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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ‐ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συναδέλφισσες – οι
Την Πέμπτη 24‐1‐2013 συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. με
πλειάδα θεμάτων, τόσο στην ημερήσια διάταξη όσο και εκτός αυτής .
Για την οικονομία του πράγματος θα αναφέρουμε εν τάχει τις
προτάσεις, τις ψηφοφορίες και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε
επιγραμματικές μόνον κρίσεις.
(Στη συνεδρίαση δεν παρίστατο ο σ. Κουφογιώτης, για λόγους
υγείας, στον οποίο ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση).
• Πρώτα συζητήθηκε το αίτημα των συναδελφισσών Θες /νίκης, για
να παρέμβει η ΟΔΥΕ με νομική εκπροσώπηση κατά της έφεσης
του Δημοσίου που συζητείται στο ΣτΕ την 31 η ‐1‐2013.
Ενώ η ψηφοφορία ξεκίνησε και υπέρ είχαν ψηφίσει οι Χατζίνας ,
Λυμπερόπουλος, Ραυτόπουλος, Τσάγκας, Μουρίκη, οι υπόλοιπες
παρατάξεις δήλωσαν ΑΠΟΧΗ από την ψηφοφορία και απείχαν οι :
Χανδρινός,
Τάσος,
Βεντούρης,
Διαμάντης,
Μαυρογένης,
Σταματέρης, Λιάτσος, Κουρτζίδης, Τέγα και Παρούτογλου. (Με
μόνη εξαίρεση την σ. Μισαηλίδου η οποία δήλωσε πρόθεση
συμμετοχής στην ψηφοφορία). Ως εκ τούτου το Δ.Σ. έπαψε να
είναι σε νόμιμη απαρτία και δεν μπορούσε να συνεχιστεί η
συνεδρίαση.
Εντυπωσιακή ήταν η άποψη του Προέδρου: «Να το αφήσουμε να
δούμε τι θα γίνει αφού έτσι κι αλλιώς εμείς θα το
διαχειριστούμε μετά συνδικαλιστικά».
Αυτήν την πρακτική την χαρακτηρίζουμε ως ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΕ
ΞΕΝΑ ΚΟΛΥΒΑ και θεωρούμε ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να μην λαμβάνουμε
θέση για τέτοια θέματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν ,
συνδιαστικά με το αίτημα για ειδικό βαθμολόγιο – μισθολόγιο
σε αναβάθμιση όλων των κατηγοριών (βλέπε τοποθετήσεις
συνεδρίων).
Όταν συζητάμε τέτοια θέματα πρέπει να αφαιρούμε από την
σκέψη μας την καταμέτρηση ψήφων.
• Συνεχίσαμε με όλα τα υπόλοιπα θέματα (η σ. Μισαηλίδου
αποχώρησε λόγω υποχρέωσης πριν τις ψηφοφορίες ).
1. Παρέμβαση της ΟΔΥΕ στην Πρότυπη Δίκη του Συλλόγου
Πειραιά (ΣτΕ 1‐3‐2013) υπέρ του αιτήματος εξαίρεσής μας από το νόμο
4024/2011 (ενιαίο βαθμολόγιο‐μισθολόγιο).

