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                Δελτίο ενημέρωσης
Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών
                              ΣΔΥΔΔΑ






Αρ. Φύλλου 11										Αθήνa, 23-4-2008


Πρώτη φορά που γράφω εδώ και να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους συναδέλφους που με θεώρησαν άξια να εργαστώ στο Σύλλογό μας αλλά και να τους «εκπροσωπήσω» στο Συνέδριο της ΟΔΥΕ. Και το βάζω σε εισαγωγικά γιατί νομίζω ότι για τον κάθε σύνεδρο –τουλάχιστον για όσους συμμετέχουν πρώτη φορά- είναι μια ξεχωριστή, μια ατομική εμπειρία. Υπό ποια έννοια: Από τη μια, ακούς γνήσιες ομιλίες, σοβαρές τοποθετήσεις, αξιόλογες προτάσεις για προβλήματα που απασχολούν μεμονωμένα δικαστήρια (κενές οργανικές θέσεις, κτηριακά προβλήματα, φόρτος εργασίας, άτυπες παρατάσεις ωραρίου στην έδρα, απομαγνητοφώνηση πρακτικών, ζητήματα μηχανοργάνωσης…) και τον κλάδο μας γενικότερα (οικονομικά ζητήματα, Κώδικας Δικαστ. Υπαλλήλων σε σχέση με τον Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων, οργάνωση απεργιακής δράσης...) κι έτσι νοιώθεις μέλος ενός συνόλου που θα μπορούσε να αγωνίζεται ενωμένο και υπαγόμενο με τη σειρά του στον ευρύτερο συνδικαλιστικό χώρο. Γιατί πραγματικά, αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Τουλάχιστον, έτσι αισθάνθηκα ότι το έβλεπαν και άλλοι «νέοι» συνάδελφοι και σύνεδροι, κι ας μη θεωρηθεί αυτό συναισθηματικό ή «λαϊκίστικο».
Από την άλλη, σύνηθες βέβαια αλλά πάντοτε απογοητευτικό, βλέπεις τελικά να πραγματώνεται αυτό που διαφαινόταν από την πρώτη ημέρα. Δηλαδή, αντί για οργάνωση συνδικαλιστικής δράσης προκειμένου να διατηρήσουμε τα κεκτημένα μας και να έχουμε περαιτέρω σοβαρές διεκδικήσεις, αντί για σύνθεση, να «χαώνεται» το όλο πράγμα και να καταλήγουμε τα μεσάνυχτα της τελευταίας ημέρας του συνεδρίου, προ της ψηφοφορίας, να ψηφίζουμε -μεταξύ άλλων- και προτάσεις που οι «εισηγητές» τους δεν είχαν μπει στο κόπο να μας τις ανακοινώσουν καν! Και για να τις προωθήσουν ποιοι; Το απερχόμενο ΔΣ δεν μπήκε στον κόπο να κάνει έναν σοβαρό, κατά τη γνώμη μου, απολογισμό πολλοί δε, χρησιμοποίησαν τα όποια «επιτεύγματα» για ψηφοθηρικούς σκοπούς. 
Τελικά, το Συνέδριο ως θεσμός είναι θεμιτός. Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται στο κέντρο της Αθήνας ή τέλος πάντων όπου χτυπάει η καρδιά των γεγονότων. Ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Να συμμετέχουν πολλοί, ακόμη και χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ότι θα έπρεπε να τηρούνται οι διαδικασίες, όχι τυπολατρικά, αλλά γιατί έχουν τη σημασία τους και διασφαλίζουν πολλά. Ότι αυτά που αποκομίζουμε οι σύνεδροι οφείλουμε να τα μεταλαμπαδεύουμε και να τα κάνουμε έργο στους πρωτοβάθμιους συλλόγους. Ότι αυτή τη συλλογικότητα, αυτήν την έξαψη που αισθανθήκαμε –έστω για λίγο- πρέπει να τη διατηρούμε ζωντανή στον καθημερινό εργασιακό μας χώρο.
Αμάντα Ταξιάρχου

Σημείωση:  Ο συνάδελφος Θ. Κυραντώνης από την «Πρωτοβουλία Δικαστικών Υπαλλήλων» μοίρασε με δικά του έξοδα ένα cd με διάφορα χρήσιμα αρχεία. Μπορείτε να μου τα ζητάτε για να τα περνάτε στον υπολογιστή σας. (εσωτ. -249).

