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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ευχόµασταν Καλή Χρονιά
οι συνθήκες, όµως είναι τόσο τραγικές για το Λαό και τον Τόπο,
που το µόνο που µπορούµε να ευχηθούµε είναι
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Στους καιρούς που ζούµε οι ευχές δεν αρκούν, πρέπει να
υπάρξουν δράσεις.
Σε αυτόν τον τοµέα η Οµοσπονδία µας είναι ΑΠΟΥΣΑ!
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Είναι γνωστό ότι το δικόγραφο του Συλλόγου ∆ικαστικών
Υπαλλήλων Πειραιά έχει οριστεί ως Πρότυπη ∆ίκη στο Σ.τ.Ε.
[για την αντισυνταγµατική υπαγωγή µας στο ν.4024/2011].
Η Ο.∆.Υ.Ε. έχει δυο στάσεις. Από τη µία συναινεί και
προωθεί διάταξη νόµου, για να επιστρέψουµε στους Βαθµούς,
χωρίς να επιστρέψουµε στους Μισθούς και από την άλλη έχει
καταθέσει οµαδική αίτηση ακύρωσης κατά του ν.4024/2011.
Είναι άµεση ανάγκη να ξεκαθαρίσει την θέση της. ∆ηλαδή
αν θα επιµείνει να ζητά µόνο βαθµούς ή θα χρησιµοποιήσει την
αίτηση ακύρωσης, για να παρέµβει υπέρ του αιτήµατος
εξαίρεσης των ∆ικαστικών Υπαλλήλων στην Πρότυπη ∆ίκη στο
Σ.τ.Ε.
ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
Η κατάσταση στην Γραµµατεία είναι στο σηµείο πλήρους
κατάρρευσης.

Αυτό καθιστά άµεση ανάγκη την πρόσληψη όλων των
επιτυχόντων του ∆ιαγωνισµού.
Τα λόγια δεν είναι αρκετά, χρειάζονται πράξεις.
Επειδή όµως παίζονται παιχνίδια ψήφων µε το θέµα της
µεταφοράς Ι∆ΑΧ στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες, καταθέτουµε την
άποψή µας, η οποία έχει ως εξής:
Η Κυβέρνηση έχει δικαίωµα και πρέπει να φέρει για
δουλειά όποιους και όσους θέλει, αρκεί να το κάνει ΝΟΜΙΜΑ
αλλάζοντας την εργασιακή τους σχέση και µετατρέποντάς τους
σε ΜΟΝΙΜΟΥΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Όλα τα
άλλα είναι απλά λόγια, αφού οι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι είναι
µόνιµοι. Αυτό το παραδέχεται όλο το ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε., αφού
στο ∆ικόγραφο που υπέγραψε η πλειοψηφία των συναδέλφων
είναι µια από τις κύριες αιτιάσεις. Κάθε άλλη στάση είναι
επικίνδυνη [και σίγουρα όχι αθώα], αφού αλλάζει την
εργασιακή µας σχέση και θέτει σε κίνδυνο όλο τον κλάδο.
(Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν για παράδειγµα Επιµελητής
Ι∆ΑΧ επιδώσει κλήση ή κλητήριο σε κάποιο από τα πρόσωπα
που εµπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις και προσβληθεί ως
άκυρη η επίδοση!)
ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Η Ο.∆.Υ.Ε. ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ κ.ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ; Ή ΟΧΙ;
ΑΡΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ήδη έχουν τεθεί σε αργία ∆ικαστικοί Υπάλληλοι επειδή
παραπέµφθηκαν πειθαρχικά. Αυτό είναι παράνοµο για δυο
λόγους:
1.Είναι κρυφή ποινή και
2.∆εν περιλαµβάνεται στον Κώδικα ∆ικαστικών
Υπαλλήλων.
Η Οµοσπονδία δεν ασχολήθηκε µε ένα θέµα, που θα
έριχνε ακόµα µια «σφαλιάρα» στην πολιτική εξουσία
αφήνοντας ακάλυπτους τους συναδέλφους.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
• Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης έφτασε στο σηµείο να
αρνηθεί προσωρινά να καταβάλλει το επίδοµα
∆ιευθυντού σε συνάδελφο, µε την αιτιολογία ότι
είναι ∆.Ε.
• ∆ηµιουργήθηκε δυο φορές θέµα µε αποφυλάκιση
κατηγορουµένου και η προσπάθεια ήταν να
µεταφερθούν οι ευθύνες στους συναδέλφους.
• Οι συναδέλφισσες που κατετάγησαν από την ∆.Ε.
κατηγορία στην Π.Ε., ζήτησαν επίσηµα από την
Ο.∆.Υ.Ε. να παρέµβει στη δίκη στο Σ.τ.Ε., χωρίς να
πάρουν απάντηση από το ∆.Σ.
Το ∆.Σ. έχει δικαίωµα να αποφασίσει ότι δεν θα
παρέµβει, αλλά οφείλει να το κάνει µε επίσηµη απόφαση.
Όλα τα προηγούµενα δηµιουργούν µια απορία.
Χρειάστηκαν έξι µήνες για να εκλεγεί Πρόεδρος, ο
οποίος αντί να κινείται για την Ανατροπή της Κυβερνητικής
Πολιτικής, συζητάει ατέρµονα και «φιλικά» µε αυτούς, που
καταγγέλλει πολιτικά;;;
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙ ΤΟ ∆.Σ.
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.
Εµείς θα ζητήσουµε να συζητηθούν τα θέµατα που
προαναφέραµε και θα καταθέσουµε τις, γνωστές πια, θέσεις
µας.
Είναι ώρα να δούµε όλοι ποιος είναι τι και πόσο
µεγάλη είναι η απόσταση ανάµεσα σε λόγια πριν την εκλογή
και σε πράξεις µετά την εκλογή ενός εκάστου.
Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

