12-10-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(ΒΑΘΜΟΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟΙ)
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Στη συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε. της 11ης-10-2012
συνέβησαν απίστευτα πράγµατα µε την εξής χρονική σειρά:
Κατά την απόπειρα συγκρότησης του προεδρείου τοποθετήθηκε η
Α.Σ.Κ.

δηλώνοντας

ότι

αποσύρει

την

υποψηφιότητά

του

σ.Λυµπερόπουλου και προτείνει για Πρόεδρο τον «πιο ικανό όλων»
σ.Χανδρινό.
Πέραν του ότι οφείλουµε να εξάρουµε την αυτοκριτική τους,
οφείλουµε να διατυπώσουµε και τα ακόλουθα ερωτήµατα:
• Εάν θεωρούν τους εαυτούς τους ανίκανους γιατί ζητάνε τη
ψήφο των συναδέλφων στα Συνέδρια;
• Γιατί οι συνάδελφοι που τους ψήφισαν θα πρέπει να
ψηφίζουν τους ικανούς δι’αντιπροσώπων και όχι απευθείας;
• Ποια είναι τα κριτήρια ικανότητας;
• Μήπως η πρόταση εντάσσεται σε µια ανταλλαγή ψήφων
µεταξύ Ο.∆.Υ.Ε. και Σ.∆.Υ.Α. (π.χ. η Α.Σ.Κ. στηρίζει το

ΠΑΜΕ στην Ο.∆.Υ.Ε., το ΠΑΜΕ στηρίζει την Α.Σ.Κ. στο
Σύλλογο της Αθήνας και όλα τα άλλα είναι απλώς λόγια;)
ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΟΜΩΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΟ:
Εισηγήθηκαν, όλες οι άλλες παρατάξεις (ΕΝΙΑΙΟ-Α.Σ.Κ.∆.Α.Κ.Ε.-ΠΑ.Μ.Ε.-ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ),

να

αποσυρθεί

η

τροπολογία για την πλήρη εξαίρεση των ∆ικαστικών Υπαλλήλων
από το Ν.4024/2011 (Βαθµολόγιο-Μισθολόγιο) και να γίνει
πρότασή µας η πρόταση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης για µια
∆ιάταξη Νόµου που θα µας επιστρέφει τους βαθµούς χωρίς να
µας επιστρέφει τους µισθούς και τελικά το ψήφισαν.
Αυτή η αθλιότητα παράγει τα εξής:
• Μας εγκλωβίζει στο Ν.4024/2011
Αφήνοντας σε ισχύ τους περιορισµούς στις προαγωγές
(ποσοστά), τους καταληκτικούς βαθµούς (∆Ε στον Β΄),
µετατάξεις,

µεταθέσεις

και

µια

σωρεία

αρνητικών

επιπτώσεων.
• ∆ιευκολύνει το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης να προωθήσει τα
ερωτήµατα ∆ιευθυντών (η άρνηση κάποιων από εµάς να
νοµιµοποιήσουµε την παράνοµη οµαδική κατάταξη στους
βαθµούς είχε «µπλοκάρει» ακριβώς αυτό)
• ∆ΕΝ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΣ (προφανώς µετά την
ψήφισή της ΘΑ ΤΡΩΜΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟΥΣ
µακαρίζοντας τους ικανότατους!)
• Η παραποµπή των µισθών σε Κ.Υ.Α. είναι δυνητική και
όχι υποχρέωση της Κυβέρνησης (θα είµαστε όµηροι της
πολιτικής ηγεσίας για πάντα!! Και θα το έχουµε κάνει µόνοι
µας!!!)

Το σηµαντικότερο και η πραγµατική τους πρόθεση
είναι να αποσυνδέσουν τους Βαθµούς από τους
Μισθούς σε µια προσπάθεια να αποδυναµώσουν το
Ακυρωτικό ∆ικόγραφο του Συλλόγου Πειραιά, αφού
το µισθολόγιο µπορεί να καταπέσει µόνο µε την
κατάπτωση του συνδεδεµένου µε αυτό Βαθµολογίου.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
• ∆ΕΝ

ΕΙΝΑΙ

∆ΥΝΑΤΟΝ

ΟΙ

ΕΓΩΙΣΜΟΙ

ΤΟΥΣ

ΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ.
• ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ «∆ΟΥΛΕΙΑ»
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (Για να µπορούν κάποιοι να είναι
προνοµιακοί συνοµιλητές της διοικητικής του δοµής).
• ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΝΥΠΑΚΟΗ-ΒΑΘΜΟΙ (οι βαθµοί δεν
πληρώνουν λογαριασµούς)
ΕΜΕΙΣ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