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2. Να κατατεθεί δικόγραφο κατά της αξιολόγησης των
Δικαστικών Υπαλλήλων
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ (ο σ. Χατζίνας κράτησε επιφύλαξη αφού
η αξιολόγηση προβλέπεται στο 4024/2011 και ήδη έχει κατατεθεί
δικόγραφο εναντίον του, επίσης η κατάτμηση αποδυναμώνει το κύριο
αίτημα).
3. Επιμονή στις εγγυήσεις του άρθρου 92 του Συντάγματος.
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ (αφού προφανώς όλοι πιστεύουμε ότι
έχει παραβιαστεί).
4. Να προσληφθούν όλοι οι επ ιτυχόντες του διαγωνισμού
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5. Να δεχτούμε στα Δικαστήρια προσωπικό μόνο με ΜΟΝΙΜΗ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ (εδώ αναλύθηκε το θέμα από τον
εκπρόσωπό μας και προφανώς κάποιοι τώρα πρέπει να ζητήσουν
συγγνώμη ανακαλώντας τις ανακοινώσεις τους και να πουν τι θα
γίνει με τους ήδη υπάρχοντες μη μόνιμους ).
6. Ζητάμε ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (αρχική
τροπολογία)
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7. Αν δεν καταφέρουμε να περάσει η διάταξη για ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ –
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ να ζητήσουμε μόνο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ.
Κατά ψήφισαν οι Χατζίνας, Λυμπερόπουλος, Σταματέρης,
Υπέρ όλοι οι υπόλοιποι.
Η παρατήρησή μας είναι ότι σε αυτή την ψηφοφορία ακυρώθηκε η
προηγούμενη, αφού ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θα δεχθεί
καμμία εξαίρεση από το μισθολόγιο (χωρίς να πει βεβαίως αν όλο το
Δημόσιο παίρνει τα ίδια χρήματα).
8. Να γίνει σύσκεψη με τους νομικούς συμβούλους της
Ομοσπονδίας για το πώς θα χειριστούμε το θέμα της απόφασης του ΣτΕ
για τα 176€.
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9. Ανακοίνωση συμπαράστασης στους απεργούς του ΜΕΤΡΟ.
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ (ο σ. Χατζίνας κράτησε επιφύλαξη
δηλώνοντας ότι είναι αστείο να δηλώνουμε συμπαράσταση σε αυτούς
που αγωνίζονται για να εξαιρεθούν από το μισθολόγιο, εμείς που
ζητάμε την εξαίρεσή μας μόνο από το βαθμολόγιο).
10. Κατάθεση ΜΗΝΥΣΗΣ για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ κατά του
κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γενικού Γραμματέα, του
προηγούμενου Υπουργού, καθώς και κάθε συνυπεύθυνου γιατί
αλλοίωσαν την εργασιακή σχέση των Δικαστικών Υπαλλήλων
παραβιάζοντας Σύνταγμα και Νομολογία (το θέμα αναλύθηκε από τον
εκπρόσωπό μας και παρατέθηκαν όλα τα στοιχεία).
Ψήφισαν υπέρ οι: Χατζίνας, Λυμπερόπουλος,Τσάγκας
Λευκό οι: Ραυτόπουλος, Μουρίκη

Κατά: όλοι οι υπόλοιποι (αποχώρησε λόγω ώρας ο σ. Τάσος
χωρίς να ψηφίσει).
Προφανώς έτσι εννοούν κάποιοι την Αντίσταση, την Ανατροπή και την
Αντιμνημονιακή Δράση.
Επίσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τέθηκαν τα θέματα : 1.
Των Διπλοτύπων, 2. Των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με ελλειπή σύνθεση
(π.χ. Σύρος), 3. Των αναπληρωτών Τμηματαρχών που παρανόμως δεν
λαμβάνουν το επίδομα θέσεως, 4. Η παράνομη θέση δικαστικών
υπαλλήλων σε αργία και ενημερωθήκαμε για επικείμενη συνάντηση
του Δ.Σ. με τον κ. Πρωθυπουργό.
Συναδέλφισσες – οι :
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με την αναλυτική εκτίμηση της
παράταξής μας για όλα τα θέματα.
Δεν μπορούμε όμως να μη διαμαρτυρηθούμε για τη δήλωση του
κ. Προέδρου της ΟΔΥΕ προς τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών η
οποία είχε ως εξής: «Υπουργέ μου, είναι άμεση ανάγκη να ψηφιστεί η
διάταξη για το Βαθμολόγιο, αφού οι Υπηρεσίες έχουν πρόβλημα με την
μη τοποθέτηση Διευθυντών από τα Υπηρεσιακά του Αρείου Πάγου ,
ακόμα και χωρίς την αντίστοιχη Μισθολογική Αναβάθμιση την οποία
μετρήσαμε και είναι κάτι ψίχουλα.
Διαμαρτυρόμαστε γιατί με αυτά τα ΨΙΧΟΥΛΑ εμείς ΖΟΥΜΕ.
Όποιος θέλει να γίνει γαλαντόμος προς την Κυβέρνηση, να το
κάνει με τα δικά του και μόνον ψίχουλα .
Κλείνουμε αυτήν την ανακοίνωση περιμένοντας με αγωνία τη
συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ με τον κ. Σαμαρά, για να στείλουμε τις
φωτογραφίες στα Κόμματα της Αντιπολίτευσης και στα υπόλοιπα
Σωματεία (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) έτσι ώστε να καταλάβουν
και αυτοί πως γίνεται ο πραγματικός συνδικαλισμός , πως προωθούνται
οι στόχοι στα κέντρα λήψης αποφάσεων και κυρίως πως
αντιπαλεύονται οι πολιτικές της υποτέλειας .

Αγωνιστικά
Η Γραμματεία της Παράταξης

