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Ή ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι

 Μπήκαμε στον πέμπτο χρόνο εφαρμογής της

μνημονιακής πολιτικής και βρισκόμαστε πλέον στην
τρίτη και τελευταία φάση του σχεδίου της εξάρτησης
και υποταγής της χώρας μας στα συμφέροντα των δανειστών και
κυρίως της Γερμανίας.
 Κ α τα ρχ ή ν μ ε το
πρόσχημα του χρέους
και του δανεισμού φρόντισαν να μας εξαρτήσουν οικονομικά και
πολιτικά. Στην συνέχεια
έβαλαν χέρι στους μισθούς, στις συντάξεις,
διέλυσαν την μεσαία
τάξη και τα χαμηλά οικονομικά στρώματα, κατήργησαν τις δομές του κοινωνικού κράτους, παιδεία, υγεία,
εργασιακά δικαιώματα κ.λπ.
Και σήμερα ξεπουλάνε ότι
απέμεινε από την περιουσία
του κράτους (ΔΕΗ, λιμάνιαπαραλίες κ.λπ.) για να μην
έχουμε δυνατότητες αυτόνομης οικονομικής ανάπτυξης.
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. και
του ΠΑΣΟΚ είναι πλέον έρμαιο
στις ορέξεις των Γερμανών και των Αμερικάνων,
φάνηκε τελευταία με την στάση που κράτησαν να
συμμετέχουν στο εμπάργκο κατά των προϊόντων
της Ρωσίας, με καταστροφικά αποτελέσματα για
την εύθραυστη ελληνική οικονομία.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την προηγούμενη
διετία η ΟΔΥΕ έχει περιορίσει την δράση της στην
διαχείριση της κρίσης χωρίς καμία αντίδραση-αντίσταση στις μνημονιακές πολιτικές, αυτές που θίγουν
κατά τον χειρότερο τρόπο τους εργαζόμενους και
τα μέλη της.

Αποκομμένοι από τη βάση οι συνδικαλιστές του
Προεδρείου της Ομοσπονδίας «γνωρίζουν» επιδερμικά τα προβλήματα των συναδέλφων, αλλά
ουσιαστικά δεν τα βιώνουν.
Επιδίδονται στην διοχέτευση υποσχεσιολογίας
και εφησυχασμού, για
να δικαιολογήσουν την
ύπαρξή τους. Εδραιώνουν έτσι στη συνείδηση των συναδέλφων
την άποψη της κυβέρνησης του μνημονίου
και της αποικιακής υποτέλειας, κάμπτοντας
την αντίσταση και την
αγωνιστικότητα των
συναδέλφων που αντίθετα έπρεπε να ενισχύσουν και να εμπνεύσουν. Έδειξαν το δρόμο: υποτέλεια και επαιτεία για λίγα
ψίχουλα που κανείς δεν θα
τους δώσει.
Επιδίδονται όμως και σε
κάτι άλλο, στην προκλητική και αλόγιστη «σπατάλη» των εσόδων της Ομοσπονδίας, δημιουργώντας
έτσι, δίκαια νομίζουμε, την
αντίδραση της παράταξής
μας και όχι μόνο.
H συνεργασία ΠΑΜΕ-ΔΑΚΕ επιδίδεται σε κολλητιλίκια με υπουργούς, υποτέλεια, σεβασμό
στους «εξοχότατους», χωρίς σεβασμό όμως στα
χρήματα των συναδέλφων και χωρίς κανένα
ίχνος αγωνιστικότητας και αντίδρασης.
Ένας νέος ρόλος για το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι εφικτός. Η σταθερότητα των θέσεων και η
διεκδίκησή τους απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.
Θέσεις για το πώς θα πορευτεί ο κλάδος σε όλα
τα επίπεδα, στο Βαθμολόγιο, στο μισθολόγιο, στον
ρόλο της Δικαιοσύνης αλλά και την αναβάθμιση του
ρόλου των Δικ. Υπαλλήλων μέσα σ’ αυτήν, στην εξυπηρέτηση του πολίτη, την ηλεκτρονική λειτουργία,
την γρήγορη και δίκαιη απονομή της Δικαιοσύνης.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ
Αυτή η διοίκηση της ΟΔΥΕ των δύο τελευταίων χρόνων που μας γύρισαν την ζωή ανάποδα και υπονόμευσαν το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας,
πολύ απλά δεν ήθελε να ενοχλήσει την κυβέρνηση.
Τους θέτουμε στην κρίση σας και αν νομίζετε ότι ωφεληθήκαμε ως κλάδος από την μνημονιακή πολιτική
στηρίξτε τους γιατί η καταστροφή έχει και συνέχεια.
Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουν προκηρύξει ούτε μία
κλαδική απεργία, έστω στάση εργασίας σε όλη τους
τη θητεία.
Θυμηθείτε την κατάπτυστη ανακοίνωση που
εξέδωσε η ΟΔΥΕ, μετά την συνάντηση με τον πρωθυπουργό, στην οποία τον αποκάλεσαν εξοχότατο. Έγραφαν ότι μας υποσχέθηκε ότι θα πάρουμε το
επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, ως «αναξιοπαθούντες», επίσης θα θεσμοθετήσει το επίδομα ειδικών
συνθηκών, θα ψηφισθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης η επαναφορά στους βαθμούς του
προηγούμενου μισθολογίου, με συνέπεια γενναία
αύξηση και φυσικά θα μας έλυνε το θέμα της ταυτόχρονης συνταξιοδότησης στο Ταμείο Νομικών.
Ουσιαστικά με αυτή την ανακοίνωση μας καλούσαν να ψηφίσουμε Ν.Δ. στις επερχόμενες εκλογές,
για να μη φανούμε αχάριστοι στη γενναιοδωρία του
πρωθυπουργού. Μας καλούσαν να ψηφίσουμε τους
μακελάρηδες της ζωής μας.