Του Λεωνίδα Σφήκα

Τελείωσε πριν μερικές ημέρες τις εργασίες του το τακτικό συνέδριο της ΟΔΥΕ στην Πιερία. Αν και, όπως διαφαινόταν, την τελευταία ημέρα υπήρχαν αρκετές αξιόλογες προτάσεις προς ψήφιση, κατάφεραν να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον ευθύς εξ αρχής στο θέμα των αναδρομικών του πόρου. Η ανωριμότητα του προεδρείου που έβαλε προς συζήτηση σαν πρώτο θέμα αυτό που μερικοί  υπάλληλοι έχουν φθάσει στα δικαστήρια, στην ουσία εις βάρος άλλων υπαλλήλων, είχε τα καταστροφικά αποτελέσματα της διάλυσης δυστυχώς του συνεδρίου και της περαιτέρω συνδικαλιστικής οντότητας του οργάνου.
Την τελευταία ημέρα των ψηφισμάτων και του προγραμματισμού δράσης ως γνωστόν υπερθεματίζουν οι παρατάξεις και οι συνδικαλιστές λαϊκίζουν με προτάσεις που είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι για διάφορους λόγους είναι ανεδαφικές και απραγματοποίητες, με μόνο σκοπό την ψηφοθηρία. Αφού λοιπόν είχαν μεσολαβήσει από πολλούς οι καταγγελίες ότι θα πρέπει μέχρι και να αισθάνονται ενοχές όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι που πήραν αναδρομικούς πόρους, οι δε πτυχιούχοι θα έπρεπε να μην ενεργήσουν ώστε να βγουν τα χρήματα αυτά, έπεσε μεταξύ άλλων η πρόταση να δοθούν για αναδρομικά και στους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν το 2000, τα δε υπόλοιπα να μοιραστούν ισόποσα, μέχρι σχεδόν μηδενισμού του λογαριασμού εντός του 2008. Σωστή πρόταση αφού υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος της ένταξης των ειδικών λογαριασμών στον προϋπολογισμό του κράτους.
Την πρόταση που έβαλε ο Λ. Χανδρινός δεν άφησε αναπάντητη ο πρώην πρόεδρος της ΟΔΥΕ  Χ. Καϋμενάκης που, εκπροσωπώντας την ΠΑΣΚ, υπερθεματίζοντας, καιροφυλακτώντας και τυχοδιωκτικά βλέποντας : α) ότι στην ΠΑΣΚ έχει μείνει ο μόνος πτυχιούχος, β) ότι το συνέδριο στην πλειοψηφία του είναι ΔΕ και ΥΕ και γ) ότι σε περίπου 12 ώρες θα ζήταγε την ψήφο αυτών των συνέδρων, εκ

