ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Αθήνα Μάρτης 2016

ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΜΑΣ
Συναδέλφισσες – οι
Οι επιθέσεις και οι αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης η οποία εφαρµόζει τα δύο πρώτα µνηµόνια
που δεν έσκισε και το τρίτο που η ίδια ψήφισε, συνεχίζονται.
Την ώρα που όλη η Ελλάδα και οι κλάδοι εργαζοµένων (αγρότες, ελεύθεροι επαγγελµατίες,
δικηγόροι, συνταξιούχοι) είναι στους δρόµους αντιστεκόµενοι στις προθέσεις της κυβέρνησης και
της Τρόϊκα να ξηλώσουν ότι έχει αποµείνει απ’ τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, από τις κύριες
και επικουρικές συντάξεις, αλλά και στην απόπειρα να επιβάλλουν νέα άγρια φορολογικά µέτρα, τα
οποία έτσι κι αλλιώς αφορούν όλους µας, την ίδια στιγµή είναι σε πλήρη εξέλιξη σχέδιο επίθεσης
της κυβέρνησης, ειδικότερα ενάντια σε θεσµικές και άλλες κατακτήσεις µας.

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΜΑΣ
Σας είχαµε εκφράσει τις ανησυχίες και τους φόβους µας και είχαµε καταγγείλει από το Μάρτη του
2015 τις προθέσεις του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης για το ξήλωµα του Κώδικα µας. Προθέσεις τις
οποίες υιοθετούσαν άκριτα και συνδικαλιστές συγκεκριµένων παρατάξεων (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΣΚ)
του χώρου µας, οι οποίοι έταζαν απατηλές ελπίδες στους συναδέλφους, ότι τάχα είναι καλή
συγκυρία από µια δήθεν «αριστερή κυβέρνηση» να εκµεταλλευτούµε την ευκαιρία για βελτιώσεις
του Κώδικα µας. Και ενώ βλέπαµε να εντείνεται η επιµονή του Υπουργείου ∆ικ/νης για αλλαγές
στον Κώδικα µας από µηδενική βάση, αλλά και ο ενδοτισµός και η απεµπόληση των αποφάσεων
προηγούµενων συνεδρίων από συνδικαλιστές των παραπάνω παρατάξεων, προτείναµε και
επιµείναµε στη σύγκλιση έκτακτου συνεδρίου, προκειµένου να αποτρέψουµε τα σχέδια της
κυβέρνησης.
Έτσι λοιπόν το έκτακτο συνέδριο εξόπλισε τον κλάδο µε πρόταση και της παράταξης µας, να
µη γίνονται αλλαγές στον Κώδικα, παρά µόνον όταν και σε όποια σηµεία επιλέγει το
συνδικαλιστικό µας κίνηµα και η Ο∆ΥΕ.
Την ίδια στιγµή, η κυβέρνηση είχε ψηφίσει µισθολόγιο που διατηρεί και αυξάνει τις µεγάλες
µισθολογικές διαφορές µεταξύ των κατηγοριών που είχε επιβάλλει ο µνηµονιακός Ν. 4024 και
ενώ ξέρουν ότι την ίδια εργασία κάνουµε ΟΛΟΙ µας και µάλιστα χωρίς να υπάρχει καθηκοντολόγιο,
ήλθε πάλι αυτή η κυβέρνηση και παρά τις αποφάσεις του συνεδρίου µας, τον περασµένο ∆εκέµβρη

