∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση (ΕΑΚ) δεν είναι άλλη µία συνδικαλιστική παράταξη
δικαστικών υπαλλήλων, είναι αυτό που ζητούσαν όλοι οι συνάδελφοι, να σπάσουν οι
κοµµατικές παρατάξεις και να περάσουµε στην νέα φάση του συνδικαλιστικού
κινήµατος που πρωταγωνιστής θα είναι ο δικαστικός υπάλληλος. Αυτός είναι ο
λόγος που τα µέλη µας κάποτε συµµετείχαν σε άλλες παρατάξεις και είναι από
διαφορετικά κόµµατα, αλλά αυτό που µας ενώνει είναι το όραµα για το µέλλον του
κλάδου. Μαζί µε άλλες δυνάµεις σε πανελλαδικό επίπεδο δηµιουργήσαµε τη
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ και οι συνάδελφοι µας έφεραν στην πρώτη
θέση για να διοικήσουµε την Ο∆ΥΕ τα δύο προηγούµενα χρόνια.
9 ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ Αναλάβαµε την
διοίκηση της Οµοσπονδίας σε µία περίοδο που κυριαρχούσε η κακοδιαχείριση των
οικονοµικών της Ο∆ΥΕ, αναδείξαµε το θέµα και θα το φτάσουµε στο τέλος του, στη
λογική ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ και αυτοί που ζηµίωσαν οικονοµικά την Οµοσπονδία θα
επιστρέψουν τα χρήµατα στο ταµείο και οι υπεύθυνοι θα αποχωρήσουν από τον
συνδικαλισµό. Καταφέραµε στα δύο χρόνια να αναµορφώσουµε τη διαχείριση των
οικονοµικών της Ο∆ΥΕ και όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν πλέον ότι σεβόµαστε τη
συνδροµή τους.
9 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Όταν αναλάβαµε την διοίκηση τα κενά στη
Γραµµατεία των δικαστηρίων πλησίαζαν και το 50% των οργανικών θέσεων. Η
γραµµατεία των δικαστηρίων λειτούργησε χάριν της επαγγελµατικής συνείδησης και
ευθύνης των δικαστικών υπαλλήλων και σε πολλές περιπτώσεις και σε βάρος της
υγείας µας. Στην εκκαθάριση του Πρωτοδικείου της Αθήνας είχαµε την εµφάνιση σε
πέντε συναδέλφους σοβαρών καρδιακών περιστατικών και ο ένας από αυτούς
απεβίωσε. Φυσικά και δεν είναι τυχαίο, γιατί δεν υπήρχε ιστορικό, ήταν όµως η πίεση
της καθηµερινής εργασίας που ο ένας έπρεπε να εργάζεται για τρεις.
Σε αυτά τα δύο δύσκολα χρόνια που διοικήσαµε την Ο∆ΥΕ έγιναν αλλαγές που πολλά
χρόνια τις διεκδικούσαµε, αλλά χωρίς αποτελεσµατικότητα. Στο ζήτηµα της πρόσληψης
προσωπικού ήδη έχουν προσληφθεί στις Γραµµατείες πάνω από διακόσιοι
συνάδελφοι, από το διαγωνισµό του 1998 και περιµένουµε την εξέλιξη της
πρόσληψης των δακτυλογράφων. Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισµός για την πρόσληψη
404 δικαστικών υπαλλήλων ΠΕ κατηγορίας, επίσης θα προσληφθούν 100
πληροφορικής και ανακοινώνεται αυτές τις ηµέρες από τον ΑΣΕΠ η πρόσληψη
πάνω από 180 δικαστικών υπαλλήλων ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ κατηγορίας. Η σωστή
κατανοµή τους στα δικαστήρια της χώρας θα ανακουφίσει την εργασία στα ∆ικαστήρια.
9 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Παράλληλα µε το ζήτηµα του προσωπικού αλλάζει θεσµικά
και η Γραµµατεία των ∆ικαστηρίων µε την προώθηση των δύο νοµοθετηµάτων που µας
αφορούν, του Κώδικα και του Οργανισµού των ∆ικαστηρίων. Παρά την σθεναρή
αντίδραση των παρατάξεων ∆ΑΚΕ και ΠΑΜΕ για να µην αλλάξει τίποτα, στον
ανύπαρκτο φόβο µη χάσουµε το δεκαήµερο, οι αλλαγές θα γίνουν. Και επειδή το
ζήτηµα των αδειών ήδη συζητήθηκε και πέρασε, το δεκαήµερο δεν θίγεται και έχουµε
επίσης το πλεονέκτηµα οι νέοι συνάδελφοι να ξεκινούν µε 25 ηµέρες άδεια, ενώ οι νέοι
δηµόσιοι υπάλληλοι ξεκινούν µε 20. Αυτό που πρέπει να διεκδικήσει το συνδικαλιστικό
κίνηµα, µέσα από τα δύο νοµοθετήµατα είναι η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, για να µην εξαρτάται η διοίκησή µας από τους δικαστές.