σφενδόνισε την κεραυνοβόλο πρόταση να πάρουν όλοι χρήματα από τους πόρους πλην των πτυχιούχων μέχρι να φθάσουν όλοι στο «αμαρτωλό» ποσό που πήραν αυτοί ξεδιάντροπα.
Γενικά, στα συνέδρια που βρίσκεται ένα πολυσυλλεκτικό σύνολο με διαφορετικές απόψεις-συμφέροντα και καταβολές είναι αναγκαίο να διαμορφώνεται μια έστω μικρή κοινή πρόταση για την αυτοεπιβίωσή της.
Έγινε η ψηφοφορία και φάνηκε η γύμνια του συνδικαλισμού μας. Αγκαλιές των ΔΕ και ΥΕ, πανηγύρια και αλαλαγμοί για την επιτυχία, ο Καϋμενάκης στους  εφτά ουρανούς που ψηφίστηκε πρόταση δική του που αναβαθμίζει έστω τη συντριπτική πλειοψηφία και κυρίως βάζει στη θέση τους τους πτυχιούχους που ζητάνε να πληρώνονται διαφορετικά από τους επιμελητές. Τόση δυναμική έδινε η πρότασή του για αγώνες  απ’ όλους μας που στη στιγμή κυριολεκτικά διαλύθηκε το συνέδριο. Η πρόταση που μας έδινε κάτι αλλά κύρια ένωνε τον κλάδο απέναντι στην καθημερινή επίθεση της κυβέρνησης στους εργαζόμενους χάθηκε.
Προσωπικά, το έργο το έχω ξαναδεί σε άλλο συνέδριο στο Μάτι Αττικής, που μας βγήκε κυριολεκτικά το μάτι, όταν η δεδομένη πλειοψηφία ψήφιζε να πάρουν όλοι με τροπολογία πτυχίο. Τι έγινε η πρόταση εκείνη; Βασάνισε κανέναν άλλο η παθογένεια αυτή εκτός από τους ίδιους τους εργαζόμενους; Είναι δυνατόν να γίνει, και ας είναι απόφαση συνεδρίου, πρόταση για διεκδίκηση;
Την επόμενη ημέρα έγιναν οι εκλογές με τα γνωστά αποτελέσματα ΠΑΣΚ 7 μέλη στο Δ.Σ., ΔΑΚΕ 4, ΠΑΜΕ 3, ΔΑΣ 2, Πρωτοβουλία 1.
Στη μεγαλύτερη παράταξη που συνεδρίασε μετά τις εκλογές ο απερχόμενος πρόεδρος της ΟΔΥΕ Χ. Καϋμενάκης, κατά πληροφορίες, έλαβε μια ψήφο στην πρόταση στην υποψηφιότητά του για πρόεδρος της ΟΔΥΕ. Τι έγιναν άραγε οι προτάσεις του, οι αγκαλιές, τα φιλιά και τα πανηγύρια της προηγούμενης εβδομάδας;
Η παράταξη αυτή με όσους πλέον απέμειναν έδειξε περίτρανα ότι αποτελείται από υπαλλήλους μια κατηγορίας η οποία στρέφεται λυσσαλέα σε κάθε τι που  έχει σχέση με πανεπιστήμιο. Εκλέχτηκαν στην ΟΔΥΕ κατηγοριάρχες που ονειρεύονται πτυχία και που καταθέτουν προσφυγές, όχι για να πάρουν χρήματα αλλά για να ακυρώσουν αποφάσεις που δίνουν χρήματα σε άλλους.
Η κωμικοτραγωδία της ΟΔΥΕ συνεχίζεται όμως. Είπαμε, είναι το καθοδηγητικό μας όργανο που στηρίζουμε τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο εργασιακό τοπίο. Την Παρασκευή, 18-4-08, συνεδρίασαν οι 17 του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. Είναι σημειολογικό ότι  17 υπάρχει και μια σειρά delicatessen.
Πρώτα εκλέγεται ο Πρόεδρος και προς τούτο υπήρχαν 4 προτάσεις. Η ΠΑΣΚ πρότεινε Δ. Χατζίνα και πήρε 7 ψήφους, η ΔΑΚΕ πρότεινε Ρ. Μητσώνη και πήρε 4 ψήφους, το ΠΑΜΕ πρότεινε Λ. Χανδρινό και πήρε 3 ψήφους, η Πρωτοβουλία πρότεινε Θ. Κυραντώνη και πήρε 1 ψήφο. Έγινε δηλαδή μια επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου, ενώ η ΔΑΣ έριχνε σε όλους λευκό. Ήταν ο μαϊντανός που έμπαινε παντού.
Το πότε και αν θα συγκροτηθεί προεδρείο σε αυτή την ΟΔΥΕ είναι σε όλους ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ σας υπόσχομαι να γνωστοποιήσω πόσο θα μας στοιχίσουν όλες οι συνεδριάσεις μόνο για αυτό το θέμα (αεροπλάνα, βενζίνες, ξενοδοχεία, φαγητά και τόσα άλλα), χρήματα που ανήκουν από τους πόρους στους πρωτοβάθμιους συλλόγους και τα χειρίζεται η ΟΔΥΕ. Έφθασαν στο αποκορύφωμα της παρακμής να μας παρουσιάζουν ως επιτυχία πρότασή τους ότι θα πάρουμε αύξηση 120€ μικτά από τους πόρους. Τα χρήματα αυτά, κύριοι, όπως είναι η απόφαση που τα δίνει, είναι όλα δικά μας. Στο τέλος θα μας ενθουσιάζετε και για την καταβολή των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος Αδείας.

Άντε και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ (8-11/4//08, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ)

