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ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ
ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΟ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ
Συνάδελφοι ,
Έφτασε η ώρα για την εκλογή των µελών του ∆.Σ του Σ∆ΥΑ, µια εκλογή που θα ορίσει τη δράση
και την πορεία του Σ∆ΥΑ για την επόµενη τριετία. Μια τριετία µε πολλά προβλήµατα, οικονοµικά
και κοινωνικά, για τη χώρα, τον κλάδο και τον κάθε συνάδελφο.
Την τελευταία τριετία µε γνώµονα τη λογική της αξιοπιστίας και της ανάγκης στήριξης του συναδέλφου, πορευθήκαµε αταλάντευτα, δεν αποκλίναµε από τις δεσµεύσεις µας και την αγωνιστική
µας διάθεση κατά των µέτρων καταστροφής και κατεδάφισης, που αποφασίστηκαν και οργανώθηκαν από τις Κυβερνήσεις και τους εκφραστές της εξαθλίωσης, ντόπιους και ξένους.
Παραµείναµε σταθεροί στις θέσεις µας κατά της κοινωνικής εξαθλίωσης, της λιτότητας, της
κατεδάφισης κάθε κεκτηµένου εργασιακού, οικονοµικού ή κοινωνικού.
Ήµασταν και είµαστε απέναντι σε κάθε έναν που βοηθά στο ξεπούληµα της χώρας µας και
στην κοινωνική εξαθλίωση του λαού µας. ∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΟΥΜΕ ΣΕ
ΚΑΝΕΝΑΝ. ∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ.

Τα ∆ικαστήρια στενάζουν από έλλειψη προσωπικού, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής και
βέβαια ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης αδιαφορεί για οποιαδήποτε λύση, εκτός από την πρόταση που
κάποιοι που προήλθαν από παρθενογένεση, για τροποποίηση – κατάργηση του Κώδικα µας, µε
µοναδικό σκοπό και στόχο να επιλεγούν κάποιοι κολλητοί προϊστάµενοι τµηµάτων ή
διευθύνσεων. Την ίδια στιγµή κι ενώ όλοι µας βιώνουµε την περικοπή των µισθών και την αύξηση
των φόρων, που αδειάζουν την τσέπη µας. Ειδικότερα:
ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΑ
Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης µε την βοήθεια κάποιων επίσης γνωστών, δίνει αγώνα να διαλύσει τα
Ειρηνοδικεία και τη ζωή όλων όσων εργάζονται εκεί. ∆εν υπάρχει γραφική ύλη, δεν υπάρχουν
υλικά, δεν υπάρχουν αναλώσιµα και µηχανοργάνωση, δεν υπάρχει καθαριότητα αλλά σίγουρα
υπάρχει χώρος και χρόνος για πολιτικές κινήσεις εντυπωσιασµού που δεν ενδιαφέρουν τους
εργαζόµενους και τους πολίτες.
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Μιλούν για επιτάχυνση και καταδικάζουν σε εξόντωση τους συναδέλφους των Ειρηνοδικείων
αδιαφορούν για το γεγονός ότι δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό για να εφαρµοστούν όσα αυτοί
νοµοθετούν, µην γνωρίζοντας πού είναι και πώς λειτουργούν τα Ειρηνοδικεία. Την ίδια στιγµή µε
τα νέα δεδοµένα και µε τις διατάξεις περί υπερχρεωµένων ισοπεδώνουν τα πάντα και
εξαθλιώνουν τους συναδέλφους.