Προτείνουµε φόρουµ συζήτησης για τις αλλαγές που θέλουµε να γίνουν
διεκδικώντας αναβάθµιση όλων των κατηγοριών και µονιµοποίηση των
συναδέλφων Ι∆ΑΧ.

Επίσης, έληξε η απαράδεκτη κατάσταση να µη γίνονται εκλογές για τους αιρετούς
στα υπηρεσιακά συµβούλια και µετά από εφτά πέτρινα χρόνια επιστρέψαµε στην
κανονικότητα.
Πρώτοι εµείς, ως παράταξη, προτείναµε µε συγκεκριµένο τρόπο, µέσα από την
τροποποίηση του Κώδικα, αλλά και µεταβατικά, µέχρι να ολοκληρωθεί η
τροποποίηση του Κώδικα, να «αλλάξει το άρθρο 48», χωρίς αποκλεισµούς
συναδέλφων. Όµως δυστυχώς, κάποιοι συνάδελφοι συνδικαλιστές, χρόνια λαϊκίζοντες,
προσπαθούν εδώ και καιρό, «γαντζωµένοι» κυριολεκτικά από το άρθρο 48, να κρατούν
δέσµιους των συµφερόντων τους όλους τους συναδέλφους, αρνούµενοι ουσιαστικά την
επιλογή προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια, χάριν 5-10
«αρεστών» που έχουν διορισθεί µε Πράξεις, εδώ και κάτι χρόνια. Με όλη αυτή τη
διαδικασία, χάνεται το δάσος(διεκδικήσεις, συνθήκες δουλειάς, έλλειψη προσωπικού),
χάριν του δένδρου(Προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης). Εµείς αυτή την τακτική δεν πρόκειται
να την ακολουθήσουµε.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ και να
καταγγέλλουν αυτούς που ασκούν πιέσεις προς όφελός τους και καθυστερούν την
εξέλιξη της Γραµµατείας για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.
ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ Σ΄ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ,
∆ΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ και
µε υπευθυνότητα και σοβαρότητα αυτή τη στάση στήριξης θα ακολουθήσουµε, χωρίς
υπονοµεύσεις, πισώπλατα µαχαιρώµατα, ίντριγκες και παρασκήνια. Η ενότητα του
Κλάδου είναι σήµερα το µείζον , για να µπορέσουµε να πάµε µπροστά. Γι΄αυτό
καλούµε και όλες τις άλλες παρατάξεις να πράξουν το ίδιο, µέσα από τη δική τους
συµµετοχή στα όργανα διοίκησης της Ο∆ΥΕ. Κανείς δεν έχει την πλήρη γνώση των
πάντων, κανείς δεν είναι η αυθεντία και κανείς ποτέ δεν λειτούργησε ως µονάδα προς
όφελος του συνόλου.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ σε επαγρύπνηση για να περιφρουρήσουµε την
αργία του Σαββάτου και του ωραρίου στα ακροατήρια.
9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Για το επόµενο χρονικό διάστηµα οι στόχοι µας
είναι να επισπεύσουµε όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουν δροµολογηθεί στον κλάδο
µας µε τις προσλήψεις και τις θεσµικές αλλαγές. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι
αυτά τα εφτά χρόνια της οικονοµικής κρίσης στην πατρίδα µας, µιας κρίσης που τη
δηµιούργησε το µεγάλο κεφάλαιο και την πληρώνει η εργασία, οι δικαστικοί υπάλληλοι
χάσαµε το 45% των αµοιβών µας πριν την κρίση. Ήρθε η ώρα το συνδικαλιστικό
κίνηµα να αφήσει την αµυντική του τακτική και να διεκδικήσουµε ενωτικά αυτά
που µας έκλεψαν.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση (ΕΑΚ) και η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
πανελλαδικά βάζουµε ως αίτηµα πρώτης προτεραιότητας την αποκατάσταση των
οικονοµικών απωλειών των δικαστικών υπαλλήλων.
¾ Με βάση τα νέα θεσµικά δεδοµένα διεκδικούµε αύξηση των βασικών µας µισθών.
¾ Να επανέλθει το επίδοµα ειδικών συνθηκών που συνεχίζουν να εισπράττουν οι
δικαστές και εµείς που βιώνουµε χειρότερες συνθήκες στα δικαστήρια να το έχουµε
χάσει.
¾ Επίσης, συνεχίζει το κράτος να εισπράττει χρήµατα για εµάς, αυτά των διανεµητικών
λογαριασµών και θα πρέπει να αποδοθούν στους δικαιούχους. Με πολύπλευρες
αγωνιστικές κινητοποιήσεις να διεκδικήσουµε την ζωή που µας έκλεψαν.
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