Οι αντιπρόσωποι των 67 Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος που συμμετείχαμε στο συνέδριο της ΟΔΥΕ, που έγινε στις 8-11 Απριλίου 2008, καταδικάζουμε την προσπάθεια φίμωσης της ελεύθερης έκφρασης και του συνδικαλιστικού λόγου και κριτικής.
Θεωρούμε απαράδεκτη την παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης εναντίον του Προέδρου της  Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας κ. Σωτήρη  Μπάγια.
Η ελευθερία λόγου για όλους τους πολίτες και η άσκηση κριτικής και κυρίως από εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων είναι από τις βασικές αρχές της Δημοκρατίας και αποτελεί θεμελιώδες ατομικό και συνταγματικό δικαίωμα.
Υποστηρίζουμε το αναφαίρετο δικαίωμα του δικαστικού λειτουργού, όπως κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την τυχόν ιδιότητά του, να ασκεί και δυσμενή κριτική και να αρθρώνει προς κάθε κατεύθυνση καταγγελτικό λόγο.
Πριν λίγους μήνες κλήθηκαν για παρόμοιους λόγους να απολογηθούν μέλη της  Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας. Πρόσφατα, ο κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξαπέλυσε άδικη επίθεση σε βάρος των δικαστικών υπαλλήλων για τα κακώς κείμενα στη λειτουργία και απονομή της δικαιοσύνης, αφήνοντας στο απυρόβλητο τις ευθύνες του Υπουργού Δικαιοσύνης για τις ελλείψεις σε δικαστικούς υπαλλήλους, αίθουσες, κτιριακή υποδομή και μηχανοργάνωση των υπηρεσιών.
Συμπαραστεκόμαστε, με το σύνολο σχεδόν των συνδικαλιστικών ενώσεων του χώρου της δικαιοσύνης που υπερασπίστηκαν το δικαίωμα της γνώμης και της άσκησης κριτικής, έστω και τολμηρής, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Οι δικαστικοί υπάλληλοι ενωμένοι και μέσα από τα συντεταγμένα όργανά τους (Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι-ΟΔΥΕ) θα αποκρούσουν κάθε προσπάθεια φίμωσης της ελεύθερης έκφρασης και γνώμης.


Ιl colpo grosso

Αν και η κυβέρνηση εμφανίζει την ενσωμάτωση του κινήτρου απόδοσης στο βασικό μισθό μας ως σημαντική αύξηση στο εισόδημα των εργαζομένων, στην ουσία, μετατρέπει ένα επίδομα που δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις σε μέρος του μισθού, παρακρατώντας από αυτό ασφαλιστικές εισφορές ύψους 20,23%. Παράλληλα, και αναδρομικά, έρχεται και παρακρατεί από το επίδομα των 140,80€, που υπολογίζεται πλέον στις συντάξιμες αποδοχές μας, εισφορές ύψους 4% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να μειώνει περαιτέρω το καθαρό εισόδημα που μπαίνει στην τσέπη μας. Αναλυτικά, το κίνητρο απόδοσης σήμερα για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ είναι 150€ το μήνα και λαμβάνεται στους 12 μισθούς. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, από αυτά θα ενσωματωθούν το 2008 στον βασικό μισθό 50€ το μήνα. Το 2009 θα γίνουν 100€ το μήνα και το 2010 θα γίνουν 150€ το μήνα. Επιπλέον θα λαμβάνεται και στα δώρα και στο επίδομα αδείας. Σήμερα, το κίνητρο απόδοσης έχει κρατήσεις μόνο 1% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Απ’ τη στιγμή όμως που θα ενσωματωθεί στο βασικό μισθό, κάθε δημόσιος υπάλληλος για το ποσό αυτό θα έχει κρατήσεις 4% υπέρ του ΜΤΠΥ, 3% υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, 4% υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, 6,67%  για κύρια σύνταξη και 2,55% για υγειονομική περίθαλψη. Το σύνολο των κρατήσεων εκτινάσσεται έτσι σε 20,22%, δηλαδή 19,22% επιπλέον της σημερινής κράτησης. Αλλά και σε πραγματικά ποσά, οι κρατήσεις σε ετήσια βάση θα αγγίζουν τα 1782€, αυξημένες κατά 57,96€. Συγκεκριμένα, για τους 12 μισθούς, οι κρατήσεις στο ποσό των 150€ του ενσωματωμένου επιδόματος θα είναι 30,33€. Συνεπώς, στο χέρι ο υπάλληλος θα λαμβάνει 119,67€ επιδόματος το μήνα. Σε 12/μηνη βάση το ποσό αυτό ανέρχεται σε 1436,04€. Για το δώρο και το επίδομα άδειας, όπου οι κρατήσεις ανέρχονται σε 4%, ο υπάλληλος θα λαμβάνει καθαρά στο χέρι 288€. Συνεπώς, το χρόνο ο δημόσιος υπάλληλος θα λάβει το 2010 ενσωματωμένο επίδομα ύψους 1724,04€. Σήμερα, το κίνητρο απόδοσης λαμβάνεται στους 12 μισθούς (δεν υπολογίζεται δηλαδή στα δώρα και στο επίδομα άδειας). Συνεπώς ανέρχεται σε 1800€ το χρόνο μείον τις κρατήσεις 1%. Άρα στο χέρι καθαρά ο υπάλληλος λαμβάνει 1782€ ετησίως. Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η πολυδιαφημισμένη αύξηση οδηγεί ουσιαστικά σε μείωση κατά 57,96€ ετησίως.



Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εύχεται σε σας και στους αγαπημένους σας 
Καλές Γιορτές και Καλή Ανάσταση!





