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Μπαίνουμε σε μία νέα χρονιά και όλοι οφείλουμε να αποτιμήσουμε τον χρόνο που έφυγε και αυτόν που
έρχεται. Ενώ περάσαμε μία γόνιμη διετία, την περίοδο του 2014-2016, στην οποία μας εμπιστευθήκατε
από την θέση του προέδρου της ΟΔΥΕ να διαχειριστούμε τις τύχες του κλάδου μας, η γενική εκτίμηση είναι
ότι τέλειωσε αυτή η χρονιά, με στασιμότητα όσον αφορά την προώθηση των αιτημάτων μας.
Αποτιμώντας την διετία 2014-2016, την χαρακτηρίσαμε ως γόνιμη, διότι καταρχήν βάλαμε τάξη στα
οικονομικά της ΟΔΥΕ, μετά την δικαστική περιπέτεια με την κακοδιαχείριση των οικονομικών της ΟΔΥΕ
από προηγούμενες διοικήσεις. Ενώ οι προσλήψεις στους περισσότερους κλάδους έχουν παγώσει, εμείς
καταφέραμε να ανοίξουμε την διαδικασία πρόσληψης 1000 και πλέον νέων συναδέλφων, προσλήψεις που
ακόμα είναι σε εξέλιξη. Επίσης, προωθήσαμε τη διαδικασία ανακατανομής των οργανικών θέσεων, θέμα που
μας ταλανίζει δεκαετίες, τροποποιείται ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων επί το προοδευτικότερο και ο
Οργανισμός των Δικαστηρίων. Έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια
και ξεκίνησαν οι πρώτες κρίσεις από υπηρεσιακά συμβούλια των συναδέλφων που θα ηγηθούν των
υπηρεσιών μας.
Δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου μας και σε επίπεδο
στρατηγικής αλλά και τακτικής. Και μάλιστα έχοντας «απέναντι» την πλειοψηφία των μελών του τότε Δ.Σ.,
που χωρίς να αντιπροτείνουν λύσεις, διαγκωνίζονταν σε μια στείρα αντιπολίτευση και σε πολλές περιπτώσεις
υπονόμευση των προσπαθειών μας, με κορυφαίο παράδειγμα την καταψήφιση του απολογισμού που
εισηγηθήκαμε ενόψει του συνεδρίου των Ιωαννίνων. Την διετία που διανύουμε το συνέδριο του κλάδου δεν
μας έδωσε την πρώτη θέση αλλά συνεχίζουμε να συμμετέχουμε και να δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να
συνεχιστούν οι επιτυχίες. Ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας που προέρχεται από την παράταξή μας, εκτός από
τα καθήκοντά του, τους τελευταίους μήνες, μέχρι και τα τέλη Νοέμβρη του 2017, ασκούσε και χρέη ταμία,
καλύπτοντας το προσωπικό κώλυμα που επικαλούνταν ο εκλεγμένος από το Δ.Σ. ταμίας. Όμως, παρά το ότι
στηρίξαμε εξαρχής με όλες μας τις δυνάμεις, στο παρόν Προεδρείο, διαβλέπουμε εδώ και καιρό μια στασιμότητα,
ένα τέλμα ,μια δυσλειτουργία και ότι ενέργειες ή παρεμβάσεις γίνονται, οφείλονται αποκλειστικά στην
πρωτοβουλία κάποιων μελών του Προεδρείου, χωρίς όμως το Δ.Σ. να δίνει προς τα έξω την εικόνα της
συλλογικής λειτουργίας. Τα φαινόμενα αυτά, δυστυχώς πηγαίνουν τον κλάδο πίσω και δεν βοηθούν στο να
προωθηθούν λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα, αλλά και για νέες διεκδικήσεις. Αυτή η λειτουργική αδυναμία του
Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, καθιστά κάτι παραπάνω από επιτακτική την σύγκληση του ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, που με
συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το ίδιο το Δ.Σ. Το συνέδριο αυτό, που πρέπει
να συγκληθεί μέσα στον Φεβρουάριο, θα έχει την δυνατότητα, ως το ανώτερο όργανο του κλάδου, να χαράξει
στρατηγική, να δώσει κατευθύνσεις και να προωθήσει λύσεις στα στάσιμα ζητήματα, που το παρόν Δ.Σ. δείχνει
να μην μπορεί να τα διαχειριστεί, παρά το ότι η συγκρότηση του υπήρξε σχεδόν ομόφωνη.
Και κατά την άποψη της παράταξής μας, η επόμενη χρονιά πρέπει να επικεντρωθεί στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του κλάδου μας για να καλύψουμε τις απώλειες από 30%-45% που είχαμε, εξαιτίας της
οκταετούς μνημονιακής πολιτικής.
 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ αύξηση των βασικών μισθών, που είναι το κύριο αίτημά μας, αλλά και του
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τον διανεμητικό
λογαριασμό, από χρήματα που εισπράττονται για τους δικαστικούς υπαλλήλους και την θεσμοθέτηση σε
μόνιμη βάση, επιδόματος 20ωρης υπερωριακής απασχόλησης ανά μήνα, όπως το προβλέπει ο νόμος του
μισθολογίου, επίδομα που λαμβάνουν όλα τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι στην Υγεία, που μαζί με τους
Δικαστικούς Υπαλλήλους, είναι οι πιο σκληρά δοκιμαζόμενοι κλάδοι εργαζομένων στα μνημονιακά χρόνια.
 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ το 2018 να είναι η χρονιά που θα ξανακερδίσουμε τον 13ο μισθό και αυτό πρέπει να
προωθείται ,από τους πρωτοβάθμιους συλλόγους, την Ομοσπονδία μας και από την ΑΔΕΔΥ.
Καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να μας χαρίσει τίποτα εάν εμείς δεν αγωνισθούμε για την επιτυχία
των αιτημάτων μας και
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