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ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΟΡΑΜΑΤΑ
ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΟ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ
Συνάδελφοι ,
Έφτασε η ώρα για την εκλογή των συνέδρων στο συνέδριο της Ο∆ΥΕ, µια εκλογή που θα ορίσει τη
δράση και την πορεία της Ο∆ΥΕ για την επόµενη διετία. Μια διετία µε πολλά προβλήµατα, οικονοµικά και
κοινωνικά, για τη χώρα, τον κλάδο και τον κάθε συνάδελφο.
Την τελευταία διετία µε γνώµονα τη λογική της αξιοπιστίας και της ανάγκης στήριξης του συναδέλφου,
πορευθήκαµε αταλάντευτα, δεν αποκλίναµε από τις δεσµεύσεις µας και την αγωνιστική µας διάθεση κατά
των µέτρων καταστροφής και κατεδάφισης, που αποφασίστηκαν και οργανώθηκαν από την Κυβέρνηση και
τους εκφραστές της εξαθλίωσης, ντόπιους και ξένους.
Παραµείναµε σταθεροί στις θέσεις µας κατά της κοινωνικής εξαθλίωσης, της λιτότητας, της
κατεδάφισης κάθε κεκτηµένου εργασιακού, οικονοµικού ή κοινωνικού.
Ήµασταν και είµαστε απέναντι σε κάθε έναν που βοηθά στο ξεπούληµα της χώρας µας και
συνδράµει στην κοινωνική εξαθλίωση του λαού µας. ∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΟΥΜΕ ΣΕ
ΚΑΝΕΝΑΝ. ∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ.
Τα ∆ικαστήρια στενάζουν από έλλειψη προσωπικού, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής και βέβαια ο
Υπουργός ∆ικαιοσύνης αδιαφορεί για οποιαδήποτε λύση, εκτός από την πρότασή του , για παράταση του
ωραρίου των ακροατηρίων. Κηρύξαµε πόλεµο στην όποια πρόθεσή του να εφαρµοστεί η όποια
παράταση ωραρίου. Την ίδια στιγµή κι ενώ όλοι µας βιώνουµε την περικοπή των µισθών και την αύξηση
των φόρων, που αδειάζουν την τσέπη µας, ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης µε την βοήθεια και κάποιων άλλων,
γνωστών ή αγνώστων, δίνει αγώνα και κατάφερε να περιορίσει τη δυνατότητα µεταθέσεων σε 2 φορές το
χρόνο. Ξεχνά ότι στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες δεν υπάρχει θέρµανση, δεν υπάρχει γραφική ύλη, δεν
υπάρχει καθαριότητα αλλά σίγουρα υπάρχει χώρος και χρόνος για πολιτικές κινήσεις εντυπωσιασµού που
δεν ενδιαφέρουν τους εργαζόµενους και τους πολίτες. Μιλούν για δίκαιη δίκη και καταδικάζουν σε
εξόντωση τους συναδέλφους των Ειρηνοδικείων, αδιαφορούν για το γεγονός ότι δεν επαρκεί το υπάρχον
προσωπικό για να εφαρµοστούν όσα αυτοί νοµοθετούν , µην γνωρίζοντας πού είναι και πώς λειτουργούν τα
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Ειρηνοδικεία. Αποφασίζουν για Μονοµελή Εφετεία Κακουργηµάτων και αδιαφορούν ή αγνοούν ότι δεν
επαρκούν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις Εισαγγελίες Εφετών ή τα Εφετεία. Αδιαφορούν για το
γεγονός ότι τα νέα δεδοµένα, προσθέτουν εργασία στους ήδη ελάχιστους συναδέλφους, που είναι αδύνατον
να ανταπεξέλθουν σ΄αυτή. Έκοψαν τα οδοιπορικά των επιµελητών, συνειδητά, έστω και αν κάποιοι
διαδίδουν ότι κόπηκαν από λάθος και θα επανακαταβληθούν, λίγο πριν τις εκλογές. Το ζητήσαµε, το
ζητάµε αλλά κτυπάµε πόρτες κωφών, άρα επιδίδουµε µόνο µε τα πόδια ή µε υπηρεσιακά οχήµατα και
µόνο.
Συνάδελφοι, ήταν πρόταση µας στο έκτακτο συνέδριο, η ανάγκη κατάκτησης ειδικού µισθολογίου
δικαστικών Υπαλλήλων, αφού το Μισθολόγιο – Φτωχολόγιο διέλυσε τους οικογενειακούς µας
προϋπολογισµούς, ακόµη και τώρα συνεχίζουµε τη δράση για ΕΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και δεν το αφήνουµε σε κανέναν πολύ περισσότερο σ΄ αυτούς που
υποστήριξαν και ψήφισαν την ένταξή µας στο ενιαίο (∆ΑΣ – ΑΝΑΓΚΙ, ΠΑΜΕ , ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ).
Έφτασε η ώρα για δράσεις, η παράταξή µας πρότεινε την οικονοµική στήριξη, από την Ο∆ΥΕ και όλους
τους πρωτοβάθµιους συλλόγους της χώρας, των δικαστικών διεκδικήσεων των συναδέλφων που έχουν
εργαστεί ή εργάζονται Σάββατα, αργίες ή απογεύµατα σε αυτόφωρα ή ανάκριση. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΤΡΑΦΟΥΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ.
Συνάδελφοι,
Μας γνωρίζετε και σας γνωρίζουµε, δεν έχουµε να κρύψουµε τίποτα κι από κανέναν, ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΝΟΜΑ, ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ∆ΙΠΛΑ ΣΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙ
ΚΑΝΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.
Όσοι αλλάζουν όνοµα ή κάτι έχουν να κρύψουν ή έχουν ανάγκη να ξεχάσουν τον τρόπο που έδρασαν το
προηγούµενο διάστηµα. ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΚΟΡΟΙ∆ΕΨΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ;;;;

Συνάδελφοι,
Χρειαζόµαστε την ψήφο σας, χρειαζόµαστε τη στήριξή σας για να µεταφέρουµε
τη φωνή σας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. ΚΡΑΤΑΜΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ.
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