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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς: Τους Συλλόγους
Υπαλλήλους της Χώρας.

- Μέλη

της

ΟΔΥΕ

και τους Δικαστικούς

Συναδέλφισσα/Συνάδελφε,
σε συνέχεια των πρόσφατων σχετικών ανακοινώσεων μας με αρ. πρωτ. 149, 145 και
146 (το οποίο διορθώθηκε μόνο ως προς τη "Γ" παράγραφο του, με την αρ.
πρωτ.146Α), σε ενημερώνουμε ότι:
Χθες συνεχίσαμε την τακτική επικοινωνία μας με το γραφείο του Προέδρου του ΑΣΕΠ.
Είχαμε ξανά τη διαβεβαίωση ότι θα δημοσιευτεί εντός του Σεπτεμβρίου ο οριστικός
πίνακας διοριστέων από την προκήρυξη 1Κ/2017. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό
που έκαναν πριν λίγες μέρες (ποιος ξέρει γιατί έβαλαν τώρα σε πρώτη προτεραιότητα τη
δημοσίευση του οριστικού πίνακα και τόσο καιρό καθυστερούσαν).
Πρόκειται για την προκήρυξη πρόσληψης 404 ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ...
Για άλλη μια φορά, δηλαδή, είχαμε περίπου τις ίδιες απαντήσεις και διαβεβαιώσεις που
μας έδιναν και τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και αρχές Σεπτεμβρίου που είχαμε συνεχή
επικοινωνία και παραστάσεις.
Συναδέλφισσα/Συνάδελφε.
1.Επειδή δεν επαληθεύτηκαν σχεδόν ποτέ οι απαντήσεις του ΑΣΕΠ αλλά και του
Υπουργείου μας για τον χρόνο έκδοσης αποτελεσμάτων και για άλλα ζητήματα, παρότι
κάθε φορά οι απαντήσεις τους "ακούγονταν ευχάριστα στ' αυτιά μας", λέμε καταρχήν
"να το δούμε να γίνεται, έστω και μετά από πολύ χαμένο χρόνο, έστω και τώρα, έστω
και μετά την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, και να μην το πιστεύουμε!". Για να
σταματήσει και η αγωνία κι η ψυχική ταλαιπωρία εκατοντάδων υποψηφίων συναδέλφων
μας. Όχι μόνο των 126 περίπου που διορίστηκαν μέχρι τώρα με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και όλων των 404 που περιλαμβάνονται
στον προσωρινό πίνακα διοριστέων, ούτε μόνο όσων έκαναν ενστάσεις.
Καθώς και μεγάλου αριθμού υποψηφίων. Όλοι οι ανωτέρω περιμένουν με αγωνία την
τελική κατάταξη τους στους οριστικούς πίνακες διοριστέων και μη διοριστέων "αναπληρωματικών", αλλά και την υπηρεσία και πόλη που τελικά θα διοριστούν κ.ά.
2. Επειδή, επίσης, υπάρχουν καθυστερήσεις και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών
πρόσληψης από τις προκηρύξεις 2Κ (αναπλήρωση όσων ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Η/Υ δεν
αποδέχθηκαν τον διορισμό τους) και 8Κ (περίπου 165 ΔΕ και ΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ - μόνο η
διαδικασία πρόσληψης των μόλις 21 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ολοκληρώνεται οσονούπω).
3. Επειδή υπάρχουν και άλλα αιτήματα, προβλήματα και ζητήματα που έχουν σχέση με
τις συνθήκες εργασίας μας και βρίσκονται σε βραδεία εξέλιξη ή ακόμα χειρότερα σε
στασιμότητα και σε εκκρεμότητα, αλλά και με εκ μέρους της Εκτελεστικής Εξουσίας
άρνηση επίλυσης τους, όπως είναι τα ΑΙΤΗΜΑΤΑ:
(α) της ανακατανομής οργανικών θέσεων,
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(β) της σταδιακής επέκτασης της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης πρακτικών
συνεδριάσεων και στα ποινικά δικαστήρια,
(γ) της εισαγωγικής και διαρκούς επιμόρφωσης,
(δ) της με οποιονδήποτε τρόπο και για όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους έμπρακτης
(ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ) αναγνώρισης των ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ,
