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ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΑΣ
ΚΟΙΤΑΜΕ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ
Συνάδελφοι ,
Έφτασε η ώρα για την εκλογή των συνέδρων του Σ∆ΥΑ 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 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.
Αυτή τη διετία µέσα από τακτικές και συντονισµένες ενέργειες και δράσεις µέσα από το συνδικάτο
(Ο∆ΥΕ) προσπαθήσαµε για την µέγιστη δυνατή ανακούφιση του ταλαιπωρηµένου δικαστικού
υπαλλήλου, ταλαιπωρηµένου από την υπερεργασία, την πενιχρή αµοιβή και τις άθλιες συνθήκες
εργασίας. Αγωνιστήκαµε σταθερά και σθεναρά για να βρεθούν λύσεις στα πάµπολα προβλήµατά
µας, συνδράµαµε το συνδικάτο σε κάθε µορφή διεκδίκησης και ήδη έχουµε αρκετά θετικά
αποτελέσµατα, ενδεικτικά αναφέρουµε ότι αυτή τη διετία κατακτήθηκα τα παρακάτω:
1. ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΣΟ 50 ΕΥΡΩ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΙ ΤΟ 2011.
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2. ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 50 ΝΕΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΤΟΥ

2009

ΚΑΙ

ΕΝΤΟΣ

ΤΩΝ

ΕΠΟΜΕΝΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ 200 (και συνεχίζουµε την προσπάθεια για την
εξάντληση του πίνακα) .
3. ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
100 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΛΙΜΝΑΖΕ ΑΠΟ ΤΟ 2002(είναι ήδη στο
ΑΣΕΠ για προκήρυξη)
4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 298 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΙ 236
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΕΙ
ΑΠΟ

ΤΗΝ

ΕΛΛΕΙΨΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

ΓΙΑ

ΤΟΥΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΕΓΙΝΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
ΡΟΛΟΥ

ΤΟΥΣ

ΣΤΟ

ΧΩΡΟ

ΜΑΣ

ΜΕ

ΜΙΑ

ΣΕΙΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΙ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.
5.ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ Η ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ , ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ∆ΙΚΟΥ ΜΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΑ.
6. ΑΠΟΚΡΟΥΣΑΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ
ΤΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ ∆Ε ΜΠΗΚΕ ΣΕ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
7. ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕ Η ΟΠΟΙΑ
∆ΙΚΑΙΩΣΕ ΤΗΝ Ο∆ΥΕ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 4024/11.(Η παραπάνω
αίτηση είχε κατατεθεί αρχές του 2012) ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΜΕΤΡΟ

ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

ΤΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΓΚΩΝ

ΣΕ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
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Συνάδελφοι, ήταν και δική µας

