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ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

Συναδέλφισσες/φοι
Περάσαμε ήδη στον τέταρτο χρόνο που εφαρμόστηκε η πολιτική των μνημονίων στην πατρίδα μας. Οι δικαστικοί υπάλληλοι,
μαζί με τους άλλους εργαζόμενους έχουμε χάσει το 45-50% των
εισοδημάτων μας, ενώ παράλληλα καλούμαστε να προσφέρουμε
διπλάσια εργασία. Με τις πολιτικές τους «πέτυχαν» την ερημοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Η συγκυβέρνηση του μνημονίου
με μεθοδευμένες κινήσεις ξηλώνει το κοινωνικό κράτος και κυρίως
τις δομές της Υγείας και της Παιδείας. Η ανεργία ξεπερνά το 28% και τα παιδιά μας αναγκάζονται
στη μετανάστευση για να επιβιώσουν. Το μόνο που ενδιαφέρει αυτούς που κυβερνούν είναι να
διασώσουν τις τράπεζες, οι οποίες έχουν πάρει από τα χρήματα του ελληνικού λαού πάνω από
200 δις ευρώ και ετοιμάζονται να τους δώσουν κι΄ άλλα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά…
Η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι Ο ΚΛΑΔΟΣ ΖΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ και ξέρετε γιατί;
Διότι το Προεδρείο της ΟΔΥΕ συνάντησε τον πρωθυπουργό, ο οποίος τους έταξε χάνδρες και καθρεφτάκια, για προεκλογική κατανάλωση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Δ.Υ.Ε.
(Μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό)

Έχετε λάβει γνώση της ανακοίνωσης-ενημέρωσης του Προεδρείου της ΟΔΥΕ, μετά την συνάντηση με τον πρωθυπουργό.
Άλλωστε φρόντισαν για αυτό, υπονομεύοντας ακόμη και τις
κινητοποιήσεις του Συλλόγου της Αθήνας για την έλλειψη
προσωπικού, με την ταυτόχρονη διανομή μιας ανακοίνωσης
που ανέφερε ότι όλα θα πάνε καλά !
Αν κάποιος είχε άγνοια του χώρου και των γεγονότων θα
νόμιζε διαβάζοντας αυτήν την ανακοίνωση, ότι την συνέταξε
ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή τέλος πάντων κάποιος
υπηρεσιακός παράγοντας από το Μέγαρο Μαξίμου!
Δεν θυμόμαστε ποτέ στο παρελθόν μια συνδικαλιστική και ειδικά δευτεροβάθμια οργάνωση
να εξυμνεί τόσο πολύ και να πανηγυρίζει με τόση χαρά για τις
αόριστες και μακρινές υποσχέσεις που εισέπραξε (κατά τα λεγόμενά τους…), από μια κυβερνητική εξουσία που κυριολεκτικά
έχει συνθλίψει εδώ και 4 χρόνια την συντριπτική πλειοψηφία
των εργαζομένων και εφαρμόζει μεθόδους και πρακτικές που
αποτελούν ντροπή για την δημοκρατία!
Και όμως αυτό το Προεδρείο της ΟΔΥΕ το κατάφερε και αυτό!
Ζώντας στον δικό τους γυάλινο κόσμο και μακριά και έξω από τις

άθλιες εργασιακές συνθήκες που καθημερινά βιώνουν οι συνάδελφοι, 4-5 άνθρωποι κατ΄ επάγγελμα συνδικαλιστές, εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τον κλάδο!! Γυρνούν δεξιά και αριστερά,
ποζάροντας σε όλες τις στάσεις στο φωτογραφικό φακό για να διαφημίζουν στη συνέχεια τους
εαυτούς τους στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα συνεχίζουν μοιράζοντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, με ένα και μόνο στόχο:
τα ψηφοθηρικά οφέλη του επερχόμενου συνεδρίου.
Αυτοί οι άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ένας αυτοαποκαλούμενος «κομμουνιστής»- Πρόεδρος της ΟΔΥΕ,
δεν διστάζουν να ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές
«απάτες» της κυβέρνησης και να βγαίνουν να μιλούν
στις ανακοινώσεις τους για πρωτογενές πλεόνασμα
που θα μοιραστεί στους εργαζόμενους το προσεχές
διάστημα!
Αλλά προφανώς κάποιοι έχουν προ πολλού χάσει κάθε γνώση
της έννοιας ντροπή!. Προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους είναι έτοιμοι να συμμαχήσουν
ακόμα και με τον διάβολο! Την ίδια στιγμή που σε κάθε ευκαιρία κατακεραυνώνουν ότι έχει να
κάνει με την αμαρτωλή λέξη ΣΥΡΙΖΑ, εναγκαλίζονται και χαϊδεύουν ότι πιο αντιδραστικό κυβέρνησε αυτή τη Χώρα τα τελευταία χρόνια!
Επί της ουσίας της ανακοίνωσης ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ: (γιατί πλέον μόνο ως
Προεδρείο της ΟΔΥΕ μπορεί και νομιμοποιείται να ομιλεί μια ομάδα 3-4 ανθρώπων που παραβιάζοντας κάθε έννοια δημοκρατικής διαδικασίας, έχει πετύχει τον ουσιαστικό αποκλεισμό από όλες
τις ενέργειές της το υπόλοιπο Δ.Σ.)

