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Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΘΑ ΕΝΤΑΘΕΙ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Μετά από τόσα χρόνια συνεχούς επίθεσης στα δικαιώµατα των
εργαζοµένων, όξυνσης των αντιθέσεων ανάµεσα στα λαϊκά
στρώµατα από τη µια και της σώρευσης απίστευτου πλούτου στα
χέρια λίγων από την άλλη. Μετά από τη συνεχή αφαίρεση
κατακτήσεων
και
κοινωνικών
και
ατοµικών
δικαιωµάτων
(ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, ωράρια, εργασιακές σχέσεις). Πρέπει
πια να γίνει ΚΑΘΑΡΟ ακόµα και στον τελευταίο εργαζόµενο πως το
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α∆ΙΣΤΑΚΤΟ και ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ δείχνει τα δόντια του
στους λαούς και τους εργαζοµένους. Πως χέρι – χέρι µε τα
κόµµατα που το υπηρετούν επιβάλλουν ένα απίστευτο και
οδυνηρό ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ. Η ακρίβεια, η λιτότητα, η
υπερσυγκέντρωση πλούτου στα χέρια λίγων, η φτώχεια, η ανεργία,
η ανασφάλιστη εργασία, ο τρόµος και η ανασφάλεια στους
εργαζόµενους, οι απολύσεις, οι αντεργατικές ρυθµίσεις, η άγρια
φορολογία, τα καρτέλ, οι τράπεζες, η αποθέωση των υπερκερδών
για τους λίγους, η γενικευµένη σήψη αρχών και αξιών που γεννά το
σύστηµα, ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ
ΑΥΤΑΠΑΤΗ για «καλύτερες µέρες» και για φιλολαϊκές πολιτικές.
Μετά και το χτύπηµα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ– ΑΝΕΛ στην
κοινωνική ασφάλιση, στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και τη
νέα βαριά φορολογία, ετοιµάζουν νέα επίθεση στα εργασιακά και
συνδικαλιστικά δικαιώµατα, υπακούοντας στις προσταγές της
Τρόϊκας και της Ε.Ε., εφαρµόζοντας αντιλαϊκές και αδιέξοδες
πολιτικές στο όνοµα της δήθεν σωτηρίας της Χώρας. Αυτές οι
πολιτικές που ξηλώνουν κατακτήσεις χρόνων δεν σώζουν τη Χώρα
και το λαό, αλλά εξυπηρετούν τη διάσωση του µεγάλου κεφαλαίου.
Και βέβαια οι αντιλαϊκές πολιτικές πάνε µαζί µε το «δίδυµο
αδερφάκι» τους. Τον αυταρχισµό, τη συνεχή αφαίρεση των όποιων
δηµοκρατικών δικαιωµάτων είχαν µε αγώνα και αίµα κατακτηθεί.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΠΕΙΘΑΡΧΙΑ – ΑΝΥΠΑΚΟΗ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Τη θέση της µοιρολατρίας, των αυταπατών, των ψεύτικων ελπίδων
είναι καιρός να πάρει η πάλη για λαϊκές κατακτήσεις. Η οργάνωση
της άµυνας και της αντεπίθεσης.
ΤΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ Ε∆Ω ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ.
ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ και να γίνουν όπλο στα χέρια των εργαζοµένων.
Και στο µέτρο που η άµυνα και η διεκδίκηση µπορεί και πρέπει να
αρχίσει από κάθε χώρο από κάθε κλάδο εργαζοµένων, κάθε
συνδικάτο (και η Ο∆ΥΕ) κρίνεται από το πόσο αντιστέκεται στην
αφαίρεση κατακτήσεων, πόσο βάζει τον πήχη
ψηλότερα, πόσο
διεκδικεί, πόσο αγωνίζεται πρώτα για τα οξυµένα κλαδικά
προβλήµατα και ταυτόχρονα πόσο συνδέει τη δράση του µε τα
γενικότερα δηµοσιοϋπαλληλικά, εργατικά, λαϊκά προβλήµατα.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Ο∆ΥΕ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Με βάση τις παραπάνω θέσεις και αρχές απλώσαµε το χέρι στους
συναδέλφους κατά το τελευταίο εκλογικό Συνέδριο των Ιωαννίνων.
Οι συνάδελφοι της χώρας µας τίµησαν και αισθανόµαστε την
ανάγκη, να πούµε ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς
που µας εµπιστευτήκατε και µας δώσατε την πρώτη θέση.