Τι λύθηκε από όλα αυτά; ΤΙΠΟΤΑ.
Πώς αντέδρασε η ΟΔΥΕ; ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ.

προσπαθήσαμε και συνεισφέραμε με προτάσεις, τις
οποίες έχουμε δημοσιοποιήσει με πάνω από 40 ανακοινώσεις που έχουμε εκδώσει και περισσότερο με την
καθημερινή μας παρουσία στους χώρους της δουλειάς
μας. Επίσης προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε οικογένειες συναδέλφων μας που έχουν την ανάγκη μας, γιατί
πιστεύουμε ότι την κρίση θα την ξεπεράσουμε με ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

 Το ΕΝΙΑΙΟ έχει πρόγραμμα και προτάσεις με τις

οποίες ο κλάδος μας μπορεί να διεκδικήσει την θέση
που του ανήκει στην δημόσια διοίκηση, στις ιδιαίτερες
συνθήκες δουλειάς που βιώνουμε. Επιπλέον έχουμε
όραμα για το μέλλον του κλάδου, στις μεταβαλλόμενες
και δύσκολες συνθήκες. Το όραμα αυτό αγωνιζόμαστε
να το κάνουμε πράξη.
Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ του ΕΝΙΑΙΟΥ για να αλλάξει
ρότα η Ομοσπονδία μας και ο δικαστικός υπάλληλος
να αποκτήσει την αξιοπρέπεια που του αρμόζει ως εργαζόμενος και πολίτης αυτής της χώρας.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι πηγαίνοντας προς το συνέδριο

του κλάδου αυτή η πολιτική στήριξη των μνημονίων
πρέπει να ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ, για να διεκδικήσουμε να πάρουμε πίσω τη ζωή που μας έκλεψαν.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την σημερινή κυβέρνηση, αλλά
και από τη νέα κυβέρνηση της Αριστεράς, που έρχεται,
την επιστροφή του βιοτικού μας επιπέδου και της
αξιοπρέπειάς μας.
Σε αυτά τα δύο χρόνια που πέρασαν, ως ΕΝΙΑΙΟ

Δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε,
ούτε θα κουραστούμε να το απαιτούμε. Πρέπει να
καταργηθεί αυτό το έκτρωμα που σήμερα διέπει μισθολογικά και βαθμολογικά τον κλάδο μας και όλο
το δημόσιο, ως άδικο, ρατσιστικό, ληστρικό και
αντιπαραγωγικό.
Μαζί μ’ αυτό πρέπει να καταργηθούν και όλα τα
παράγωγα που συνιστούν ένα αντιδημοκρατικό,
αντιεργατικό και φοβικό καθεστώς, όπως η διαθεσιμότητα με οποιαδήποτε αφορμή ή οι προγραφές του
15% των δήθεν ανάξιων.
Αυτή την διεκδίκηση-απαλλαγή από αυτό
το καθεστώς απαιτούμε από οποιαδήποτε κυβέρνηση, την τωρινή ή αυτήν που έρχεται (ελπίζουμε σύντομα όχι για κομματικούς λόγους,
αλλά κυρίως για κοινωνικούς και πρακτικούς).
Οι πληροφορίες ότι θα εφαρμοσθούν πλήρως
οι διατάξεις του Ν. 4024/11 σημαίνουν κατακρεούργηση των μισθών ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες
κατηγορίες, των ΔΕ και ΥΕ. Για εμάς αυτό το θέμα
είναι αιτία πολέμου.

