ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Κορίνθου
67
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΙΓΙΟΥ
Αίγιο
ΤΚ: 25100
Τηλ: 26910 59606
ΤΗΛ /FAX: 26910 62466
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ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Συνάδελφοι: ∆ιαβάζοντας σήµερα την από 31-5-2011 απόφαση – ψήφισµα
του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου άρχισα να αναρωτιέµαι αν τελικά σε
αυτόν τον κλάδο λειτουργούµε συλλογικά και µε γνώµονα το κοινό συµφέρον του
κλάδου ή τελικά οι παραταξιακές συντεχνίες συνεχίζουν ακόµα και τώρα να παίζουν
τα παιχνίδια τους πάνω σε ένα τόσο σοβαρό θέµα όπως είναι το ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ.
Κατ’ αρχήν, συνάδελφοι του Ηρακλείου Κρήτης, όταν παρουσιάζουµε στην
ιστοσελίδα της Ο∆ΥΕ ένα έγγραφο µε τίτλο «…ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Για ΤΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ….» αυτό για να µην είναι απλά και µόνο ένα
έγγραφο θα πρέπει Α) Να αρχίζει µε τα παρακάτω:…….«ΥΠ. ΑΡ……ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ και φαντάζοµαι ότι θα έχετε τέτοιο βιβλίο. Β) Στο
τέλος το έγγραφο αυτό θα πρέπει να κλείνει µε τα ονόµατα και δίπλα τις υπογραφές
των παρισταµένων στην συνέλευση συναδέλφων. ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ το έγγραφο θεωρείται
επίσηµο απόσπασµα και αποτυπώνει µε ακρίβεια την βούληση των συναδέλφων η
οποία εκφράστηκε µέσα από γενική συνέλευση του Πρωτοβάθµιου Οργάνου τους.
ΑΣ ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Χρόνια τώρα οι 6.500 περίπου ∆ικαστικοί Υπάλληλοι, (µέσα στους οποίους
συγκαταλέγονται και οι αντιπρόσωποι στην Ο∆ΥΕ του Συλλόγου σας), έχουν ως πάγιο
αίτηµα το ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ αιτιολογώντας κάθε φορά
µέσα από τις εργασίες του δευτεροβάθµιου οργάνου τους (Ο∆ΥΕ) τους λόγους που

καθιστούν αναγκαία την ρύθµιση των αποδοχών µας µέσα από ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ.
Αυτή είναι µία πρόταση που έχει ψηφιστεί πάρα πολλές φορές ΟΜΟΦΩΝΑ.
Είναι λοιπόν άξιο περιέργειας πως ΞΑΦΝΙΚΑ και ΑΝΑΙΤΙΑ;;;;; βάζετε θέµα ΕΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ.
Το Ενιαίο Μισθολόγιο στην βασική του έννοια συνάδελφοι, σε καµία
περίπτωση δεν πρόκειται να ικανοποιήσει τις οικονοµικές απαιτήσεις µας διότι θα µας
κατατάξει στην ίδια κατηγορία ΜΕ ΟΛΟΥΣ τους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους και όπως όλοι
καταλαβαίνουµε περαιτέρω διεκδικήσεις του κλάδου µας πάνε περίπατο. Καµία
Κυβέρνηση, κανένα κράτος δεν µπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των εργαζοµένων
του. Αν πχ πάρει αύξηση ένας δικαστικός υπάλληλος τότε θα πρέπει να πάρει και ο
Λιµενικός, ο Αστυνοµικός ο Πυροσβέστης, ο ∆άσκαλος, ο Εφοριακός κλπ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ και
∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΝΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΗ Η
ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ.
ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ να διασφαλίσουµε την ιδιαιτερότητα του κλάδου µας θα πρέπει να
επιµείνουµε µε κάθε τρόπο και κόστος στο πάγιο αίτηµά µας που είναι το ΕΙ∆ΙΚΟ
ΚΛΑ∆ΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Μόνο µέσα από το Ειδικό Κλαδικό
Μισθολόγιο ∆ικαστικών Υπαλλήλων θα µπορέσουµε α) Να κατοχυρώσουµε ως βασικό
µισθό αυτόν που αντιστοιχεί στις σηµερινές αποδοχές του κάθε εργαζοµένου
αθροιζόµενο µε το σηµερινό κίνητρο απόδοσης. β) Να διατηρήσουµε τα µισθολογικά
κλιµάκια και τον χρόνο ωρίµανσης όπως ακριβώς ισχύουν σήµερα. γ) Να αθροίζονται
στο ακέραιο τα υπάρχοντα σήµερα ειδικά επιδόµατα έτσι ώστε όπως και αν αυτά
ονοµαστούν να διατηρούν το σηµερινό σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών. (αυτά
δηλαδή που υποστηρίζεται και εσείς στο έγγραφό σας).
Θέλω να πιστεύω συνάδελφοι ότι το παραπάνω έγγραφό σας, όσον αφορά την
πρόταση «…..για το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ…..», δεν αντιπροσωπεύει
την πλειοψηφία των συναδέλφων του Συλλόγου σας (δεν αποδεικνύει άλλωστε κάτι
τέτοιο) και ότι θα αναθεωρήσετε τις απόψεις σας πάνω σε αυτό το θέµα.
Οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι και οι καταστάσεις που βιώνουµε καθηµερινά
επιτάσσουν οµόνοια σύµπνοια και συστράτευση στον κοινό αγώνα.
Με εκτίµηση
Ο πρόεδρος του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Αιγίου
και εκλεγµένο µέλος στην Ο∆ΥΕ
Νικόλαος Μπεντενίτης