Υπεύθυνα και µε σεµνότητα υποδεχόµαστε το εκλογικό
αποτέλεσµα και στέλνουµε το µήνυµα, ότι: «Με ενότητα,
συνεπή και συνεχή αγώνα θα φτάσουµε το ∆ικαστικό
Υπάλληλο εκεί που οραµατιζόµαστε και του αξίζει».
Ο δρόµος που ανοίγεται µπροστά µας δεν θα είναι εύκολος,
αλλά παραµένει αναγκαιότητα
να τον διαβούµε
µε
συναδελφικότητα, ήθος, συνέπεια, όραµα και διεκδικήσειςαγώνες.
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΤΗΝ Ο∆ΥΕ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Ένα µήνα τώρα (µετά το τελευταίο Συνέδριο) και δεν έχει ακόµα
εκλεγεί Προεδρείο στην Ο∆ΥΕ! ∆εν είναι µακρύς ο χρόνος αν σκεφτεί
κάποιος τι συνέβαινε τα προηγούµενα χρόνια. Όµως τα προβλήµατα
είναι πολλά:
- Παρά τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης, δεν ήρθε ούτε µια
πρόσληψη, µε αποτέλεσµα η συνολική εικόνα πανελλαδικά της
έλλειψης προσωπικού είναι ΤΡΑΓΙΚΗ. Η δέσµευση ήταν για 690
προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ και η προκήρυξη καρκινοβατεί µέχρι
σήµερα. Όπως επίσης και το ξεπάγωµα του διαγωνισµού για
τους100 ΠΕ και ΤΕ πληροφορικής.
- Η Κυβέρνηση ψήφισε µισθολόγιο διατηρώντας τις περικοπές που
είχε επιβάλλει ο µνηµονιακός 4024 (επιβάλλοντας µάλιστα και νέες
µειώσεις µέσω της αύξησης της φορολογίας των κάθε είδους

παρακρατήσεων και της µείωσης του αφορολόγητου). Το χειρότερο
όµως είναι ότι διατήρησε και αύξησε τις µισθολογικές διαφορές
µεταξύ των κατηγοριών(ΠΕ– ∆Ε), διατηρώντας µια τεράστια και
προφανή αδικία και στον κλάδο µας, τη στιγµή που είµαστε ένας
κλάδος που όλοι παρέχουµε την ίδια εργασία.
- Ψηφίστηκε βαθµολόγιο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στο οποίο για πρώτη
φορά ενταχτήκαµε για λόγους λέει εναρµόνισης µας µε την άλλη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση!!!!! Ουδέποτε ο κλάδος µας είχε ενταχτεί σε
βαθµολόγιο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αλλά πάντα είχαµε τους δικούς µας
βαθµούς του Κώδικα µας. Τώρα πια υπάρχει κίνδυνος σε κάθε
µελλοντικό βαθµολόγιο για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση όποιο κι αν είναι
αυτό, να εντασσόµαστε αυτόµατα.
- Ψηφίστηκε το διαβόητο και εκτρωµατικό άρθρο 48 το οποίο
πραξικοπηµατικά και φασιστικά αποκλείει τους συναδέλφους της ∆Ε
κατηγορίας απ’ το να αποκτούν δικαίωµα να επιλέγονται
∆ιευθυντές!!!
- Παρά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης ότι η έναρξη του νέου
∆ικαστικού έτους, θα έβρισκε όλες τις έδρες των ∆ικαστηρίων (και
τις ποινικές) µε πλήρη µαγνητοφώνηση – αποµαγνητοφώνηση των
πρακτικών, φαίνεται ότι και αυτή η εξαγγελία καρκινοβατεί και
φαντάζει προβληµατική έως ανέφικτη η υλοποίηση της, ειδικά για τις
ποινικές έδρες!!! Είµαστε πάντως αντίθετοι µε την ιδιωτικοποίηση
αντικειµένων της εργασίας µας. Πάγια θέση µας είναι η πρόσληψη
µόνιµου εξειδικευµένου προσωπικού για το σκοπό αυτό, κάτι που
είναι και ευνοϊκά οικονοµικότερο για το ∆ηµόσιο.
- ∆εν έγινε καµία βελτίωση και τη χρονιά που πέρασε της τραγικής
και τριτοκοσµικής (σε πολλές περιπτώσεις) κατάστασης των
∆ικαστηρίων της Χώρας. Καµία δροµολόγηση λύσης για τα κτιριακά
προβλήµατα πολλών ∆ικαστηρίων της Χώρας. Επίσης καµία βελτίωση
αλλά επιδείνωση των τραγικών συνθηκών εργασίας των
συναδέλφων και της απονοµής της ∆ικαιοσύνης (έλλειψη
κλιµατιστικών, γραφεία υπαλλήλων που έχουν µετατραπεί σε
αποθήκες, έλλειψη χώρου λόγω όγκου δικογραφιών κ.λ.π.).