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
Η ζωή όλων µας έχει φτάσει στα όριά της. ∆εν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει γραφική ύλη,
δεν υπάρχουν υλικά , δεν υπάρχουν αναλώσιµα και µηχανοργάνωση ,δεν υπάρχει καθαριότητα
αλλά σίγουρα υπάρχει χώρος και χρόνος για πολιτικές κινήσεις εντυπωσιασµού που δεν
ενδιαφέρουν τους εργαζόµενους και τους πολίτες. Αλήθεια ποιος σύλλογος και ποιοι εκλεγµένοι
στο Σ∆ΥΑ , θα ενδιαφερθούν για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας στην Ευελπίδων;;; Ποιος
θα κάνει κάτι για τους βρώµικους και µε µούχλα τοίχους;;; ποιος θα ενδιαφερθεί για την
ασφάλεια και τη στατική των κτηρίων µε τις χιλιάδες δικογραφίες στα γραφεία µας;;;; Ποιος
εκλεγµένος θα ενδιαφερθεί για όλα τα παραπάνω; Αυτός που δεν έχει αντικείµενο εργασίας ή
αυτός που έχει γραφείο και αντικείµενο και είναι καθηµερινά µε το συνάδελφο;;
ΕΦΕΤΕΙΟ
Η ζωή όλων µας έχει φτάσει στα όριά της. ∆εν υπάρχει προσωπικό, ∆εν υπάρχουν ωράρια, ∆εν
υπάρχουν αργίες, η έδρα είναι η µόνη ενασχόληση µας, για να υπάρξει µια υποτυπώδης
διεκπεραίωση των δικογραφιών, απογεύµατα, Σαββατοκύριακα και αργίες αποτελούν τη µόνη
διέξοδο για καθαρογραφή των αποφάσεων. Οι δικαστές είναι υπερδιπλάσιοι από τους δικαστικούς
υπαλλήλους και δεν υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ .
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ
Κι εδώ µια από τα ίδια, δικογραφίες «βουνά», προσωπικό περιορισµένο, προθεσµίες που τρέχουν
και υποχρέωση όλων µας για εντατικούς ρυθµούς εργασίας που ξεπερνούν τα όριά µας, καθηµερινά
οι υποθέσεις γίνονται και περισσότερες. Οι επιµελητές δικαστηρίων «οργώνουν» την Αττική µε
όσους κινδύνους σηµαίνει αυτό και οι 24 ώρες της ηµέρας δεν επαρκούν για να επιτελέσουν την
υποχρέωση επίδοσης.
ΚΙ ΕΝΩ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ
Έρχονται νέες µειώσεις µισθών, αυξήσεις εισφορών, «ετσιθελική» ένταξη µεγάλης µερίδας
συναδέλφων στο ΜΤΠΥ, µε ανάλογη µείωση των αποδοχών µας. Οι φορολογικές µας υποχρεώσεις
αυξάνονται οι άµεσοι και έµµεσοι φόροι πήραν την ανηφόρα και κάποιοι ακόµα ζουν στον κόσµο
τους.
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Συνάδελφοι,
Ήµασταν και είµαστε δίπλα σας όλο αυτό το διάστηµα, ήµασταν οι ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΙ, που µε
παραστάσεις διαµαρτυρίας σε τηλεοπτικούς σταθµούς, ανακοινώσεις και δελτία τύπου αναδείξαµε
τα πολλά και σηµαντικά προβλήµατα που υπάρχουν διαχρονικά και µας εξαθλιώνουν.
Μας γνωρίζετε και σας γνωρίζουµε, δεν έχουµε να κρύψουµε τίποτα κι από κανέναν, ∆ΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΝΟΜΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΛΙΓΕΣ
ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ∆ΙΠΛΑ ΣΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.
Όσοι αλλάζουν όνοµα πριν από κάθε εκλογική διαδικασία, ή κάτι έχουν να κρύψουν ή έχουν
ανάγκη να ξεχάσουν τον τρόπο που έδρασαν το προηγούµενο διάστηµα. ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ
ΚΟΡΟΙ∆ΕΨΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ;;;;

Συνάδελφοι,
Χρειαζόµαστε την ψήφο σας, χρειαζόµαστε τη στήριξή σας για να µεταφέρουµε τη
φωνή σας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Υπάρχουν στο ψηφοδέλτιο µας αξιόλογοι
συνάδελφοι που βιώνουν την καθηµερινότητα και γνωρίζουν τα προβλήµατα από κοντά
και από µέσα.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ
ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
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