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ΟΧΙ ΑΛΛΑ «ΔΩΡΑ» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Συνάδελφοι,
Τα δώρα της Κυβέρνησης στους εργαζόμενους συνεχίζονται χωρίς να έχουν τέλος.
1. Με την άφιξη του 2019 και τη μείωση του αφορολόγητου, θα χάσουμε επιπλέον 600700€ το χρόνο , δηλαδή θα χάσουμε σχεδόν έναν ακόμα «μισθό φτώχειας» που ήδη μας
δίνουν.
2. Την ίδια στιγμή οι συντάξεις θα καταντήσουν πλέον φιλοδώρημα!!!!!
3. Πέρα από όλα αυτά που ταλανίζουν όλους τους εργαζόμενους, δημιουργήθηκε ακόμα ένα
πρόβλημα στο χώρο μας το τελευταίο διάστημα , ειδικότερα όσοι συνάδελφοι μετατάχθηκαν
σε ανώτερη κατηγορία ή σε άλλο κλάδο, αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα με τις αμοιβές
που προσδοκούσαν να λάβουν με την μετάταξή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφαση
Τμήματος αποφάνθηκε οτι δεν μπορούν να λαμβάνουν αποδοχές ανώτερης κατηγορίας ,
αλλά μόνο μια μικρή αύξηση-φιλοδώρημα, σε σχέση με την αμοιβή που λάμβαναν ακριβώς
πριν τη μετάταξη. Πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος ΔΕ κατηγορίας κάνει μετάταξη
στην ΠΕ κατηγορία σήμερα , κι έχει 20 χρόνια υπηρεσίας (με βάση την απόφαση) θα
λαμβάνει από τώρα και μετά μισθό σχεδόν νεοδιόριστου ΠΕ !!!!!
Η ΟΔΥΕ, πρέπει άμεσα να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και από κοινού με τους νομικούς μας
συμβούλους, αλλά και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να ανατρέψουμε αυτή την απαράδεκτη
απόφαση.
ΑΠΕΝΑΤΙ Σ΄ΑΥΤΑ ΤΑ «ΔΩΡΑ» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ πρέπει εμείς να απαντήσουμε
ΑΜΕΣΑ με διεκδίκηση των :
1.ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΒΟΛΗ του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών, αφού οι συνθήκες εργασίας
μας δεν έχουν αλλάξει και μάλιστα μάλλον προς το χειρότερο οδεύουν καθημερινά.
2. ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΒΟΛΗ του διανεμητικού λογαριασμού (Πόρος), αφού ο «ειδικός
λογαριασμός για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος και εισπράττει μερικά εκατομμύρια ευρώ κάθε
χρόνο!!!!
3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ανα 2μηνο σε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους, αφού είναι
γνωστό ότι όλοι οι συνάδελφοι εργάζονται πέραν του ωραρίου τους είτε στην ανάκριση, είτε
στα αυτόφωρα είτε με κατ΄οίκον εργασία, για να καταφέρουν να φέρουν σε πέρας τον
τεράστιο όγκο δικογραφιών και αποφάσεων που χειρίζονται καθημερινά. Βέβαια για να
μπορεί η καταβολή υπερωριών να έχει αντίκρισμα, θα πρέπει, το σχετικό κονδύλι του

προϋπολογισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης να επανέλθει, στα επίπεδα του 2014, αφού το
2015, το 50% του , μεταβιβάστηκε από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας στο
ταμείο καταπολέμησης της φτώχειας, δηλαδή έκαναν και κάνουν κοινωνική πολιτική με
«ξένα κόλλυβα».
Συνάδελφοι,
Είναι υποχρέωση όλων μας να δώσουμε δυναμική απάντηση και αγώνα για μιά άλλη
πολιτική αμοιβών, μια πολιτική αμοιβών ανάλογη της προσφοράς μας κι όχι πολιτική
αμοιβών «φτώχειας».
ΥΓ..
Αφού μιλάμε για συνθήκες εργασίας, να μιλήσουμε λίγο και για την κατάντια του Εφετείου
Αθήνας, δε μιλάμε για τις ζημίες απο την βομβιστική επίθεση που τέσσερεις μήνες τώρα δεν
έχει γίνει τίποτα από το “αδιάφορο” Υπουργείο, αλλά μιλάμε για τη μη συντήρηση.
Ειδικότερα τα ασανσέρ της κεντρικής εισόδου εδώ και 20 ημέρες είναι εκτός λειτουργίας,
αφού δεν υπάρχει σύμβαση συντήρησης, τουαλέτες χωρίς νερό, γραφεία ή διάδρομοι χωρίς
φωτισμό, αφού έχουν καεί οι λάμπες και δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης και το
“κερασάκι” στην τούρτα, ο κλιματισμός σχεδόν στα μισά γραφεία και ακροατήρια δεν
λειτουργεί χειμώνα – καλοκαίρι, με τους καύσωνες μπροστά μας, περιμένουμε ευαισθησία
από τις αρμόδιες αρχές για τη άμεση επισκευή του!!! (Τι λέμε τώρα, τρία χρόνια δεν
φτιάχτηκε, θα φτιαχτεί φέτος;;;;, που τέτοια ευαισθησία από το ανάλγητο Υπουργείο
Δικαιοσύνης και την πολιτική του ηγεσία!!!!!)
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