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Με σιγουριά και αποφασιστικότητα
υπερασπιζόµαστε το συνάδελφο
Συνάδελφοι,
Μετά από ένα δύσκολο και συνεχή αγώνα, ακόµη µία επίθεση σε
βάρος του κλάδου µας αποκρούστηκε. Με σίγουρα αλλά σταθερά βήµατα
προωθήσαµε σε κάθε υπεύθυνο την ιδιαιτερότητα του κλάδου µας, αλλά
και την αντίθεσή µας σε οποιαδήποτε σκέψη συνεισφοράς των
∆ικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων Κώ και
Ρόδου στην επικείµενη κινητικότητα - διαθεσιµότητα.
Σε συνεργασία µε το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ, αγωνιστήκαµε για το
αυτονόητο, ότι ∆ΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, και
τελικά δικαιωθήκαµε. Όταν εµείς αγωνιζόµασταν να µην τεθεί κανένας
συνάδελφος, µε οποιαδήποτε µορφή εργασιακής σχέσης, σε
διαθεσιµότητα – κινητικότητα, κάποιοι «συνάδελφοι» επένδυαν σε ένα
τέτοιο ενδεχόµενο έχοντας χτίσει πάνω στην κινητικότητα – διαθεσιµότητα
συναδέλφων το συνδικαλιστικό – επαναστατικό µέλλον τους αλλά και στην
παντελή απουσία τους από όλες τις ενέργειες της Ο∆ΥΕ. Συνεχίζουµε µε
γοργούς ρυθµούς, την προσπάθεια για ουσιαστική ενίσχυση των
∆ικαστικών Υπηρεσιών της χώρας µε υπαλλήλους, για την γρηγορότερη
και ουσιαστικότερη απονοµή της ∆ικαιοσύνης, αλλά και την επίτευξη
ανθρώπινων συνθηκών εργασίας για όλους µας.
Αρωγός και συµπαραστάτης σ΄αυτή την προσπάθεια στάθηκε και ο
Υπουργός ∆ικαιοσύνης, που αποδέχθηκε τις προτάσεις της Ο∆ΥΕ, όπως
αυτές διαµορφώθηκαν από τη συλλογική δράση και συνεισφορά όλων µας,
αλλά και λόγω της ειδικής γνώσης που έχει πάνω σε όλα τα θέµατά µας.
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Ελπίζουµε και στη µελλοντική συνδροµή του στο αίτηµα για την
πρόσληψη των 50 νέων συναδέλφων, αλλά και την εξάντληση του πίνακα
επιτυχόντων του διαγωνισµού του 2009, όπως και στην θεσµοθέτηση και
πάλι των εξόδων κίνησης των επιµελητών ∆ικαστηρίων. Και βέβαια στη
στήριξη του σηµαντικότερου αιτήµατος του Κλάδου µας, για την
επαναφορά µας στο Βαθµολόγιο του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων
Συνάδελφοι,
Με σίγουρα και σταθερά βήµατα προχωράµε µπροστά, παρά την
λαίλαπα των µνηµονίων και των δραµατικών ανατροπών που συµβαίνουν
γύρω µας.
Έχουµε γνώση και στόχευση, γνωρίζουµε που και πως θα
πετύχουµε τα µέγιστα οφέλη για όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους,
άσχετα από το εργασιακό τους καθεστώς και την ειδικότητα ή κλάδο τους,
πέρα και µακριά από µικροπαραταξιακές στοχεύσεις, αγωνιζόµαστε για
όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους, που αντιµετωπίζουν καθηµερινά
προβλήµατα στο οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Το
µόνο σίγουρο είναι ότι εµείς θα είµαστε στην πρώτη γραµµή του αγώνα και
σε καµία περίπτωση δε θα µοιράσουµε «φθηνά δάνεια» που κάνουν,
κάποιοι απόντες από όλα τα δρώµενα και τους αγώνες του κλάδου.
Μαζί µε την Ο∆ΥΕ και το προεδρείο της, το οποίο στηρίζουµε και
αγωνιζόµαστε για όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους, συµµετέχουµε σε
όλες τις δράσεις των συνδικάτων που αγωνίζονται για την αξιοπρέπεια
στη ζωή.
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