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∆ΥΟ ΧΑΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο. ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ;;;;
(Ενηµέρωση για όσα έγιναν και όσα δεν έγιναν)
Συνάδελφοι,
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 και δυστυχώς
ακολουθούν κι άλλες . Κι ενώ συµβαίνουν διάφορα ευτράπελα και καταστροφικά για τον
κλάδο , αλλά και τους εργαζόµενους η «ηγεσία» της Ο∆ΥΕ αγνοείται, ή µάλλον για να
είµαστε
συνεπείς στα γραφόµενα, περιµένει την Κυβέρνηση να της δείξει το δρόµο προς την κατάστροφή κι αυτή απλά ακολουθεί!!!!
Κι αρχίζει η παρουσίαση των κατορθωµάτων αυτής της «ηγεσίας» µειοψηφίας και απουσίας.
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.
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. 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 .
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.
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. 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…..)
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 .

ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ;
ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ;
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙΡΟΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΡΟΜΟΣ ΝΑ ΠΟΡΕΥΤΟΥΜΕ .
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ.

2/11/2016
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΟΥΣ
ΤΗΣ Ο∆ΥΕ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ – ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
∆ΑΚΕ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
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2 ΝΟΕΜΒΡΗ
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΥΕ.
Τα

οράµατα, οι αγωνίες, τα προβλήµατά µας

δουλειάς

δεν

µπορούν

να

περιµένουν

πότε

στους χώρους
θα

ξυπνήσει

η

Κυβερνητική παράταξη, που µας οδήγησε σε διετή αποχή από
διεκδικήσεις, για να υπάρξει δράση.
Αγωνιζόµαστε για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.
Με ιδέες και θέληση για ένα διαφορετικό αύριο .
Αλλάζουµε τα δεδοµένα στην Ο∆ΥΕ, αλλάζουµε σελίδα , φεύγουµε από το τέλµα και
πάµε µπροστά το αύριο.

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Για τη στελέχωση των υπηρεσιών µας σε προσωπικό φτάνει η κοροϊδία ένα χρόνο τώρα για
προσλήψεις που δεν έρχονται.
Για να µην αλλοιωθεί η εικόνα του Κώδικά µας, που κάποιοι επιτακτικά ζητούν.
Για να έχουµε συνδικάτο αγωνιστικό κι όχι υποταγµένο στις θελήσεις της Κυβέρνησης.
Για την αξιοκρατία και την αξιοπρέπεια, χωρίς κατηγοριακούς διαχωρισµούς µεταξύ των
συναδέλφων.
Για τη βελτίωση των συνθηκών και των όρων εργασίας µας.
Για ένα σύστηµα µηχανοργάνωσης αξιόπιστο κι όχι γραφειοκρατικό και δυσλειτουργικό.
Για διεκδίκηση αµοιβών αξιοπρέπειας αντάξιες της εργασίας µας.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΣ
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OI YΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(Πρωτοδικείο Αθήνας)
ΒΛΑΧΟ∆ΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Εισαγγελία Εφετών Αθήνας)
ΓΡΙΖΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου)
∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
(Εφετείο Αθήνας )
ΖΙΩΓΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Ειρηνοδικείο Αθήνας)
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
(Πταισµατοδικείο Αθήνας)
ΚΟΥΖΕΛΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
(Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας)
ΛΙΑΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Εισαγγελία Εφετών Αθήνας)
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
(Πρωτοδικείο Αθήνας)
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
(Εφετείο Αθήνας )
ΜΙΣΑΗΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
(Πρωτοδικείο Αθήνας)
ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΙΡΙ∆Α (ΙΡΙΣ)
(Ειρηνοδικείο Αµαρουσίου)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ (ΜΑΚΗΣ) (Πρωτοδικείο Αθήνας)
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
(Εισαγγελία Εφετών Αθήνας)
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
(Εισαγγελία Εφετών Αθήνας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Εφετείο Αθήνας )
ΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(Πρωτοδικείο Αθήνας)
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
(Πρωτοδικείο Αθήνας)
ΤΣΙΛΗΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας)
ΤΣΙΡ∆ΗΜΑ ΑΝΝΑ
(Πρωτοδικείο Αθήνας)
ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
( Άρειος Πάγος)
ΦΛΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΜΗΛΑ
(Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας)
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ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
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