Α’ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Η δέσμευση περί προκήρυξης διαγωνισμού για τις θέσεις Πληροφορικής , φαίνεται να είναι
άλλη μια ανέξοδη υπόσχεση, από τις πολλές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια των μνημονίων!
Αλλά και αυτή ακόμα η εν εξελίξει κινητικότητα βρίσκεται σε φάση
τελμάτωσης και είναι μάλλον αδύνατον να περιμένουμε νέους συναδέλφους το πιθανότερο ως το τέλος της χρονιάς!
Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε πότε, πόσοι και εάν θα διορισθούν νέοι συνάδελφοί μας. Γνωρίζουμε όμως την συνεχώς
αυξανόμενη δικαστηριακή ύλη που «φορτώνουν» σε υπηρεσίες
με προσωπικό κατά 50% μειωμένο και με το 50% των αποδοχών.
Αυτή είναι η ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουμε και όχι «οι
ιστορικές στιγμές που ζεί ο κλάδος μας» όπως ανέφερε μετα τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ο κομμουνιστής! πρόεδρος της ΟΔΥΕ σε ενημέρωση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου
της Αθήνας.

Β΄ΘΕΣΜΙΚΑ
Η απάντηση που δόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο για τους
νέους συναδέλφους ΙΔΑΧ ότι δηλαδή με τροπολογία τα υπηρεσιακά - δικαστικά συμβούλια θα «εγκρίνουν» τη μετακίνηση
και θα επιλαμβάνονται για θέματα μεταθέσεων και πειθαρχικών
τους, δεν καλύπτει το πρόβλημα όταν μάλιστα είμαστε σε
αναμονή της απόφασης του ΣτΕ που θα κρίνει την εργασιακή
τους σχέση.
Εδώ προκύπτει το ερώτημα: Γιατί το προεδρείο της ΟΔΥΕ δεν
παρενέβη δικαστικά κατά την συζήτηση της υπόθεσης υπέρ των
νέων συναδέλφων; Παράληψη; Έλλειψη έννομου συμφέροντος; (…δύσκολα εξηγείται) ή υπήρχαν
και άλλες… διαφορετικές απόψεις πέρα απ΄ αυτές του Συλλόγου του Πειραιά;

Η απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία αποκλείονται οι συνάδελφοι ΙΔΑΧ από Δικαστικοί
Αντιπρόσωποι, αποτελεί πισωγύρισμα για την πλήρη ένταξή τους ως Δικαστικών Υπαλλήλων.
Αλλά από την άλλη δείχνει τις βαριές ευθύνες του Προεδρείου της ΟΔΥΕ που δεν
παρενέβη δυναμικά, ώστε να μην αποκλειστούν οι ΙΔΑΧ από Δικ. Αντιπρόσωποι.
Τουλάχιστον, ας προλάβουμε τις εξελίξεις στο θέμα της συγκρότησης των εκλογικών συνεργείων ώστε να περιληφθούν σ’ αυτά τόσο
οι συνάδελφοι ΙΔΑΧ, όσο και οι εργαζόμενοι με τα προγράμματα
Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.
Δεν είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της θέσης μας
ως κλάδος. Η δική μας θέση είναι η κατάργηση του άθλιου, άδικου και
ρατσιστικού βαθμολογίου-μισθολογίου. Διεκδικούμε δικαιότερη αντιμετώπιση από τη Πολιτεία, ανάλογη με τη προσφερόμενη εργασία μας και με εξορθολογισμένες τις
διαφορές μεταξύ των κατηγοριών. Για να γίνει αυτό πρέπει να ανατρέψουμε τις πολιτικές
αυτές που μας οδήγησαν σε αυτή την εξαθλίωση και θα τις ανατρέψουμε! Αυτή τη
λογική φαίνεται ότι δεν την έχει το προεδρείο της ΟΔΥΕ, αντίθετα κινείται, προτείνει
και συνεργάζεται θεωρώντας δεδομένη τη συνέχιση της καταστροφικής υπάρχουσας
πολιτικής. Λυπούμαστε !!!

ΔΕΝ ΚΟΥΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΟΥΝ.

