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Ο Σφλλογοσ Δικαςτικϊν Υπαλλιλων τθσ περιφζρειασ του Πρωτοδικείου
Ναυπλίου εκφράηει τθν αγανάκτθςθ του προσ τθσ ΟΔΥΕ για τθν μζχρι τϊρα
ςτάςθ τθσ ςτα οξυμζνα προβλιματα του κλάδου μασ και ειδικότερα ςτθν
επίκεςθ που δζχονται οι εργαηόμενοι και θ κοινωνία μασ ειδικότερα εδϊ και
καιρό και γνωςτοποιεί τθν πλιρθ αντίκεςι του ςτθν διεξαγωγι ζκτακτου
ςυνεδρίου για δικεν λιψθ αποφάςεων, εκφράηοντασ τθν ομόφωνθ
απόφαςθ των ςυναδζλφων όπωσ αυτι αποτυπϊκθκε ςτθν ζκτακτθ γενικι
ςυνζλευςθ του τθν 13 Μαΐου 2011.
Είναι ςαφζσ ότι βριςκόμαςτε εδϊ και καιρό ςτριμωγμζνοι ςτθ γωνία, ζχουμε
απολζςει με ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ κεκτθμζνα δεκαετιϊν, θ οικονομικι
κζςθ μασ ζχει επιδεινωκεί ανεπανόρκωτα κα δυςτυχϊσ καμία αντίδραςθ και
ςυλλογικι αντίςταςθ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ δεν ζγινε εμφανισ με
αποτζλεςμα τϊρα πια να κεωρείται κακυςτερθμζνθ κάκε δικι μασ πρόταςθ
ι παρζμβαςθ κι αυτό γιατί δείχνουμε ν’ ακολουκοφμε τα γεγονότα πακθτικά
ενϊ ζπρεπε άμεςα και ζγκαιρα να αντιπαλζψουμε τθν επίκεςθ που
δεχτικαμε ςτα εργαςιακά μασ δικαιϊματα.
Η απουςία και θ αδράνεια των αρμοδίων ςυνδικαλιςτικϊν οργάνων και
ειδικότερα τθσ Ομοςπονδίασ μασ καταδεικνφεται και από τον εμπαιγμό που
ζχουμε υποςτεί ςχετικά με τθν εκλογικι αποηθμίωςθ, θ οποία όχι μόνο ζχει

κακυςτεριςει δραματικά αλλά για πολλοφσ από εμάσ κεωρείται αβζβαιθ θ
καταβολι τθσ.
Υπενκυμίηουμε ςτο ςθμείο αυτό και τα παλιά αιτιματα των δικαςτικϊν
υπαλλιλων για το ποςό των 176,00 €, τα οδοιπορικά των Επιμελθτϊν
Δικαςτθρίων, τισ υπερωρίεσ και τισ εκτόσ ζδρασ μετακινιςεισ, οι οποίεσ
δείχνουν να καταργικθκαν.
Με βάςθ τα παραπάνω κεωροφμε ότι αν τελικά υπεριςχφςει θ άποψθ
διεξαγωγισ ζκτακτου ςυνεδρίου, αυτό να είναι διιμερο και να διεξαχκεί
ςτθν Ακινα και μάλιςτα ςε χϊρο πλθςίον ςτα Δικαςτιρια, ςτθ Σχολι
Ευελπίδων.
Καλοφμε λοιπόν το Δ.Σ τθσ Ο.Δ.Υ.Ε
αϋ) να εφαρμόςει τισ αποφάςεισ που ζχουμε πάρει ςε όλα τα προθγοφμενα
ςυνζδρια μασ (Καμζνα Βοφρλα – Λουτράκι – Λεπτοκαρυά – Πρζβεηα), κϋ
ειδικότερα αναφερόμαςτε ςτθν ίδρυςθ του Ταμείου Αλλθλοβοθκείασ κϋ
Αλλθλεγγφθσ με το ποςό των 50.000 € από το Ταμείο τθσ Ο.Δ.Υ.Ε όπωσ
ομόφωνα ζχει παρκεί απόφαςθ για το λόγο αυτό,
βϋ) να μειωκοφν οι δαπάνεσ και οι ςπατάλεσ που γίνονται από τα μζλθ τθσ
Ο.Δ.Υ.Ε για τισ μετακινιςεισ τουσ ανά τθν Ελλάδα με υπζρογκα ποςά, να
αναπροςαρμόςετε όλα τα ζξοδα τθσ Ο.Δ.Υ.Ε (αμοιβζσ επιτροπϊν, ζξοδα
κυλικείου, διάφορεσ άλλεσ δαπάνεσ, τθλ/να κ.λ.π) ςτισ παροφςεσ οικονομικζσ
ςυνκικεσ κϋ ςυγκυρίεσ και να ςζβεςτε και να εκτιμάτε τα χριματα των
ςυναδζλφων μασ που ειςρζουν ςτο Ταμείο τθσ Ο.Δ.Υ.Ε μζςω του
διανεμθτικοφ λογαριαςμοφ , κ α ι
γϋ) Διατρανϊνουμε τθν οργι και αγανάκτθςι μασ για τισ πολφ δυςμενείσ
εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ υγειονομικισ μασ αςφάλιςθσ ςχετικά με τον
αςφαλιςτικό μασ φορζα τον ΟΠΑΔ, όπου πλζον καλοφμαςτε και πλθρϊνουμε
όλεσ τισ εξετάςεισ, τα φάρμακα κϋ τουσ γιατροφσ.
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