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Αθήνα, Σεπτέµβριος 2014 
 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ 

 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Στις 7 Οκτώβρη πραγµατοποιούνται αρχαιρεσίες στον Α’βάθµιο Σύλλογο 
της Αθήνας για την εκλογή αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Ο∆ΥΕ. 
Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν και πραγµατοποιούνται αυτό το διάστηµα 
αρχαιρεσίες και σε όλους τους Α/θµιους Συλλόγους της Χώρας. Πρόκειται για 
σηµαντικές αρχαιρεσίες. Σε εποχές κορύφωσης της ολοµέτωπης βάρβαρης και 
αντεργατικής επίθεσης, Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ στην Ο∆ΥΕ, η 
ισχυροποίηση των αγωνιστικών δυνάµεων, η ανασύνταξη του κινήµατος σε 
συνθήκες καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης είναι δική σου ευθύνη και επιλογή. 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ∆ΙΚΑ ΣΟΥ ΧΕΡΙΑ. Το τι κίνηµα έχουµε ανάγκη σήµερα, ποια 
δύναµη είναι σε θέση να τους εµποδίσει, να τους σταµατήσει, να ανατρέψει 
αυτούς που µας παίρνουν πίσω κατακτήσεις και δικαιώµατα είναι το φλέγον 
ζήτηµα και ταυτόχρονα το ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΨΗΦΟΥ. ΟΥΤΕ Η Ε.Ε., ΟΥΤΕ ΤΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΑΛΛΑΖΟΥΝ. ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΣΤΑΣΗ. 

Η καπιταλιστική βαρβαρότητα και τα αντιλαϊκά µέτρα δε θα ‘χουν 
τελειωµό, αν τους αφήσουµε. Για να σωθούν τα κέρδη του κεφαλαίου των 
τραπεζών, των βιοµηχάνων, των δανειστών, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. 
ΛΕΝΕ ΨΕΜΜΑΤΑ ότι τα µέτρα που παίρνουν είναι για τη σωτηρία του λαού. Είναι 
για τη σωτηρία των κερδών τους και την επιχειρούν µε την αφαίρεση όλων των 
λαϊκών κατακτήσεων και δικαιωµάτων. Ο ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ Η∆Η ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ.  

Τα µέτρα που παίρνονται στο όνοµα της κρίσης, είναι µέτρα 
στρατηγικού χαρακτήρα για το κεφάλαιο. Είναι προαποφασισµένα πριν την 
κρίση και ενταγµένα σε ένα κεντρικό σχέδιο, όχι µόνο στη χώρα µας. Οι κρίσεις 
είναι στο DNA του καπιταλισµού και τις ξεπερνούσε πάντα αφήνοντας πίσω του 
κοινωνικά ερείπια.  
 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ζεις στη ζωή σου καθηµερινά, στο πετσί σου 
όλη αυτή την απίστευτη βαρβαρότητα. Ακούς στα έκπληκτα αφτιά σου µία 
απίστευτη ιδεολογική τροµοκρατία, ότι τα µέτρα είναι – δήθεν – µονόδροµος.  

Τα µέτρα που παίρνουν δεν έχουν τελειωµό. Ήδη δυναµώνει η επίθεση 
κυβέρνησης, πλουτοκρατίας και Ε.Ε.: 

- Σχεδιάζουν νέο µισθολόγιο – φτωχολόγιο µε νέες µειώσεις. 
- ∆ιαλύουν την κοινωνική ασφάλιση, µειώνουν παραπέρα τις κύριες και τις 

επικουρικές συντάξεις και θεσµοθετούν από 1/1/2015 ως βασική σύνταξη 
360€, την ίδια στιγµή που προωθούν την ιδιωτική ασφάλιση. 

- Προωθούν παραπέρα την εντατικοποίηση της εργασίας µε αύξηση του 
ωραρίου (9ώρο). 

- Η φοροληστεία µε τον ΕΝΦΙΑ εντείνεται και είναι πλέον πραγµατική 
κόλαση για το λαό, την ίδια στιγµή που θεσµοθετούνται προκλητικές 
φοροαπαλλαγές για το µεγάλο κεφάλαιο. 

- Στον κλάδο µας και στα ∆ικαστήρια όλης της Χώρας, η νέα δικαστική 
χρονιά ξεκινάει µε µεγάλα και οξυµένα προβλήµατα. Η µεγάλη έλλειψη 
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προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής αναδεικνύουν την εικόνα 
ερήµωσης και εγκατάληψης στις γραµµατείες και καθιστούν αβάσταχτες 
τις συνθήκες εργασίας για τους χιλιάδες συναδέλφους και συναδέλφισσες 
όλης της Χώρας. 