Γ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
Επιβεβαιώνουν στην ανακοίνωσή τους αυτό που λέγαμε καιρό τώρα για έξοδα κίνησης των
Επιμελητών, αφού δεν υπήρχε πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2013 και καταβάλλονται μόνο
από το 2014. Όμως δεν είπαν κουβέντα για το γεγονός ότι αυτά τα έξοδα δεν θα τα πάρουν όλοι
οι συνάδελφοι Επιμελητές Δικαστηρίων, παρά μόνον αυτοί που απασχολούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
με επιδόσεις κλήσεων, κάτι που το φωνάζαμε καιρό πριν ψηφιστεί
«το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;»
η επίμαχη διάταξη.
Όσο για τη επανασύσταση του επιδόματος ειδικών
συνθηκών και την καταβολή του από το πρωτογενές
πλεόνασμα, αυτό που τους απαντούμε και που δείχνει
την σοβαρότητά τους είναι: «το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;»
Σ΄ αυτό το σημείο θα μείνουμε λίγο παραπάνω για να
επισημάνουμε ότι είναι ντροπή να κοροϊδεύετε κύριοι
του Προεδρείου της ΟΔΥΕ, έναν ολόκληρο Κλάδο και
συναδέλφους που κυριολεκτικά στενάζουν κάτω από τα
αφόρητα βάρη της καθημερινής τους επιβίωσης και τη
θηλιά που έχουν βάλει στις ζωές μας αυτοί οι άνθρωποι
με τους οποίους εσείς σήμερα ισχυρίζεστε ότι βρίσκεστε σε διάλογο και διεκδικείτε
κατακτήσεις!
Αλήθεια ξέρετε ότι συνάδελφοι μας ζουν τις οικογένειές τους με 150-200 ευρώ τον μήνα ή
ακόμα και λιγότερα , γιατί τόσα τους μένουν μετά από τις ληστρικές αφαιμάξεις στους μισθούς
τους που τους επέβαλαν οι σημερινοί συνομιλητές σας και οι Τράπεζες;;;!!!...

Δ. ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ:
Επιβεβαίωσαν απλά με την ανακοίνωση αυτό που επιμελώς έκρυβαν τόσο καιρό (βλέπε έγγραφο-απάντηση υπουργού κ. Βρούτση που αποκαλύψαμε το καλοκαίρι), δηλαδή ότι δεν έχει
γίνει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ!

Ε.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ευτυχώς στο θέμα αυτό δεν πρόλαβαν να αυθαιρετήσουν. Στην επιτροπή
για τη σύνταξη του Π.Δ. υπάρχει και εκπρόσωπός μας και θα έχουμε τη
δυνατότητα να ελέγχουμε τις διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε
το καλύτερο δυνατό για τον Κλάδο.
Πού είσαι Κάρολε
να τους καμαρώσεις;

ΖΩΗ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

από τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και από την αυριανή
αντιμνημονιακή που σύντομα θα αναλάβει να σταματήσει
αυτή την καταστροφή
Α’ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων
με κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και μηχανοργάνωση τέτοια που να αρμόζει σε δικαστήρια
Ευρωπαϊκής χώρας του 21ου αιώνα.
Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Διεκδικούμε ένα νέο μισθολόγιο, ανεξάρτητο από τους βαθμούς, που
θα σέβεται την προσφερόμενη εργασία μας, θα είναι δικαιότερο ως προς τις κατηγορίες και θα
μας προσφέρει αξιοπρεπή διαβίωση. Στις τωρινές συνθήκες διεκδικούμε το επίδομα επικίνδυνης εργασίας επειδή είναι θεσμοθετημένο και εφικτό να κερδηθεί! Παράλληλα θα πρέπει να
εξετάσουμε τη περίπτωση χορήγησης του ΚΕΔΣ, αλλά και του «πόρου», ο οποίος συνεχίζει να
εισπράττεται στο όνομα των δικαστικών υπαλλήλων.
Γ’ ΘΕΣΜΙΚΑ: Ολοι οι εργαζόμενοι στη γραμματεία των δικαστηρίων να είναι δικαστικοί
υπάλληλοι, θα πρέπει να έχουν μόνιμη σχέση εργασίας και αυτό πρέπει να γίνει, χωρίς τεχνικές
διακρίσεις ούτε από τη κυβέρνηση (σαλαμοποίηση του συνδ. Κινήματος), αλλά ούτε και από
μερίδα των ίδιων των εργαζομένων.
Πρέπει να κινητοποιηθούμε ΑΜΕΣΑ να διοριστούν όλοι οι Δικαστικοί Υπάλληλοι
που έχουν το δικαίωμα ως Δικαστικοί Αντιπρόσωποι και η εκλογική αποζημίωση να
μην υπολείπεται των 2.000 ευρώ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στα δικαστήρια.

Όραμα μας είναι
η λειτουργική Ανεξαρτησία
της Γραμματείας των Δικαστηρίων
μέσα σε μια ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
Aθήνα, Mάρτης 2014

ΕΝΙΑΙΟ
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