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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες συνάδελφοι
Η πρωτοφανής οικονοµική κρίση, µε πράξεις ή παραλείψεις των
εκφραστών του πολιτικού συστήµατος, έχει πλήξει βάναυσα την κοινωνική
βάση της χώρας µας, το λαϊκό κοινωνικό ιστό της πατρίδας µας. Η
δυσµενής οικονοµική και πολιτική κατάσταση επηρέασε όλους τους τοµείς.
Ολόκληρος ο λαός µας καταδικάστηκε στη φτώχεια, την ανεργία και
την εξαθλίωση. Με τις δεσµεύσεις που ανέλαβε το πολιτικό µας σύστηµα
υπονόµευσε το µέλλον µας και το µέλλον των παιδιών µας, οδηγώντας µας
στο άγνωστο, το επισφαλές, το απροσδιόριστο και το αβέβαιο. Το ίδιο
σύστηµα έθεσε απρόσµενο και βίαιο τέλος στα όνειρά µας, αλλά κυρίως στα
όνειρα των παιδιών µας
Το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος, κατέρρευσαν. Το Σύνταγµα
αγνοήθηκε και παραβιάστηκε. Τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώµατα
διαλύθηκαν, και οι σύγχρονοι ΕΦΙΑΛΤΕΣ των κοµµάτων του Μνηµονίου,
και οι παρατρεχάµενοι, παρέδωσαν επίσηµα και αµαχητί τη ΧΩΡΑ, στις
δυνάµεις της πολιτικής, και οικονοµικής ΚΑΤΟΧΗΣ.
Στις εκλογές της 6ης Μάη τα µνηµονιακά κόµµατα καταβαραθρώθηκαν
και µαζί µε αυτά εκφράσθηκε, σχεδόν µε µορφή δηµοψηφίσµατος, η
απόλυτη αντίθεση του ελληνικού λαού στο Μνηµόνιο και στα όσα έχουν
προκύψει από αυτό, περιλαµβανοµένης και της δανειακής σύµβασης του
Φεβρουαρίου. Από τη λίστα της κοινοβουλευτικής οµάδας του νικητή των
εκλογών του 2009 απουσιάζουν ηχηρά ονόµατα, είναι αυτοί που υπήρξαν
βασιλικότεροι του βασιλέως ως προς την εφαρµογή του µνηµονίου. Είναι
αυτοί που “καβάλα στο καλάµι” στήριζαν τις τράπεζες και βύθιζαν το λαό
στην εξαθλίωση.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;

Η παράταξή µας απαρτίζεται από άτοµα που ανέκαθεν άσκησαν και θα
συνεχίσουν να ασκούν συνδικαλισµό χωρίς κοµµατικούς πάτρωνες.
Στελεχώνεται από όλους όσους στο παρελθόν αντιστάθηκαν στο µνηµόνιο,
σήκωσαν ψηλά τη σηµαία του ειδικού µισθολογίου, πάλεψαν κατά
της εφεδρείας και τελικά νίκησαν, διατύπωσαν την πρόταση για την
διατήρηση του βαθµού που κατείχαµε πριν την ψήφιση του Ν. 4024,

διεκδίκησαν και τελικά κέρδισαν την διατήρηση του συστήµατος
αξιολόγησης και την συµµετοχή στις εκλογές του Γ’ και ∆’ βαθµού ως δικαστικών αντιπρόσωπων-. Κατά κύριο λόγο η παράταξή µας
απαρτίζεται από στελέχη που από τον Μάιο του 2010 στείλαµε προς κάθε
κατεύθυνση το µήνυµα ότι η ασκούµενη πολιτική ήταν σε λάθος δρόµο και
ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις και στους πολίτες και στο πολιτικό σύστηµα.
∆υστυχώς επιβεβαιωθήκαµε. Με πληθώρα ανακοινώσεων καταδικάσαµε τις
ενέργειες της πρώην κυβέρνησης, αλλά και στελεχών της και καλέσαµε δυστυχώς µάταια- να αλλάξουν πολιτική. ∆εν µας άκουσαν τότε που έπρεπε
και τώρα “απολαµβάνουν” ποσοστά του 1974.

ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΠΑΣΑΜΕ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
Ο ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.
Ο συνδικαλισµός όπως ασκήθηκε µέχρι σήµερα, µέσα από τις
κοµµατικές παρατάξεις ακολούθησε κατά πόδας το πολιτικό σύστηµα και
αναπόφευκτα φθάρθηκε µαζί του.
Τα δύο τελευταία χρόνια ο συνδικαλισµός δέχτηκε επιθέσεις από όλες τις
πλευρές. Οι µεν αποκαλούσαν τα συνδικάτα συντεχνίες και οι άλλοι, στα
πλαίσια της παραπέρα απαξίωσης, αποκαλούσαν τις συνδικαλιστικές
ηγεσίες, «πατερίτσες» των κυβερνήσεων. Αποτέλεσµα αυτού είναι να µην
µπορεί κανένα συνδικάτο σήµερα –που το έχουµε ανάγκη όσο ποτέ - να
συσπειρώσει τους εργαζόµενους. Τα «θέλω» τους, λοιπόν, έγιναν
πραγµατικότητα µέσα από την διαίρεση των εργαζοµένων σε: πράσινους κόκκινους - µπλέ, ιδιωτικούς - δηµόσιους, πτυχιούχους - µη πτυχιούχους,
ρετιρέ – ισόγεια, κοκ.