 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΤΗ ∆ΙΕΤΙΑ 

ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ 
 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 

Χρόνια τώρα γνωρίζετε τη θέση µας και τη στάση µας για την αδήριτη 
ανάγκη της συγκρότησης του ταξικού µετώπου πάλης και της ανασύνταξης του 
κινήµατος σε όλους τους χώρους δουλειάς ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΑΣ.  

Ενός κινήµατος που θα µπολιάζει τους εργαζόµενους αλλά και θα 
οργανώνει την πάλη τους όχι µόνο για την ανατροπή των µνηµονίων (που είναι 
το σύµπτωµα) αλλά για την αντιµετώπιση και ανατροπή των ΑΙΤΙΩΝ που 
γεννούν την κρίση και τα µνηµόνια, και που δεν είναι άλλος από αυτόν τον ίδιο 
τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης. Ενός κινήµατος που θα ‘χει άµεση 
προτεραιότητα το να βάζει φραγµούς και εµπόδια απέναντι στην αντιλαϊκή 
λαίλαπα και θα υπερασπίζεται κλαδικά, εργατικά και λαϊκά δικαιώµατα και 
ταυτόχρονα θα αποσπά κατακτήσεις για τους εργαζόµενους. Και παράλληλα, 
ενός κινήµατος που θα οργανώνει την πάλη για συνολική διαγραφή του χρέους 
µε ταυτόχρονη έξοδο από τη στρούγκα της Ε.Ε., µε κοινωνικοποίηση των 
συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής σε όφελος του λαού. 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Όπως γνωρίζετε, µετά το τελευταίο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της 
Ο∆ΥΕ (Ερέτρια, Ιούλιος 2012), το ∆.Σ. προσπαθούσε επί 6 και πλέον µήνες σε 
αλλεπάλληλες συνεδριάσεις να συγκροτηθεί σε σώµα και να εκλέξει Προεδρείο. 
Μπροστά στο αδιέξοδο και στη συνεχώς ογκούµενη δυσανασχέτηση των 
συναδέλφων όλης της Χώρας για την πολύµηνη καθυστέρηση, η παράταξη µας 
δέχθηκε την πρόταση των άλλων παρατάξεων για τη συγκρότηση Προεδρείου µε 
Πρόεδρο το στέλεχος της παράταξής µας, Λάµπρο Χανδρινό. 

Και αυτό παρά το ότι γνωρίζαµε ότι ο συσχετισµός των δυνάµεων 
στο ∆.Σ. για την ανάπτυξη και δράση ΤΑΞΙΚΟΥ συνδικαλισµού από την 
Ο∆ΥΕ ήταν αρνητικός (η παράταξη µας είχε 3 µέλη στο 17µελές ∆.Σ. της 
Ο∆ΥΕ). Αλλά ήταν επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει επιτέλους η δράση του νέου 
∆.Σ. και του νέου Προεδρείου διότι τα γεγονότα έτρεχαν, η κυβερνητική 
αντιλαϊκή επίθεση ήταν σε πλήρη εξέλιξη και η δράση του Β/θµιου συνδικάτου 
έπρεπε να ξεκινήσει. Στα πλαίσια αυτά, η παράταξή µας στο ∆.Σ. αλλά ΚΑΙ από 
τη θέση του Προέδρου στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, πρότεινε, συνέβαλλε 
και πάλεψε, ώστε: 

1) Να αποκρουστεί η επίθεση που δέχθηκε ο κλάδος µας από την 
τρόικα και την κυβέρνηση (Αύγουστος 2013) για συµµετοχή και 
του κλάδου µας στις απολύσεις και στις διαθεσιµότητες (150 
ζητούσαν για αρχή). Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκαν 
κινητοποιήσεις µε την έναρξη του – τότε – δικαστικού έτους, αν 
έµπαινε έστω και ένας συνάδελφος σε διαθεσιµότητα. 

2) Αποκρούστηκε η επίθεση της κυβέρνησης για την αξιολόγηση (Ν. 
4250) µε το 15% να αξιολογούνται ως άχρηστοι (το αυριανό υλικό 
για απολύσεις, διαθεσιµότητες, µη προαγωγές κ.λπ) 

3) Σε εποχές άγριων περικοπών επαναθεσµοθετήθηκαν τα έξοδα 
κίνησης των συναδέλφων επιµελητών (50€) που είχαν κοπεί µε το 
νέο µισθολόγιο. 