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ

είναι ένα μισθολόγιο που θα αποσυνδέει τον βαθμό από τον μισθό, θα επιφέρει την αναγκαία ισορροπία
μεταξύ των κατηγοριών, αλλά και του εισαγωγικού με τον καταληκτικό μισθό, ένα μισθολόγιο που
θα ανταποκρίνεται στην προσφερόμενη εργασία του δικαστικού υπαλλήλου που είναι υψηλή και στα
ποσοτικά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μια πρόταση βασισμένη σε βασικές αρχές διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να διαμορφωθεί η αναγκαία ψυχολογία που θα επιτρέψει την επιτυχή
αντιμετώπιση του τεράστιου όγκου της υπάρχουσας δικαστηριακής ύλης που εκκρεμεί και πρόκειται να
δημιουργηθεί περαιτέρω.

ΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
1. Επικεντρώνουμε στην διαμόρφωση (εκ νέου)
του επιδόματος ειδικών συνθηκών. Και αυτό γιατί
όλα τα επιχειρήματα συγκλίνουν προς την διεκδίκησή
του, απέναντι σε οποιαδήποτε δεξιά ή αριστερή
κυβέρνηση.
α) Είναι το επίδομα που είχε χορηγηθεί στους
δικαστικούς υπαλλήλους για πολλά χρόνια και
μάλιστα στην αρχή συνδεδεμένο με αυτό των
δικαστών. Ήδη δηλαδή η πολιτεία
έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητά
του, σε σχέση με την προσφερόμενη
εργασία.
β) Χορηγείται -σε μνημονιακές
εποχές- σ τους δικασ τές και
κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι
βιώνουμε τις ίδιες συνθήκες ή
ακόμη χειρότερες ως προς τον
φόρτο εργασίας και την έλλειψη
προσωπικού.
γ) Είναι αυτό που μπορεί να συγκεράσει και να
συμπυκνώσει όλες τις απόψεις για διεκδικήσεις των
επιδομάτων ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας ή
ακόμη και του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών
Στόχων (ΚΕΔΣ) - Είναι ένα αίτημα δίκαιο που μαζί με
ένα δίκαιο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο θα επιφέρει την
ζητούμενη εργασιακή ισορροπία στον κλάδο μας.
2. Ας απαντήσουν όμως γιατί ενώ περικόπηκε
από τους δικαστικούς υπαλλήλους η καταβολή του
διανεμητικού λογαριασμού (πόρος) συνεχίζουν να
παρακρατούν τα ποσοστά από τις μεταβολές των
ποινών ή τις μεταβιβάσεις ακινήτων (φόροι υπέρ
τρίτων) και μάλιστα να αυξάνουν την παρακράτηση
για να ενισχύσουν το Ταμείο Πρόνοιας των
αστυνομικών!!!
3. Οδοιπορικά των Επιμελητών Δικαστηρίων:
Κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει σταματήσει η
κοροϊδία από το Υπουργείο και να καταβληθούν
τα αναδρομικά στα έξοδα κίνησης που δεν έχουν
πληρωθεί και δικαιούνται οι συνάδελφοι Επιμελητές
Δικαστηρίων που κάνουν επιδόσεις. Πλέον και αυτό
το επίδομα των 50 € είναι ελάχιστο για να καλύψει τα