πρόταση στο έκτακτο συνέδριο του 2011,αλλά και στο

συνέδριο του 2012, η ανάγκη διεκδίκησης
Υπαλλήλων,

αφού

το

Μισθολόγιο

–

ειδικού µισθολογίου – βαθµολογίου δικαστικών
Φτωχολόγιο

διέλυσε

τους

οικογενειακούς

µας

προϋπολογισµούς, ακόµη και τώρα συνεχίζουµε τη δράση για ΕΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και δεν το αφήνουµε σε κανέναν πολύ
περισσότερο σ΄ αυτούς που υποστήριξαν και ψήφισαν την ένταξή µας στο ενιαίο (∆ΑΣ –
ΑΝΑΓΚΙ - ΕΝΙΑΙΟ) Μάλιστα οι συγκεκριµένοι που τώρα διαµαρτύρονται που δεν έχει
ακόµα ψηφιστεί η σχετική διάταξη δύο χρόνια τώρα, επί του συγκεκριµένου θέµατος διεκδίκησης ήταν από αδιάφοροι έως αρνητικοί και µόλις δύο µήνες πριν τις εκλογές
συνέδρων δήλωσαν ότι στηρίζουν αυτή τη διεκδίκηση. Η άρνηση που συναντήσαµε ως
συνδικάτο, µας ανάγκασε να λάβουµε αποφάσεις που να περιχαρακώνουν τον κλάδο από τις
όποιες εξωτερικές επιθέσεις και ενέργειες. Μέσα από τα όργανα της Ο∆ΥΕ περιορίσαµε το
αίτηµα- διεκδίκηση στην κατ΄αρχή δηµιουργία ενός ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, το αίτηµά µας αυτό έχει γίνει κατ΄αρχάς αποδεκτό από το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης και 2 χρόνια τώρα αγωνιζόµαστε µαζί µε όσους έχουν την ίδια άποψη µ΄εµάς,
µέσα από την Ο∆ΥΕ για την κατάκτηση του ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που θα είναι ένα πρώτο βήµα στο διαχωρισµό µας από την υπόλοιπη δηµόσια
διοίκηση. Είµαστε σε αναµονή εξελίξεων πάνω στο θέµα αυτό.
Ταυτόχρονα µε τη διεκδίκηση του Βαθµολογίου, αγωνιστήκαµε και αγωνιζόµαστε για την
επαναφορά του ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ εργασίας µας, το αίτηµα είναι
δίκαιο και προσπαθήσαµε και προσπαθούµε να ωριµάσει και στα κέντρα λήψης αποφάσεων,
πιστεύουµε ότι σύντοµα θα γίνει πράξη και αυτή η διεκδίκηση.
Συνάδελφοι,
Κι ενώ αυτό το διάστηµα αγωνιζόµασταν για το καλό όλων µας, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν
παντελώς ΑΠΟΝΤΕΣ από όποια µάχη δώσαµε, προσπαθούσαν και προσπαθούν ακόµα και σήµερα
να µηδενίσουν κάθε αποτέλεσµα των ενεργειών του συνδικάτου, αυτά τα 2 χρόνια και µε ψέµατα
και λάσπη προσπαθούν να δηµιουργήσουν µια εικόνα φανταστική και έξω από κάθε
πραγµατικότητα. Προσπάθησαν και προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τους συναδέλφους για
να αποκοµίσουν µικροπαραταξιακά οφέλη και µόνο Α∆ΙΑΦΟΡΟΥΝ για το συνάδελφο,
Α∆ΙΑΦΟΡΟΥΝ για την καθηµερινότητά του και στοχεύουν σε αλλότρια οφέλη. Οι συνάδελφοι
τους ξέρουν τους γνωρίζουν και τους βάζουν στην άκρη. Το αποκαλούµενο ΕΝΙΑΙΟ (∆ΑΣ ΑΝΑΓΚΙ) 2 χρόνια τώρα το µόνο που προσπαθούσε ήταν να δηµιουργήσει προβλήµατα στη
λειτουργία του συνδικάτου και να εκµηδενίσει τα όποια θετικά αποτελέσµατα είχε η προσπάθειά
µας. Τέλος του 2012 σχεδόν όλες οι παρατάξεις του ∆Σ της Ο∆ΥΕ αναλάβαµε την τύχη του
κλάδου, για να δώσουµε ένα όραµα και µια προοπτική στο συνάδελφο, υπήρξαν αστοχίες, υπήρξαν
προβλήµατα, αλλά σε καµιά περίπτωση δε ξεχάσαµε το δικαστικό υπάλληλο. Μόνο το ΕΝΙΑΙΟ
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και η ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ για τους δικούς τους λόγους ξεχώρισαν και έδρασαν ανεξάρτητα και
πολλές φορές σε βάρος του συνδικάτου και των συναδέλφων.
Το µεν ΕΝΙΑΙΟ-∆ΑΣ-ΑΝΑΓΚΙ για να κρύψει την έλλειψη θέσεων, απόψεων και δράσης
αποπροσανατολίζει τον κλάδο και επιδίδεται σε µια σειρά συκοφαντιών και λάσπης .
Η δε ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ, δια του Σ∆Υ Πειραιά, καταδικάζει µε ενέργειες και πράξεις όλους τους
δικαστικούς υπαλλήλους (βλέπε προσφυγή στο ΣΤΕ, για βαθµολόγιο αλλά και κατά συναδέλφων
που ήρθαν στα δικαστήρια µε την κινητικότητα). Θα κριθούµε όλοι για τα αποτελέσµατα, τις
ενέργειες και τις δράσεις µας.
Μας γνωρίζετε και σας γνωρίζουµε, δεν έχουµε να κρύψουµε τίποτα κι από κανέναν,
ΕΙΜΑΣΤΕ ∆ΙΠΛΑ ΣΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙ
ΚΑΝΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

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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