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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
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ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ και ΕΠΙΖΗΜΙΑ ενέργεια της Πανελλήνιας Ένωσης
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων καθώς και το µέλος της παράταξής
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συνταγµατικούς λόγους αλλά και για τους παρακάτω:
Κατά την προηγούµενη διετία (επί προεδρίας στην Ο∆ΥΕ
του µέλους της παράταξης µας Λ. Χανδρινού) αγωνιστήκαµε
για:
9 να έλθουν στα δ/ρια 300 Ι∆ΑΧ τον Ιούνιο 2013 από τους
1900 από ∆ήµους και περιφέρειες που ήταν ήδη σε
διαθεσιµότητα από τον Νοέµβρη 2012, γιατί δεν ήταν
προγραµµατισµένο να έρθει κανείς απ’ αυτούς στα
δικαστήρια
9 πετύχαµε να ψηφιστεί το αρθ. 39 του Ν.4250 ώστε να
ανήκουν οι συνάδελφοι αυτοί στα Υπηρεσιακά µας
Συµβούλια, γεγονός το οποίο (εκτός της αυτονόητης
αυταξίας του) πρόσθετε νοµικά επιχειρήµατα στο να

έρθει η ΜΕΓΑΛΗ ΗΜΕΡΑ για τους συναδέλφους αυτούς που
θα ψηφισθεί η δ/ξη για την ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ
ΣΧΕΣΗΣ
9 είχαµε φτάσει στο "παρά 5΄" την ψήφιση αυτής της δ/ξης
αλλά δεν προλάβαµε λόγω της αλλαγής προεδρείου στο
συνέδριο του Βόλου. (Αντίθετα η τωρινή κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ και παρά τις αρχικές υποσχέσεις της περί
µονιµοποίησής τους αθέτησε και αυτή την υπόσχεσή της)
και
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και
συνταγµατική
επιχειρηµατολογία ειδικά για τους Ι∆ΑΧ που ήλθαν στα
∆/ρια, γιατί µπορεί και πρέπει κατά το αρθ. 92 του
Συντάγµατος να αλλάξει η εργασιακή τους σχέση.
Επιχειρηµατολογία που έχουµε αναπτύξει κατ’ επανάληψη
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συναντήσεις
µας
µε
τον
ΓΓ
του
Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, ο οποίος µας απαντούσε
πως υπάρχουν
προβλήµατα µε την τρόικα αλλά και µε το σύνταγµα για
την αλλαγή της εργασιακής τους σχέσης (τώρα την
ανακάλυψαν
οι
σηµερινοί
κυβερνώντες).
Η
ίδια
επιχειρηµατολογία
αναπτύχθηκε
από του βήµατος της
τακτικής ΓΣ της Ένωσης ∆ικαστών τον ∆εκέµβρη 2013 και
υπάρχει σε σχετικό βίντεο στην ιστοσελίδα της Ο∆ΥΕ.
Κάποιοι

θέλησαν

να εκµεταλλευθούν συνδικαλιστικά αλλά

και ψηφοθηρικά το θέµα (έχουµε βλέπετε και εκλογές για τα
Υ.Σ στις 26-5-2016). Εµείς ως παράταξη καταδικάζουµε το
βαρύτατο ατόπηµα του συνδικάτου των ∆ιοικητικών ∆/ριων και
το µέλος της παράταξης µας Χρήστο Τάσσο, ο οποίος µε την
ενέργεια του αυτή έθεσε αυτοδίκαια τον εαυτό του εκτός
παράταξης.
Οι συνάδελφοι Ι∆ΑΧ γνωρίζουν ποιοί έχουν αγωνιστεί γι’
αυτούς. Άλλωστε στα πλαίσια της αναγνώρισης της ισοτιµίας
όλων των εργαζοµένων στα ∆ικαστήρια, είµαστε η ΜΟΝΗ
παράταξη που έχει εκλέξει συνάδελφο Ι∆ΑΧ στο ∆.Σ. της
Ο∆ΥΕ.
Όλοι γνωριζόµαστε σ’ αυτόν τον τόπο και σ’ αυτόν τον κλάδο
και όλοι κρινόµαστε.

Πρέπει όλοι µας να συνεχίσουµε τον αγώνα για τη
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ των συναδέλφων µας
Ι∆ΑΧ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

