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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πέρασε µια διετία από τη στιγµή που µια τυχαία και ευκαιριακή οµάδα µειοψηφίας ανέλαβε
την ηγεσία της Ο∆ΥΕ, σ΄αυτόν το χρόνο δε σταµατήσαµε να µετράµε απώλειες . Κι ενώ
συµβαίνουν διάφορα ευτράπελα και καταστροφικά για τον κλάδο , αλλά και τους εργαζόµενους
η «ηγεσία» της Ο∆ΥΕ και ειδικότερα η παράταξη ∆ΑΣ-ΑΝΑΓΚΙ-ΕΝΙΑΙΟ κλπ κλπ, αγνοείται, ή
µάλλον για να είµαστε συνεπείς στα γραφόµενα, περιµένει την Κυβέρνηση να της δείξει το
δρόµο προς την καταστροφή κι αυτή απλά ακολουθεί!!!!
Κι αρχίζει η παρουσίαση των κατορθωµάτων αυτής της «ηγεσίας» µειοψηφίας και απουσίας τη
διετία που πέρασε .
1. Ψηφίστηκε το 3ο µνηµόνιο (της «Αριστεράς» και της αξιοπρέπειας) κι αυτοί δεν έβγαλαν
ούτε «άχνα» να καταγγείλουν την πορεία προς την οικονοµική καταστροφή µας και
ακολουθεί 4ο .
2. Το έκτακτο συνέδριο αποφάσισε να µην υπάρξει καµία αλλαγή στον Κώδικά µας κι αυτοί ,
ή µάλλον κάποιοι από αυτούς έτρεχαν από την πίσω πόρτα να περάσουν αλλαγές για να
εξυπηρετήσουν κοµµατικούς ψηφοφόρους ή φίλους. Έφτασαν µάλιστα κάποιοι από την
«ηγεσία» της Ο∆ΥΕ να αγωνίζονται και να επιδιώκουν αποτελέσµατα , αντίθετα από όσα
τα θεσµικά όργανα είχαν αποφασίσει. Κι έτσι φτάσαµε στο τερατούργηµα του άρθρου 48
του Συµφώνου Συµβίωσης όπου ουσιαστικά, µε τη διάσπαση του κλάδου στοχεύουν να
πετύχουν τους όποιους σκοπούς τους .Και κύρια επειδή αυτό ήθελαν κάποιοι από την ∆ΑΣΑΝΑΓΚΙ-ΕΝΙΑΙΟ κλπ. κλπ. και βέβαια ο Υπουργός και ο Γενικός Γραµµατέας.
3. Ψηφίστηκε «Αριστερό» Μισθολόγιο, όπου και πάλι η «ηγεσία» της Ο∆ΥΕ ήταν απούσα,
από οποιασδήποτε µορφής καταγγελία , άσχετο αν και πάλι εφάρµοζαν πολιτική µείωσης
µισθών , µέσα από την αύξηση εισφορών και κρατήσεων. Και πάλι τα γνωστά υποζύγια
θα επωµιστούν το βάρος των πολιτικών λιτότητας και εξαθλίωσης. Επίσης αυτό το
«αριστερό µισθολόγιο» παγώνει για µία ακόµα φορά τις µισθολογικές προαγωγές
µέχρι και το 2018. Ακούσατε να ψελλίζουν κάτι και γι΄ αυτό; ΟΧΙ. Ας απαντήσουν, όχι
σε µας, αλλά στο συνάδελφο που είναι νεοδιόριστος και µένει σε ξένη πόλη , πως θα ζήσει
µε 650€ το µήνα ;;;(εκτός κι αν περιµένουν την επαναφορά ∆ώρων και επιδοµάτων, όπως
τους έταξαν πριν 1 χρόνο!!!!!).
4. Ανακοινώθηκαν προσλήψεις, που ήταν ήδη εξαγγελµένες από το 2014 και κάποιοι
πανηγυρίζουν, άσχετο αν ένα χρόνο δεν έκαναν τίποτα να προχωρήσουν αυτές οι
προσλήψεις και µε δεδοµένο ότι όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι στενάζουν, χρόνια τώρα,
από τις ελλείψεις προσωπικού. Αν οι πρωτοβάθµιοι σύλλογοι, όπως της Αθήνας, της
Κέρκυρας, της Ρόδου κλπ δε ξεκινούσαν κινητοποιήσεις, η «ηγεσία» της Ο∆ΥΕ, δε θα
έκανε τίποτα !!!!! Και βέβαια…ακόµα έρχονται!!
