ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Αθήνα 20 Οκτώβρη 2016

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΥΕ 10,11,12 Νοέμβρη 2016

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΔΥΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ
Μια θητεία (διετία) Αδράνειας – Ανυπαρξίας και Αποπροσανατολισμού τελειώνει!!!
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Ζούμε ένα εργασιακό μεσαίωνα που συνεχίστηκε και εντάθηκε τα δυο τελευταία χρόνια και με την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Αυτοί που υπόσχονταν ότι θα σκίσουν τα μνημόνια, ήρθαν να συνεχίσουν τη βρώμικη δουλειά.
Πιστοί στις επιταγές του κεφαλαίου της Τρόικας και της ΕΕ, εξαπάτησαν το λαό, πρόδωσαν τις ελπίδες του,
βαφτίζοντας ακόμα και το «ΟΧΙ» του δημοψηφίσματος σε ΝΑΙ, παίρνοντας βαριά αντιλαϊκά μέτρα, ξηλώνοντας ότι
έχει απομείνει από τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, την περίθαλψη, τους μισθούς και τις κύριες
και επικουρικές συντάξεις.
Ο κοινωνικός Αρμαγεδδώνας δεν έχει σταματημό! Ετοιμάζουν νέα επίθεση σε όλα τα μέτωπα (εργασιακά, έλεγχο
συνδικάτων, χειραγώγηση των απεργιών). Κοντά στις παραπάνω επιθέσεις που δεχτήκαμε ως εργαζόμενοι και
κομμάτι της κοινωνίας, είδαμε και στα κλαδικά μας:
 Προσλήψεις ακούμε ένα χρόνο και προσλήψεις δεν βλέπουμε, με την κατάσταση πια να είναι στο
απροχώρητο
 Οι συνθήκες δουλειάς διαρκώς να επιδεινώνονται και αντί κάποιοι απ’ τη μεριά των διοικήσεων να
σκύβουν στα πραγματικά προβλήματα, ασκούν μεγαλύτερη πίεση στους συναδέλφους
 Τις έντονες απόπειρες του Υπουργείου Δ/νης για αλλαγή του Κώδικα μας από μηδενική βάση
 Την ψήφιση του εκτρωματικού άρθρου 48 που αποκλείει άδικα την ΔΕ κατηγορία από τις επιλογές
διευθυντών
 Δυστυχώς για πρώτη φορά στα χρονικά την ένταξη μας στο βαθμολόγιο της Δημόσιας Δ/σης
 Να μην προχωράει η αλλαγή εργασιακής σχέσης των συναδέλφων ΙΔΑΧ, παρά τις υποσχέσεις της
κυβέρνησης
Κι όμως καμία αντίδραση, καμία αντίσταση, καμία διαμαρτυρία και ίχνος διεκδίκησης από την ΟΔΥΕ, απέναντι στις
παραπάνω επιθέσεις που δεχτήκαμε. Αντίθετα είδαμε φαινόμενα συνδικαλιστικής αδράνειας, αγωνιστικής
απραξίας, κυβερνητικού συνδικαλισμού και συμβιβασμού χωρίς προηγούμενο. Φτάσαμε στο σημείο δυο χρόνια
τώρα η ΟΔΥΕ να έχει δει ΜΟΝΟ μία φορά και αυτή εθιμοτυπικά τον Υπουργό Δ/νης !!! Να μην έχει βγάλει ούτε μια
ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης για το 3ο μνημόνιο και για όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που ψηφίστηκαν.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Τη διετία που πέρασε συναντήσαμε έντονα φαινόμενα αδράνειας, εφησυχασμού και αποπροσανατολισμού.
Τεράστιο ρόλο έπαιξε και η επί δυο χρόνια ενασχόληση διαδρομιστών εντός και εκτός ΟΔΥΕ με τα «οικονομικά της
ΟΔΥΕ» και δυστυχώς την επέκταση του και στο ΣΔΥΑ, με αποτέλεσμα να μην γίνεται ουσιαστικός συνδικαλισμός.
Παρά τα διαχειριστικά λάθη σε σχέση με την τήρηση του ταμείου που δυστυχώς υπάρχουν (τα οποία όμως
διογκώθηκαν δυσανάλογα και η διόγκωση αυτή χρησιμοποιήθηκε για λόγους λαϊκισμού και ψηφοθηρίας), δεν