υφιστάμενα έξοδα κίνησης. Διεκδικούμε αύξηση 40%.
4. Εκλογές Σωματείων:
Ν α θ ε σ μ ο θ ε τ η θ ε ί η α νά θ ε σ η κα θ η κό ν τω ν
αντιπροσώπων δικαστικής αρχής σε αυτές τις
εκλογικές διαδικασίες αποκλειστικά στους Δικαστικούς
Υπαλλήλους. Δεν είναι δυνατόν να έχει θεσμοθετηθεί
η παρουσία μας ως Δικαστικών Αντιπροσώπων
σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες (Βουλευτικές,
Δημοτικές-Περιφερειακές, Ευρωκοινοβούλιο) και
να μην μπορούμε να διεξάγουμε τις εκλογές στα
σωματεία! Επίσης είναι θεμιτό στα πλαίσια της
κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης της
πολιτείας προς τους εργαζόμενους
στο χώρο της Δικαιοσύνης, την
στιγμή που ενισχύθηκε σημαντικά
το εισόδημα των Δικασ τικών
λειτουργών, να δοθεί και μία
περαιτέρω οικονομική ενίσχυση
στους Δικαστικούς Υπαλλήλους με
την συμμετοχή τους στις εκλογές
των σωματείων.
5. Κούρεμα δανείων-Δάνεια:
Τη στιγμή που έχουμε υποστεί
μειώσεις μισθών μέχρι και 45%
είναι λογικό να γίνει αντίστοιχο «κούρεμα» των
στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που έχει
λάβει ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπαλλήλων.
Παράλ ληλα να προωθηθούν ευνοϊκοί όροι –
ρυθμίσεις για την εξόφληση του εναπομείναντος
ποσού.
Επίσης να συνεχιστεί η καταβολή των δανείων
που δίνονταν από το Τ.Π. και Δ. προκειμένου να
αντιμετωπίζουμε έκτακτες ανάγκες.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ
Οι έμμισθοι ασφαλισμένοι στο Τ.Ν. δηλαδή οι
δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν απομείνει
λίγοι, αυτοί που είχαν ασφαλισθεί πριν από το 1993.
Έτσι η λύση που πρέπει να δοθεί δεν αφορά κάτι που
θα διέπει τις επόμενες γενιές, αλλά θα διορθώνει
απομεινάρια ενός παλιού συστήματος. Γι’ αυτό και
είναι εύκολη, με μια διάταξη που θα προσαρμόζει
και θα συγχρονίζει την συνταξιοδότηση από το Τ.Ν.
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του δημοσίου.
Άλλωστε είναι και οι δύο κύριες συντάξεις και δεν
μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ως
προς τα όρια ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης.
Η κυβέρνηση αυτή δεν πρόκειται να λύσει το θέμα,