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5. Ψηφίστηκε ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας, έρχονται από
1/1/2017, αυξήσεις σε εισφορές και φόρους και δεν ιδρώνει το αυτί κανενός από την
«ηγεσία» της Ο∆ΥΕ, αλήθεια θα µας πει κάποιος από αυτούς γιατί;;;;
6. Έχουµε απηυδήσει δύο χρόνια τώρα να ρωτάµε την «ηγεσία» της Ο∆ΥΕ, συνάδελφοι τι
έγινε µε τις διαδικασίες επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας για την ασφάλιση των
συναδέλφων ;;
Και τέλος κύριοι τι θα γίνει µε τη δικαστική διεκδίκηση δώρων Χριστουγέννων , Πάσχα
και επιδόµατος αδείας ;;;;; ( Φωνάζουµε και τα θυµίζουµε σε κάθε συµβούλιο, να δούµε
τελικά αν θα κάνουν κάτι, έστω και τώρα, περιµένουµε…..)
7. Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης αυτό το διάστηµα µας είδε ως όργανο ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ
κι αυτή για 10 λεπτά….. άλλες εποχές αυτοί που επί 18 µήνες δεν έβγαλαν άχνα, γι΄αυτό θα
ήταν στα «κάγκελα», τώρα όµως ΟΧΙ.
8. Το 2015, για να κάνουν «κοινωνική πολιτική» µε ξένα κόλλυβα, έδωσαν , µε τις ευλογίες
και την ανοχή την κρατούσας παράταξης στο ∆Σ της Ο∆ΥΕ, το 80% του ποσού των
υπερωριών των συναδέλφων, στο Ταµείο της φτώχειας… Το 2016 και µάλιστα στα τέλη
Οκτώβρη, µοίρασαν κάτι ψίχουλα ως υπερωρίες και µάλιστα µε άδικο αν όχι ύποπτο τρόπο,
αλλά και πάλι σιγή ασυρµάτου , από τους υπευθύνους της Ο∆ΥΕ, της φιλοκυβερνητικής
«ηγεσίας» της Ο∆ΥΕ και ειδικότερα η παράταξη ∆ΑΣ-ΑΝΑΓΚΙ-ΕΝΙΑΙΟ κλπ.
κλπ.Γι΄αυτούς δεν υπάρχουν διοικητικά ∆ικαστήρια , γι΄αυτό και δεν έδωσαν ούτε ένα (1)
ευρώ σε υπερωρίες!!!
9. Αυτή τη διετία, είχαµε και πάµπολλες επαφές µε τους συναδέλφους, όπως και πάµπολλες
περιοδείες ή αγωνιστικές δράσεις, αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι ∆Ε ΒΓΗΚΕ η Ο∆ΥΕ από
τους 4 τοίχους των γραφείων της σε καµία περίπτωση. Ο Οικονοµικός απολογισµός που
παρουσιάστηκε στις 3/11/ 2016 στους κωδικούς δαπανών, περιοδείες , συνδιασκέψεις,
συνδικαλιστικές δράσεις έχει καταγράψει το εξωφρενικό ποσό των 0 (ΜΗ∆ΕΝ) ΕΥΡΩ.
Κάποιοι, έχουν ευθύνες και πρέπει να αναλογιστούν την ευθύνη τους για την κατρακύλα της
θεσµικής θωράκισης του κλάδου .
Κάποιοι ανερυθρίαστα ζητούν ακόµα και την κατάργηση του Κώδικα και κάνουν ότι περνά από
το χέρι τους για την κατεδάφισή του, µε τη συνδροµή και συνεργασία και της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.
Κάποιοι, που είναι σε όλους µας γνωστοί ζητούν και πάλι την ψήφο σας, για να την κάνουν δώρο
υποταγής στην Κυβερνητική λαίλαπα της εξαθλίωσης και της υποταγής, θα τους αφήσουµε;;;;;
Τέρµα τα ψέµατά τους, τέρµα η υποταγή που µας υποχρέωσαν αυτά τα δύο χρόνια, ήρθε η ώρα της
απάντησης του κλάδου και των συναδέλφων, χορτάσαµε ψέµατα και υποσχέσεις .

∆ΑΚΕ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

3