επιτρέπει σε κανέναν τη σπίλωση συνειδήσεων και τη μείωση του κύρους του συνδικάτου. Είναι διαχρονική η θέση
μας για διαφάνεια και επιμέλεια στα οικονομικά των συνδικάτων. Είμαστε οι πρώτοι που επιδιώκουμε να βγαίνουν
αρνητικά φαινόμενα στην επιφάνεια και να παίρνονται τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά τα συνδικάτα δε θα
ανακτήσουν ποτέ τη χαμένη αξιοπιστία τους ανάμεσα στους συναδέλφους που είναι προϋπόθεση για να μπορούν
να είναι εργαλεία πάλης στα χέρια των εργαζομένων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε πλάτη για την επίλυση των μεγάλων και οξυμένων προβλημάτων του κλάδου
μας:
¾ Άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
¾ Επαναφορά διεκδίκησης από την ΟΔΥΕ μισθολογικών αυξήσεων και με αμοιβή πάλι των ιδιαίτερων
συνθηκών εργασίας μας ( επίδομα ειδικών συνθηκών)
¾ Κατάργηση του εκτρωματικού άρθρου 48 πριν τις επιλογές προϊσταμένων, οι οποίες βέβαια πρέπει να
γίνουν άμεσα
¾ Μονιμοποίηση των συναδέλφων μας ΙΔΑΧ
¾ Βελτίωση του Κώδικα μας στα σημεία που χρειάζεται μέσα απ’ τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και θα
είμαστε θεματοφύλακες σε ότι αρνητικό επιχειρήσουν να κάνουν (σύντομα θα ανακοινωθούν οι
προτάσεις μας)
¾ Δημιουργία ΔΕ κατηγορίας Επιμελητών Δ/ρίων
¾ Άμεση ψήφιση του Π.Δ/τος για την αξιολόγηση που είναι έτοιμο εδώ και δυο χρόνια και η ΟΔΥΕ δεν το
προώθησε
Για να γίνουν τα παραπάνω χρειάζεται αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων στο επικείμενο συνέδριο της ΟΔΥΕ!!
Δώσε μας δύναμη με τη στήριξη σου να πραγματοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να δώσουμε τον αγώνα μας
μαζί με ΣΑΣ για την επίλυση των κλαδικών μας προβλημάτων, αλλά και για να ενώσουμε τη φωνή του κλάδου μας
με άλλους κλάδους και όλη την κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε, να αποκρούσουμε και να αντισταθούμε ενάντια
στα μνημόνια και στην άγρια αντιλαϊκή επίθεση της Τρόικας και των πολιτικών τους εκφραστών.

Στις 2 Νοέμβρη 2016 ημέρα Τετάρτη ψηφίζουμε στο ΣΔΥΑ
για να εκλέξουμε συνέδρους για την ΟΔΥΕ.
Με την ψήφο σου δώσε δύναμη στην ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ για:
9 Αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων στην ΟΔΥΕ
9 Να δώσουμε τον αγώνα μαζί με ΣΑΣ για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων μας
9 Να ενώσουμε τη φωνή του κλάδου μας με άλλους κλάδους εργαζομένων και όλη την κοινωνία,
προκειμένου να αποκρούσουμε και να αντισταθούμε ενάντια στα μνημόνια και στην άγρια
αντιλαϊκή επίθεση
9 Την ανάκτηση των απωλειών μας και την απόσπαση κατακτήσεων.
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