4) Σε εποχές παγώµατος των προσλήψεων και απολύσεων έγινε 
κατορθωτή η ΠΡΟΣΛΗΨΗ – 50 αρχικά και 200 µετά – νέων 
συναδέλφων από τον πίνακα διαγωνισµού του ΑΣΕΠ του 2009. 
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5) Είµαστε ασφαλώς κάθετα αντίθετοι στο βάρβαρο µέτρο της 
κινητικότητας µε το οποίο η κυβέρνηση διαλύει δηµόσιες δοµές 
που πρόσφεραν κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες. Όµως 
καλωσορίζουµε τους 300 νέους συναδέλφους µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου (Ι∆ΑΧ) που ήρθαν µε την κινητικότητα (Ιούνιος 
2013) στα ∆ικαστήρια. Καταγγέλλουµε την προσφυγή κάποιων 
στο ΣτΕ (Σύλλογος Πειραιά). Τους θεωρούµε ισότιµους 
συναδέλφους – εργαζόµενους και τους καλούµε σε κοινή 
συστράτευση και αγώνα για τη λύση των προβληµάτων µας. 
Πιέσαµε και αγωνιζόµαστε για την αλλαγή της εργασιακής τους 
σχέσης. Μέχρι τότε, στα πλαίσια της έστω και σταδιακής 
εξοµοίωσης τους µε όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους, ήδη 
παλέψαµε και πετύχαµε την έγκριση της µετάταξής τους από τα 
υπηρεσιακά µας συµβούλια, καθώς και το να επιλαµβάνονται αυτά 
όλων των θεµάτων που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση. 

6) Μετά από σχετική προσφυγή της Ο∆ΥΕ και την έκδοση θετικής 
απόφασης της ολοµέλειας του ΣτΕ επανασυστάθηκαν οι 2.127 
κενές οργανικές θέσεις που είχε καταργήσει ο Ν.4024 
(βαθµολόγιο – µισθολόγιο). Οι θέσεις αυτές ήταν και είναι το 
µέτρο των αναγκών σε προσωπικό στα ∆ικαστήρια και πρέπει να 
ενταθεί ο αγώνας για την πλήρωσή τους. 

7) Αγωνιστήκαµε για την πλήρωση των 100 θέσεων πληροφορικής 
που είχαν συσταθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Ήδη εγκρίθηκε και 
προχωρεί η διαδικασία πρόσληψής τους. 

8) Καταβλήθηκαν συντονισµένες πιέσεις προς την κυβέρνηση και το 
Υπουργείο Εργασίας για το χρόνιο και άλυτο µέχρι σήµερα αίτηµα 
της ταυτόχρονης συνταξιοδότησης µας και από το Ταµείο Νοµικών. 

9) Καταβλήθηκαν συντονισµένες πιέσεις προς την κυβέρνηση για την 
επανασύσταση της πάγιας αποζηµίωσης λόγω δικαστηριακής 
απασχόλησης (Ειδ. Συνθηκών) µε αποτέλεσµα το αίτηµα αυτό να 
έχει ωριµάσει σε µέγιστο βαθµό. 

10) Παλέψαµε και παλεύουµε για την επαναφορά µας στους 
βαθµούς που µας είχαν αποδοθεί µε τον κώδικα δικαστικών 
υπαλλήλων, µέγα και δύσκολο αίτηµα που αν επιτευχθεί ανοίγει 
ΠΟΛΛΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ για διεκδικήσεις.  
Είναι όµως βέβαιο πως χρειάζεται συντονισµένος αγώνας για την 
ανατροπή αυτού του µισθολογίου – βαθµολογίου για την 
επαναφορά των µισθών σε επίπεδο – τουλάχιστον – αξιοπρεπής 
διαβίωσης. 