(ε) της εκτέλεσης και των δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν οικονομικά κι εμάς.
(στ) της ψήφισης του Κώδικα μας,
(ζ) της έκδοσης υπουργικής απόφασης για την επαναλειτουργία του λογαριασμού
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ που υπάρχει στο ΤΕΑΔΥ, για την οικονομική ενίσχυση δικαστικών
υπαλλήλων που υποβάλλονται σε μη καλυπτόμενες από το Ταμείο τους μεγάλες
δαπάνες για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας, ατυχημάτων ή θανάτου.
Δαπάνες που δεν αντέχει ο οικογενειακός προϋπολογισμός τους να σηκώσουν.
Επισημαίνουμε ότι τα έσοδα αυτού του λογαριασμού ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ προέρχονται από
την αμοιβή των Γραμματέων Διαιτησιών, μέρος της οποίας (αμοιβής) είναι
υποχρεωμένοι να το καταθέτουν σε αυτόν τον ιερού σκοπού λογαριασμό, εκτός από
ορισμένους που πάντα ξεφεύγουν, παρανομούν και στερούν τα ποσά αυτά από
συναδέλφους που τα έχουν ανάγκη.
Άσε που ο ορισμός Γραμματέα σε Διαιτησίες, η αμοιβή του, η δημοσίευση και η
κοινοποίηση των αποφάσεων και των πρακτικών με την αμοιβή τους, καθώς και η μη
κατάθεση του προβλεπόμενου ποσοστού στον λογαριασμό, όλα αυτά είναι "μια παλιά
αμαρτία" που θέλει ψάξιμο και διαφάνεια...
(η) Και ενός καταλόγου ζητημάτων που έχουν σχέση με τις καθημερινές συνθήκες
εργασίας και αντιμετώπισης μας.
Συναδέλφισσα/Συνάδελφε,
Για τους λόγους αυτούς, συνεχίζεται ο προγραμματισμός παραστάσεων, δράσεων και
κινητοποιήσεων της ΟΔΥΕ καθώς και των Συλλόγων, τις οποίες και στηρίζουμε ως
αλληλοσυμπληρούμενες, μέχρι να μπούμε στις κινητοποιήσεις όλοι οι Σύλλογοι και οι
Δικαστικοί Υπάλληλοι μαζί.
Μαζί, συλλογικά, συνολικά και κεντρικά.
Εν αναμονή, βεβαίως, και της προγραμματισμένης συνάντησης μας με τον νέο Υπουργό
της Δικαιοσύνης (της πρώτης μετά από έναν συνδικαλιστικό "αιώνα" συνάντησης μας με
Υπουργό Δικαιοσύνης). Της οποίας συνάντησης τα οποιαδήποτε τυχόν αποτελέσματα,
θετικά ή αρνητικά, θα εκτιμήσουμε και θα σας τα γνωστοποιήσουμε.
Συνεχίζουμε…, ανεξαρτήτως των διαφωνιών και διαφορετικών απόψεων ή/και
επιμέρους συγκρούσεων και ατομικών ή συλλογικών λαθών σε θέματα τακτικής, τα
οποία οφείλουμε να υπερβαίνουμε γρήγορα, για το καλό των Δικαστικών Υπαλλήλων,
του κλάδου, της ΟΔΥΕ και των Συλλόγων.
Χωρίς συμψηφισμούς, συγκάλυψη, αλλά και χωρίς ανοχή στις διαπιστωμένες πράξεις
αχρεωστήτως καταβληθέντων από το Ταμείο της ΟΔΥΕ και εισπραχθέντων από
ορισμένους χρηματικών ποσών. Ποσών που καταλογίστηκαν και πρέπει να
επιστρέψουν…
Αλλά και χωρίς ανοχή σε συκοφαντικές ή διασπαστικές πράξεις οι οποίες υπονομεύουν
και απαξιώνουν και αυτές το κύρος και τη δράση των συνδικαλιστικών μας οργάνων και
του κλάδου.
Τέλος, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ, ότι κατά το ανθρωπίνως και συνδικαλιστικά δυνατό, θα έχετε
ενημέρωση και για τις άλλες παραστάσεις και δραστηριότητες του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.
Καθώς και για τα επιμέρους ζητήματα. Όμως, το αν και πως θα φτάνουν όλες οι
αποφάσεις και ενημερώσεις σε όλους τους 6000 Δικαστικούς Υπαλλήλους, εξαρτάται και
από όλα τα μέλη του Προεδρείου και του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και των Συλλόγων, και από
τους Συνέδρους.
Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
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