Δικαστηρίων επισημαίνουμε, ότι το χρόνιο και πάγιο
αίτημά μας για ανεξαρτησία της Γραμματείας, όλες οι
κυβερνήσεις το έχουν ρίξει στο καλάθι των αχρήστων.
Αρνούνται έτσι να δεχθούν τον θεσμικό ρόλο των
Δικαστικών Υπαλλήλων στην απονομή της Δικαιοσύνης,
αλλά και διαφοροποιώντας μας σε ότι έχει να κάνει με
την διοικητική δομή της υπόλοιπης δημόσιας διοίκησης.
Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο-πρωτοτυπία, ο Κλάδος
μας να διοικείται από έναν άλλον Κλάδο!
Η ανεξαρτησία της Γραμματείας των Δικαστηρίων
θα οδηγήσει σε καλύτερη λειτουργία, θα μειώσει την
γραφειοκρατία, θα καλυτερεύσει την παρεχόμενη
ποιότητα διοικητικών-γραμματειακών υπηρεσιών προς
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
τους πολίτες και θα διευκολύνει τον ίδιο τον δικαστή
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
στην απρόσκοπτη άσκηση του έργου του, απαλλαγμένο
πλήρως από διοικητικής φύσεως πρόσθετα καθήκοντα.
- ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ
Δεν χρειάζεται αναθεώρηση του Συντάγματος αλλά
Σήμερα, εκατοντάδες συνάδελφοι είναι σε ομηρία μία διάταξη που θα ενισχύσει και θα κατοχυρώσει
και στασιμότητα εξέλιξης αφού δεν προχωρούν οι τις αρμοδιότητες του Διευθυντή - Γραμματέα.
διαδικασίες εκλογής των υπηρεσιακών συμβουλίων,
με το πρόσχημα της κατάθεσης νομοθετικής ρύθμισης
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
προκειμένου να μπορούν να είναι υποψήφιοι (για τα
ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
υπηρεσιακά συμβούλια) και συνάδελφοι πέραν του Β’
βαθμού! Το αποτέλεσμα είναι να μην έχουν γίνει οι κρίσεις
για Προϊσταμένους και Τμηματάρχες και να παρατηρείται
 Αποσύνδεση της δικαιοσύνης από την
ποσοστικοποίηση και φοροεισπρακτική λογική.
 Πλήρης λειτουργική ανεξαρτησία της Γραμματείας
των Δικαστηρίων από τους δικαστές στα θέματα
που αφορούν τη Γραμματεία. Στο Δικαστικό
Συμβουλίου να υπάρχει πλειοψηφική συμμετοχή
των εργαζομένων στα θέματα που μας αφορούν.
 Η εκλογή των διοικήσεων των ανωτάτων
δικαστηρίων θα πρέπει να γίνεται από την Ολομέλεια
του ανωτάτου δικαστηρίου, αντιπροσωπεία
δικηγόρων, εκλεκτορικού σώματος από καθηγητές
πανεπιστημίου Νομικών Σχολών και με τη
συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων μέσω
το φαινόμενο στις περισσότερες υπηρεσίες να έχουν
της ΟΔΥΕ.
οριστεί προσωρινοί Προϊστάμενοι και Τμηματάρχες, για
 Σχετικά με την εκλογή όλων των άλλων
θητεία που ήδη έχει ξεπεράσει τα 2 έτη!
δικαστικών διοικήσεων προτείνεται να γίνεται από
 Επιπλέον ξεπερνά κάθε έννοια κατάλυσης των
την ολομέλεια των δικαστών του δικαστηρίου και
δημοκρατικών διαδικασιών στο συνδικαλιστικό κίνημα,
με την αντιπροσωπευτική συμμετοχή δικηγόρων
το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στο σημείο παράτασης της
και εργαζομένων στα δικαστήρια.
θητείας των υφιστάμενων αιρετών εκπροσώπων μας
στα υπηρεσιακά συμβούλια για 3ο χρόνο! Ιδιαίτερα όταν
στο υψίστης σημασίας 5μελές υπηρεσιακό συμβούλιο
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
του Αρείου Πάγου εξακολουθούν να μας εκπροσωπούν,
καθ’ υπέρβαση κάθε δεοντολογίας ο Πρόεδρος και ο
Γραμματέας της ΟΔΥΕ, υπηρετώντας μια παρατεταμένη 1) Άμεσα, προσλήψεις προσωπικού με:
και παράτυπη θητεία, χωρίς καν να εκδηλώνουν την α) Εξάντληση του πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων
πρόθεση, για λόγους ηθικής τάξης να παραιτηθούν του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2009 και των υπόλοιπων
που έχουν κηρυχθεί επιτυχόντες.
τώρα!...
Διερωτώμεθα οι καθ’ υπέρβαση αιρετοί θα μας β) Συμπλήρωση των υπολοίπων, υφιστάμενων προ του
εκπροσωπήσουν στις κρίσεις προϊσταμένων και Ν. 4024/11, κενών οργανικών θέσεων σε Δικαστήρια και
διευθυντών το επόμενο διάστημα; ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΥΡΙΕ Έμμισθα Υποθηκοφυλάκεια, μέσω της διαδικασίας της
κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων με ταυτόχρονη
ΥΠΟΥΡΓΕ.
 Ως προς την λειτουργία της Γραμματείας των όμως μονιμοποίηση αυτών.

γιατί η αύξηση των ορίων που έχει επιβληθεί ιδίως
στο Τ.Ν. αποτελεί μνημονιακό όρο. Είναι γνωστό ότι η
κυβέρνηση αυτή ως μνημονιακή δεν λύνει προβλήματα
αλλά δημιουργεί. Γι’ αυτό και δεν πιστέψαμε την
ηγεσία της ΟΔΥΕ όταν προσπαθούσε να μας πείσει
ότι υποσχέθηκαν να δοθεί λύση από το Υπουργείο
Εργασίας και μάλιστα σύντομα!!!
Για να λυθεί το θέμα αυτό πρέπει να ανατραπεί
η πολιτική των μνημονίων, από μια άλλη που θα
τολμήσει, όχι να κάνει επανάσταση, αλλά να πράξει
τα αυτονόητα.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
Αθήνα, Σεπτέμβρης 2014
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