 
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΘΥΕΛΛΑ. 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Είναι πια φανερό πως οι εργαζόµενοι και όλοι οι συνάδελφοι στον κλάδο 

µας, πρέπει να βγάλουµε τα αυτονόητα συµπεράσµατα. Είναι φανερό ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ Η Ι∆ΙΑ Η ΖΩΗ ΤΟ ∆ΕΙΧΝΕΙ ΑΝΑΓΛΥΦΑ: 
πως σε όλη την πυραµίδα του συνδικαλιστικού κινήµατος στο δηµόσιο τοµέα, 
στην Α∆Ε∆Υ, στις Β/θµιες Οµοσπονδίες και στα Α/θµια Σωµατεία, αλλά και στον 
κλάδο µας Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ∆ΑΚΕ, ΑΣΚ, ΑΝΑΓΚΙ είναι 
ακριβώς αυτή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ. Αυτή την ιδεολογία 
που αποδέχεται τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου και που χρόνια τώρα 
«εγκλώβισε» το κίνηµα και τους εργαζόµενους στη «φωνή διαµαρτυρίας» για το 
σύµπτωµα, και έβαλαν πλάτη για να περάσουν όλες οι µεγάλες καπιταλιστικές 
ολοκληρώσεις – αναδιαρθρώσεις, από τη δεκαετία του ’90 ακόµα.  
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Είναι η ιδεολογία και η τακτική αυτή που σε συνθήκες κρίσεις και 

µνηµονίων παροπλίζει το κίνηµα που αρκείται σε «διαµαρτυρίες» κατά των 
µνηµονίων και µόνο, και όχι πόλεµο και αντίσταση κατά των βασικών αιτιών που 
γεννάνε τα µνηµόνια και τις κρίσεις: Τον ίδιο τον καπιταλιστικό δρόµο 
ανάπτυξης. 

Σε συνθήκες όξυνσης της κρίσης και της αντιλαϊκής επίθεσης οι 
εργαζόµενοι και τα συνδικάτα πρέπει να αγωνισθούν µε όρους ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ 
∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ. Η συσπείρωση και ο ενωτικός αγώνας ΟΛΩΝ των συναδέλφων 
για την υπεράσπιση κατακτήσεων σε πανεργατικό επίπεδο (ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑ∆Ο ΜΑΣ), η συµπόρευση µε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα, η ανατροπή 
του συσχετισµού δυνάµεων και στο συνδικαλιστικό κίνηµα του κλάδου µας, η 
συστράτευση µε το Πανελλαδικό Αγωνιστικό Μέτωπο ∆ικαστικών Υπαλλήλων 
είναι ασφαλής και βέβαιος δρόµος για την ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ του συνδικαλιστικού 
κινήµατος. 
 Πρέπει στο σηµείο αυτό όµως να κάνουµε ιδιαίτερη αναφορά για τη στάση 
και τη δράση της παράταξης του ΕΝΙΑΙΟΥ, στη διετία που πέρασε. Απέχοντας 
από κάθε δράση της Ο∆ΥΕ, επιδόθηκε συστηµατικά σε έναν άνευ προηγουµένου 
λαϊκισµό και µηδενισµό κάθε δράσης και κάθε κατάκτησης της Ο∆ΥΕ. Με 
«επιστηµονικό» και συστηµατικό τρόπο στρέβλωνε τα γεγονότα και µείωνε κάθε 
προσπάθεια. Εµείς απλά να πούµε πως σε εποχές κατασυκοφάντησης του 
συνδικαλισµού και των συνδικάτων από την κυβερνητική προπαγάνδα ΟΠΟΙΟΣ 
ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ το συνδικάτο προσφέρει ΚΑΚΙΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΜΑΣ. 
 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 
Το Πανελλαδικό Αγωνιστικό Μέτωπο: 

- Επιβεβαιώθηκε σε όλα όσα είχε έγκαιρα προειδοποιήσει για τα βάσανα που 
ζεις σήµερα. Για την καπιταλιστική κρίση και το χαρακτήρα της. Για το 
ρόλο της Ε.Ε. 

- Γνωρίζει και µπορεί να µπει µπροστά για τα κλαδικά και καθηµερινά 
προβλήµατα της Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων και των συναδέλφων και 
από θέσεις ευθύνης (όπως έδειξε και η διετής θητεία που λήγει) από τη 
θέση του Προέδρου της Ο∆ΥΕ. 

- Γνωρίζει και µπορεί να δώσει προοπτική στον αγώνα για τη ρήξη και την 
ανατροπή, αφού µπορεί να συνδέει την πάλη για τα καθηµερινά και 
κλαδικά προβλήµατα µε τις αιτίες που τα γεννούν. 

 
Συνάδελφε – συναδέλφισσα, 

 
∆ώσε δύναµη µε τη ψήφο σου στο Πανελλαδικό 

Αγωνιστικό Μέτωπο. 
 
Άνοιξε το δρόµο για την ανατροπή του συσχετισµού 

δυνάµεων στην Ο∆ΥΕ. 
 
 

Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς, 
 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 


