ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Την 6η-9-2012 και µετά την αποτυχηµένη απόπειρα συγκρότησης του ∆.Σ. της
Ο.∆.Υ.Ε. σε σώµα, η Α.Σ.Κ. επανέφερε το θέµα της κατάθεσης στον Υπουργό
∆ικαιοσύνης του αιτήµατος ψήφισης τροπολογίας για την πλήρη εξαίρεση του
κλάδου από τον 4024/2011 αλλάζοντας, για µια ακόµη φορά, θέση.
Η συγκεκριµένη τροπολογία υπερψηφίστηκε από την Α.Σ.Κ., τη ∆.Α.Κ.Ε. και
από εµάς, αφού η πλήρης εξαίρεση αποτελεί το µόνο στόχο µας.
Μια εβδοµάδα αργότερα αντιπροσωπεία αποτελούµενη από τη ∆.Α.Σ.
[ΕΝΙΑΙΟ], ΠΑ.Μ.Ε., Α.Σ.Κ. [ΠΑ.Σ.Κ.] και ∆.Α.Κ.Ε. πήγε στο Υπουργείο και
πρότεινε να διατηρήσουµε µόνο τους βαθµούς µας, αλλάζοντας την απόφαση του
∆.Σ., χωρίς καν ενηµέρωση.
Αυτό που τελικά προτείνανε είναι τόσο περιττό όσο και το Προεδρικό
∆ιάταγµα που λέγανε ότι έχουν σίγουρο [ξεχάσανε να πουν ότι ο Υπουργός τους είπε
πως «Προεδρικό ∆ιάταγµα δε βγαίνει, γιατί θα καταργεί το νόµο και αυτό δεν
γίνεται»!].
Επίσης πρότειναν να αναβληθούν οι εκλογές των Υπηρεσιακών Συµβουλίων,
χωρίς να εξηγούν ότι η οµαδική αίτηση που έτρεξαν να κάνουν δηµιούργησε
∆ικαστικούς Υπαλλήλους µε δυο διαφορετικά βαθµολογικά καθεστώτα.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Αυτό που δεν καταλαβαίνουµε είναι το εξής: Αφού τελικά πάντα υποκύπτουν
στις επιθυµίες του ΠΑ.Μ.Ε., γιατί δεν ψηφίζουν τον κ.Χανδρινό για Πρόεδρο του
∆.Σ. αποφεύγοντας και τα περιττά έξοδα για συνεδριάσεις του ∆.Σ.;

Από τη µια µεριά παρακολουθούµε τη διάσταση λόγων και έργων των ΠΑ.Σ.Κ.
και ∆.Α.Κ.Ε. και από την άλλη βλέπουµε την ∆.Α.Σ. [ΕΝΙΑΙΟ] να είναι να είναι τόσο
µπερδεµένοι όσο και ο πολιτικός τους φορέας [ΣΥΡΙΖΑ] ενώ το ΠΑ.Μ.Ε.
καταγγέλλει τους υπηρέτες της τρόικας και ταυτόχρονα είναι ο προνοµιακός
συνοµιλητής τους.
∆εν µπορεί να δηλώνουν όλοι αντιµνηµονιακοί και επαναστάτες και ταυτόχρονα
να παρακαλάνε τον Υπουργό της Μνηµονιακής Κυβέρνησης να καταθέσει
τροπολογία για να βελτιώσει τον Μνηµονιακό Νόµο 4024/2011 χωρίς να αλλάξει
όµως τους άθλιους µισθούς µας.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ότι ενώ ο Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης έχει παραβιάσει απόφαση του Ανώτατου Ειδικού
∆ικαστηρίου [16/1985] το ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε. τηρεί σιγήν ιχθύος.
Όλα αυτά αποτελούν µια λογική αντίφαση και αυτός είναι ο λόγος που λέµε ότι:
ΑΥΤΗ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ.
Στον κλάδο µας υπάρχουν ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ∆ΥΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. Η δική τους είναι που έχει οδηγήσει τους συναδέλφους στην
παθητικότητα της αναµονής των αποτελεσµάτων της καλής συνεργασίας µε τους
Υπουργούς µιας Κυβέρνησης που ταυτόχρονα καταγγέλλουν οδηγώντας τους
Πρωτοβάθµιους Συλλόγους σε διάλυση [Γ.Σ. της Αθήνας µε παρόντες 65
συναδέλφους].
Εµείς σταθεροί στους στόχους µας χωρίς πισωγυρίσµατα και τούµπες θα
συνεχίσουµε να διεκδικούµε το δίκιο όλων των συναδέλφων παρεµβαίνοντας παντού
συγκροτηµένα και µε επεξεργασµένες θέσεις.

Τρίτη, 25 Σεπτεµβρίου 2012
Η Γραµµατεία της Παράταξης