Πιστεύουµε σε ένα αυτόνοµο, ανεξάρτητο, αδέσµευτο και ουσιαστικά
ακοµµάτιστο συνδικαλιστικό κίνηµα µε στόχο την βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των ∆ικαστικών Υπαλλήλων την αποκατάσταση του κοινωνικού
κράτους και γενικότερα την προστασία της κοινωνίας.
∆ιεκδικούµε:
► Ειδικό µισθολόγιο ∆ικαστικών Υπαλλήλων. Ψήφιση της τροπολογίας
που προβλέπει την ένταξή µας στους βαθµούς που κατείχαµε, η δε εξέλιξή
µας να γίνεται µε βάση τον κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων.
► Αν δεν αλλάξει το ισχύον µισθολόγιο – βαθµολόγιο θα αναγκαστούµε
να διεκδικήσουµε καθηκοντολόγιο.
► Επαναχορήγηση στους επιµελητές των εξόδων κίνησης µε
αναδροµικότητα από τον Νοέµβρη του 2011.
► Αν παραµείνουµε στον Ν. 4024 ζητάµε επαναπροσδιορισµό των
βασικών µισθών της ∆Ε και ΥΕ κατηγορίας γιατί κατά κοινή οµολογία είναι
οι κατηγορίες που επλήγησαν περισσότερο.
► Στελέχωση των υπηρεσιών.
Θεωρούµε:
Ότι πρέπει να επαναδιαπραγµατευθούµε τη συµµετοχή µας στην
Α∆Ε∆Υ, δεδοµένου ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη από την Α∆Ε∆Υ στοιχειώδεις
ιδιαιτερότητες των ∆ικαστικών Υπαλλήλων.
Εφαρµόζουµε:
► Ασυµβίβαστο µεταξύ της θέσης του προϊσταµένου και του µέλους ∆.Σ
της Ο∆ΥΕ.
►Ασυµβίβαστο µεταξύ του µέλους υπηρεσιακού συµβουλίου και µέλους
∆Σ της Ο∆ΥΕ.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Έχουµε ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε ισχυρά και υπεύθυνα συνδικάτα που να
διασφαλίζουν την αναγκαία αυτονοµία στη λειτουργία και στις επιλογές
τους. Απαιτούνται ισχυρές και σύγχρονες οργανώσεις των εργαζοµένων,
ουσιαστικός και αποτελεσµατικός κοινωνικός διάλογος. Γιατί πέρα από την
οικονοµική αποκατάσταση, υπάρχει η κοινωνική και η πολιτική
αποκατάσταση. Για να υπάρχει ελπίδα και πίστη ότι τα πράγµατα µπορούν
να αλλάξουν πρέπει να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών.
Το σύστηµα που υπηρετήθηκε δεν υπάρχει πια. Η σηµερινή κατάσταση
της χώρας µας, είναι ο θλιβερός απολογισµός µιας πορείας 40 περίπου
χρόνων. Μιας πορείας λαϊκισµού, ασυδοσίας, χάρτινων οραµάτων,
αδικαιολόγητου πλουτισµού κοµµατανθρώπων, καταβαράθρωσης αξιών και
αρχών. ∆ηλώνουµε πως δεν είµαστε µ' αυτό που λένε ότι «ανατέλλει». ∆εν
είµαστε µε το σύστηµα της απόλυτης διαπλοκής, του ξεπουλήµατος των
πάντων, της απροκάλυπτης και αδιάκοπης κωλοτούµπας των εθνοπατέρων,

του ευνουχισµού του λαού και της θεοποίησης των αγορών. ∆εν είµαστε µε
τους αµέτρητους προσκυνηµένους του συστήµατος και τους τιποτένιους
υπηρέτες ιδιωτικών ντόπιων και διεθνών συµφερόντων και συστηµάτων.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ

∆ΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Τα µέλη της παράταξης «ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ∆ικαστικών
Υπαλλήλων θα παραµένουν συνεπή. Η λέξη αυτή χαρακτηρίζει τη διαδροµή µας
και όπως δεν αλλάξαµε δρόµο µέχρι σήµερα, ούτε τώρα θα λοξοδροµήσουµε. Ο
δρόµος της συνέπειας είναι δύσκολος και ανηφορικός. Εµείς αυτόν θα
βαδίσουµε.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (Μεσολόγγι) – ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Αθήνα)–
ΤΣΑΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αλεξανδρούπολη) – ΜΟΥΡΙΚΗ ΠΟΠΗ ∆ιοικητικά) –
ΚΑΫΜΕΝΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Αθήνα) – ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (Αθήνα) –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Αθήνα) – ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΣτΕ) - ΒΑΡΕΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ (Πύργος) – ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (Πάτρα) – ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
(Πειραιάς) – ΑΓΡΙ∆ΙΩΤΗΣ ΣΑΚΗΣ (Πύργος) – ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΦΗ (∆ιοικητικά).