στο Ν/διο για το Σύµφωνο Συµβίωσης, µε έκπληξη είδαµε, να ψηφίζεται το διαβόητο και
εκτρωµατικό άρθρο 48, το οποίο πραξικοπηµατικά και φασιστικά αποκλείει τους συναδέλφους
της ∆Ε κατηγορίας του κλάδου µας από το να αποκτούν δικαίωµα να επιλέγονται ∆ιευθυντές!!!!!
Και σαν να µην έφτανε αυτό, το Υπουργείο ∆/νης στο Ν/διο για το Βαθµολόγιο της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης πάλι πραξικοπηµατικά µας ενέταξε σ’ αυτό, παρά τις αντίθετες αποφάσεις του
συνδικαλιστικού µας κινήµατος, που είχε σαν αίτηµα την επανακατάταξη µας – επιτέλους – στους
βαθµούς του Κώδικα µας. Το χειρότερο δε απ’ όλα είναι ότι, µας ενέταξε µε την αιτιολογία «ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ», όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται και
στη σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή.
Συναδέλφισσες – οι
«Κρούουµε τον κώδωνα του κινδύνου» ότι όλα αυτά είναι η αρχή του ξηλώµατος των όποιων
ιδιαιτεροτήτων και κατακτήσεων του κλάδου και του Κώδικα µας, ο οποίος χωρίς να αποτελεί
πανάκεια και να µας προστατεύει από όλες τις επιθέσεις, εν τούτοις ακόµα λειτουργεί ως κάποια
ασπίδα άµυνας από επιθέσεις (διαθεσιµότητες, κινητικότητα, αξιολογήσεις Μητσοτάκη κ.α.)καθώς
επίσης και εφαλτήριο για νέες κατακτήσεις. ΟΛΑ αυτά δε, αποτελούν γενικότερο σχέδιο της
κυβέρνησης για πλήρη εξοµοίωση µας και ένταξη µας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Άλλωστε στην τελευταία συνάντηση της Ο∆ΥΕ στο Υπουργείο ∆/νης, ο Γενικός Γραµµατέας είπε
ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εναρµονίσεις µε το ∆ηµόσιο!!! εννοώντας και απειλώντας για την
επιβολή και στον κλάδο µας της αξιολόγησης που ήδη ψηφίστηκε για το ∆ηµόσιο, αλλά και του
εκτρωµατικού συστήµατος των κριτηρίων επιλογής προϊσταµένων.
Εδώ και είκοσι µέρες λειτουργεί διαπαραταξιακή επιτροπή στην Ο∆ΥΕ, η οποία έχει σαν στόχο:
 Τη διαµόρφωση σχεδίου Π. ∆/τος για την αξιολόγηση. Σηµειωτέον ότι υπάρχει έτοιµο
σχέδιο απ’ την προηγούµενη θητεία της Ο∆ΥΕ, ψηφισµένο ΟΜΟΦΩΝΑ, το οποίο επί ένα
χρόνο τώρα, ∆ΕΝ το έχει προωθήσει για έκδοση, η σηµερινή διοίκηση της και
 Την επεξεργασία κριτηρίων αξιολόγησης για τη βελτίωση του δικού µας συστήµατος
επιλογής προϊσταµένων, προκειµένου (εκτός των άλλων) να αποφύγουµε τον κίνδυνο της
πραξικοπηµατικής ένταξης µας στο νόµο Βερναρδάκη για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Πρέπει όµως να σας ενηµερώσουµε, ότι η επιτροπή κωλυσιεργεί απαράδεκτα, µε προφανή τον
κίνδυνο, αυτό να λειτουργήσει ως πρόσχηµα στην κυβέρνηση να επιβάλλει πάλι νοµοθετικά
µονοµερώς την ένταξη µας στο σύστηµα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Συναδέλφισσες – οι
Όπως είναι γνωστό, µετά την εφαρµογή του µνηµονιακού Ν. 4024 ζητήσαµε και από την
προηγούµενη κυβέρνηση και από τη σηµερινή, την επανακατάταξη µας στους βαθµούς του Κώδικα
∆ικαστικών Υπαλλήλων, προκειµένου να ανοίξει ο δρόµος για την εκλογή νέων αιρετών

εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά µας Συµβούλια και για τις επιλογές προϊσταµένων. Παρά το ότι η
κυβέρνηση µας το αρνήθηκε αυτό και ψήφισε ως δήθεν λύση στο άρθρο 48 τη δυνατότητα να
µετέχει και ο Γ΄ βαθµός προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα, εν τούτοις τρείς µήνες τώρα δεν
προώθησε εκλογές. Τώρα µε την ψήφιση των 15 ετών προϋπηρεσίας ως προϋπόθεση για την
υποψηφιότητα στις εκλογές, µετά από οµόφωνη απόφαση της Ο∆ΥΕ, έχει ανοίξει ο δρόµος για τη
διενέργεια των εκλογών και καλούµε το Υπουργείο να τις προκηρύξει άµεσα. Όµως στην τελευταία
συνάντηση µε τον Γεν. Γραµµατέα του Υπουργείου ∆/νης, αυτός δήλωσε τον αποκλεισµό των
συναδέλφων µας Ι∆ΑΧ απ’ τις εκλογές. Θέση της παράταξης µας είναι να µετέχουν κανονικά
και ισότιµα, δεδοµένου εκτός των άλλων ότι, τα Υπηρεσιακά Συµβούλια πλέον µε το άρθρο 38
του Ν. 4250/14, επιλαµβάνονται όλων των θεµάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή τους
κατάσταση. Ανεξάρτητα όµως απ’ τις εκλογές των Υ.Σ., καλούµε την κυβέρνηση και το Υπουργείο
∆/νης να προχωρήσει άµεσα µε νοµοθετική ρύθµιση στην αλλαγή της εργασιακής τους σχέσης.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Στην τελευταία συνεδρίαση της Ο∆ΥΕ αποφασίσαµε τη συµµετοχή µας στο προεδρείο. Ο κλάδος
µας δέχτηκε ήδη τις επιθέσεις που σας περιγράψαµε και ο κίνδυνος για νέες είναι ορατός. Όλο το
προηγούµενο διάστηµα ως παράταξη έστω και εκτός προεδρείου µε την καθηµερινή µας παρουσία
και δράση, δίναµε όλες µας τις δυνάµεις στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και όχι µόνο, για τα
προβλήµατα του κλάδου, όµως ταυτόχρονα βλέπαµε και εµφανείς αδυναµίες και ελλείψεις στη
δράση της Ο∆ΥΕ. Για το λόγο αυτό, αποφασίσαµε και τη θεσµική µας παρουσία για το δυνάµωµα
της αποτελεσµατικότητας και δράσης του Β/θµίου συνδικάτου µας. Για το σκοπό αυτό αποφασίσαµε
τη συµµετοχή µας στη θέση του Γενικού Γραµµατέα µε το µέλος της παράταξης µας Λάµπρο
Χανδρινό και στη θέση του Οργανωτικού Γραµµατέα µε το µέλος µας Χρήστο Λυµπερόπουλο.
Συναδέλφισσες – οι
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΟΥΜΕ:
9 Να προχωρήσει άµεσα στην προώθηση του διαγωνισµού για τις προσλήψεις των 690, που
διαπιστώνουµε ότι ήδη κωλυσιεργεί επικίνδυνα.
9 Να καταργήσει άµεσα το άρθρο 48, προκειµένου να αποκτήσουν πάλι το δικαίωµα οι
συνάδελφοι της ∆Ε κατηγορίας να επιλέγονται ∆ιευθυντές. Ίσως η θεσµοθέτηση
ποσόστωσης να αποτελέσει µια λύση στο πρόβληµα ανάµεσα στις κατηγορίες.
9 Να σταµατήσει το ξήλωµα του ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και την απόπειρα
της για τη σταδιακή «εναρµόνιση» και εξοµοίωση µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.

9 Να προχωρήσει άµεσα στην έκδοση ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ για την αξιολόγηση
µας.
9 Να µην επιχειρήσει να επιβάλει πραξικοπηµατικά και στον κλάδο µας το εκτρωµατικό
σύστηµα επιλογής προϊσταµένων που ψήφισε για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
9 Να µην αποκλείσει τους συναδέλφους µας Ι∆ΑΧ απ’ τη συµµετοχή τους στις εκλογές για τα
Υπηρεσιακά Συµβούλια και να προχωρήσει άµεσα στη Νοµοθετική ρύθµιση για την
αλλαγή της εργασιακής τους σχέσης.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΥΕ:
¾ Να προβάλει πραγµατική αντίσταση στις πραξικοπηµατικές ενέργειες της κυβέρνησης σε
βάρος των θεσµικών µας κατακτήσεων.
¾ Να οπλιστεί µε δύναµη για να επιβάλει λύσεις στα προβλήµατα του κλάδου και να
προωθήσει τις αποφάσεις των συνεδρίων και του ∆.Σ. στην κυβέρνηση και στα κέντρα
λήψης των αποφάσεων.
¾ Να καταθέσει προτάσεις για θεσµοθέτηση της αξιολόγησης των ∆ικαστικών Υπαλλήλων,
µέσω Π. ∆/τος και βελτίωση του συστήµατος επιλογής προϊσταµένων, µέσω του Κώδικα
µας.
¾ Να αντισταθεί αγωνιστικά στις επιθέσεις της κυβέρνησης και της Τρόϊκα, παίρνοντας
απόφαση για µορφές κινητοποιήσεων όσο αφορά τα κλαδικά µας, αλλά και απέναντι στις
επιταγές του κεφαλαίου και της Ε.Ε. ενάντια: 1) στο ξήλωµα του ασφαλιστικού και των
κοινωνικών κατακτήσεων, 2) στην άγρια φοροληστεία που ετοιµάζουν µε το νέο
φορολογικό, 3) στους πλειστηριασµούς και τις κατασχέσεις, 4) στη σφαγή κύριων και
επικουρικών συντάξεων, 5) στις πολιτικές λιτότητας και στη φτωχοποίηση του λαού µας, για
να διατηρήσουν και να αυξήσουν τα υπερκέρδη τους και να φορτώσουν το κόστος της
κρίσης στο λαό.
ΚΑΛΟΥΜΕ τους συναδέλφους να συµµετέχουν µε όλες τους τις δυνάµεις στη 48ωρη απεργία την
ηµέρα κατάθεσης για ψήφιση του ασφαλιστικού και σε όλες τις µορφές κινητοποιήσεων που θα
αποφασιστούν ενάντια στα αντιλαϊκά µέτρα που έρχονται.
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