- Κυρίως µε ευθύνη της Ο∆ΥΕ την προηγούµενη διετία α) δεν
εκδόθηκε Π. ∆/µα για την αξιολόγηση, το οποίο είναι έτοιµο µε
οµόφωνη απόφαση απ’ την προηγούµενη θητεία της και β) η
επιτροπή που είχε συσταθεί εδώ και 8 µήνες δεν προχώρησε σε
προτάσεις για τις όποιες αλλαγές θέλουµε στον Κώδικα µας.
Ειδικότερα για να επεξεργαστεί προτάσεις για τη βελτίωση του
συστήµατος επιλογής προϊσταµένων του Κώδικα µας, προκειµένου
εκτός των άλλων να αποφύγουµε τον (υπαρκτό) κίνδυνο της
πραξικοπηµατικής και µονοµερούς ένταξης µας στο σύστηµα της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ως γνωστόν µε πρόταση της παράταξης µας
διασφαλίσαµε στο έκτακτο συνέδριο(Νοέµβρη 2015) οι οποιεσδήποτε
αλλαγές στον Κώδικα µας να γίνονται ύστερα από πρόταση της Ο∆ΥΕ
για τα θέµατα που θέλουν βελτίωση για τα οποία και ο κλάδος
επιλέγει, χωρίς αλλαγές µονοµερώς απ’ το υπουργείο. Η σχετική Ν/Π
Επιτροπή έχει ξεκινήσει ήδη τις εργασίες της οι οποίες θα λήξουν
στις 30/4/2017.
- Παρά τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης δεν προχώρησε η αλλαγή της
εργασιακής σχέσης των Ι∆ΑΧ στα ∆ικαστήρια (µονιµοποίηση τους).

Είναι αναγκαία άµεσα η εκλογή Προεδρείου. Να σας θυµίσουµε ότι
η ΠΑΓΙΑ θέση µας, χρόνια τώρα, είναι η συγκρότηση
Προεδρείου Αναλογικού – Αντιπροσωπευτικού. Και καλούµε
ΑΜΕΣΑ τις άλλες παρατάξεις να πράξουν το ίδιο.
Οι συνάδελφοι και τα προβλήµατα δεν µπορούν να
περιµένουν τους µικροϋπολογισµούς καµιάς παράταξης. Η∆Η
ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ.
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Το Συνέδριο αποφάσισε µε προτάσεις ένα διεκδικητικό πλαίσιο το
οποίο δεσµευόµαστε ότι θα στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις.
Η Κυβέρνηση «φρόντισε» λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς να µας στείλει το γνωστό τελεσίγραφο που
αφορά την διακοπή της ασφάλισης µας στο Ταµείο Νοµικών. Από την
πλευρά µας παλεύουµε για την συνέχιση της ασφάλισης µε τους
παλιούς όρους για όσους δεν είχαν θεµελιώσει δικαίωµα, για την
καταβολή
της
αναλογικής
σύνταξης
ταυτόχρονα
µε
την
συνταξιοδότησή µας από το ∆ηµόσιο ή την επιστροφή όλων των
ασφαλιστικών εισφορών σε όσους επιθυµούν. Επίσης, παλεύουµε για
τη συµµετοχή µας στις αρχαιρεσίες των σωµατείων ως δικαστικοί
αντιπρόσωποι.
Επίσης, η αντιπολίτευση επαναφέρει το θέµα της παράτασης του
ωραρίου των δικαστηρίων και προαναγγέλλει απολύσεις στο
∆ηµόσιο.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Είµασταν από την πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος ∆Σ έτοιµοι
να προτείνουµε και να ψηφίσουµε την συγκρότηση του Προεδρείου
της Ο∆ΥΕ
Πιστεύουµε πως είναι ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ η στιγµή να βγει η Ο∆ΥΕ
από την αδράνεια. ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ
ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΙΑ ΤΟΜΗ – στη δράση της.
Να’ στε βέβαιοι πως θα κάνουµε ότι περνάει απ’ το χέρι µας γι’
αυτό το σκοπό, για την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού
κινήµατος στον κλάδο µας.
Η νέα χρονιά
κατακτήσεων.
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