ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Προς την Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.∆.Υ.Ε.)

Μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σώµατος, η οποία
συνεκλήθη µετά από γραπτό αίτηµα του 1/5 των µελών του, το Σώµα
αποφάσισε µε πλειοψηφία 23 µελών να αποστείλει προς την Ο∆ΥΕ το
κάτωθι ψήφισµα διαµαρτυρίας:
Ο Σύλλογος ∆ικαστικών Υπαλλήλων Καρδίτσας διαµαρτύρεται
εντόνως για την εκπρόθεσµη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ο∆ΥΕ στις
20-5-2015 της ανακοίνωσης της Α.∆.Ε.∆.Υ. για Πανελλαδική στάση
εργασίας. Είναι απαράδεκτο να µην ενηµερώνονται εγκαίρως από την
Οµοσπονδία οι συνάδελφοι, είτε σε επίπεδο πρωτοβάθµιων συλλόγων
είτε σε ατοµικό επίπεδο µέσω σχετικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα
της. Με τέτοιες πρακτικές ουσιαστικά υπονοµεύεται η εκάστοτε δράση,
αφού η συµµετοχή των συναδέλφων καθίσταται αδύνατη, µε αποτέλεσµα
την αποτυχία των κινητοποιήσεων.
Επίσης, τον τελευταίο καιρό είδαν το φως της δηµοσιότητας
δηµοσιεύµατα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο περί επεξεργασίας από
την Κυβέρνηση σχεδίου του νέου µισθολογίου, στο οποίο
περιλαµβάνεται και η σταδιακή περικοπή της προσωπικής διαφοράς του
µισθού. Η προσωπική διαφορά αφορά περίπου 66.000 χιλιάδες δηµοσίων
υπαλλήλων, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και πολλοί δικαστικοί
υπάλληλοι, κυρίως της ∆.Ε. και Υ.Ε. κατηγορίας. Οι δικαστικοί
υπάλληλοι όµως έχουν ήδη υποστεί τεράστιες µισθολογικές µειώσεις µε
τον Ν.4024, ενώ θα έπρεπε να έχουν εξαιρεθεί και να έχουν ενταχθεί σε
ειδικό µισθολόγιο, όπως και οι ∆ικαστικοί Λειτουργοί, σύµφωνα µε το
άρθρο 92 του Συντάγµατος. Μια νέα µισθολογική µείωση θα φέρει την
πλειονότητα των συναδέλφων µας αντιµέτωπους µε διαβίωση στα όρια
της φτώχειας, ενώ οι υπάρχουσες συνθήκες εργασίας γίνονται
καθηµερινά δυσχερέστερες µε συνεχώς αύξηση του όγκου της
δικαστηριακής ύλης. Ακόµη περιµένουµε µια στοιχειώδη ενηµέρωση για
την εξέλιξη των ενεργειών και των κινήσεων του προηγούµενου
προεδρείου της Ο.∆.Υ.Ε. σχετικά µε τις διεκδικήσεις του κλάδου µας.

Καταλήγοντας επισηµαίνουµε ότι, αφού δεν υπήρξε ουσιαστική
και συντονισµένη αντίδραση απ’ όλους τους φορείς προ ένταξης του
κλάδου µας στον Ν.4024, ας υπάρξει έστω και τώρα.

Καρδίτσα, 4 Ιουνίου 2015
Για το ∆.Σ. του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Καρδίτσας
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