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Συναδέλφισσες/οι,
Κατ’ αρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που στηρίξατε την προσπάθειά μας,
ενισχύσατε και τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας το ψηφοδέλτιο του Ενιαίου (ΑΝτιμνημονιακού ΑΓωνιστικού ΚΙνήματος) ΑΝΑΓΚΙ στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΟΔΥΕ. To ενωτικό ψηφοδέλτιο που αντιστέκεται στο κομματικό
και κυβερνητικό συνδικαλισμό.
Είμαστε όμως εδώ και σήμερα ενάντια στη μετεκλογική «χαλαρότητα» των παρατάξεων, αντιστεκόμαστε και αγωνιζόμαστε για την ανατροπή των καταστροφικών πολιτικών που
οδηγούν στην κατάρρευση των εργασιακών μας σχέσεων και
δομών, την αποδόμηση του κοινωνικού κράτους και την πέρα
από κάθε λογική μείωση των μισθών και συντάξεων.
Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά τις ίδιες
διαπιστώσεις, όλοι μας βιώνουμε την θλιβερή καθημερινότητα
και προοπτική. Διαπιστώνουμε όμως ότι μήνα με το μήνα οι
μειώσεις στους μισθούς γίνονται ακόμη μεγαλύτερες και η
πίεση στον φόρτο εργασίας εντείνεται με απειλές αξιολόγησης - απόλυσης, ατομικές συμβάσεις
υπερ-απόδοσης και το χειρότερο με παράλογους και εκτός πραγματικότητας νόμους που
εισηγούνται «περαστικοί» και ανεύθυνοι, χωρίς καμιά προετοιμασία και με χαρακτηριστική
αδιαφορία για τις συνθήκες εργασίας που οδηγούνται σε πέραν του δυνατού όρια.
Αναφερόμαστε στον τελευταίο νόμο περί «Δίκαιης Δίκης» που μεταφέρει τεράστιο όγκο ύλης
και αρμοδιότητας στα Ειρηνοδικεία με κάθε προχειρότητα και παραλογισμό και που η δικαιοσύνη εξαντλείται στο να επιταχυνθούν όσον το δυνατόν περισσότερο οι διαδικασίες που αφορούν
κατά κύριο λόγο τις Τράπεζες (διανομές πληρωμής - ανακοπές) ενώ ο πολίτης χρειάζεται αρκετά
χρόνια για να «βρει» το δικό του δίκαιο. Με την απόσυρση δε και της τροπολογίας ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δεν μένει αμφιβολία σε κανέναν ποιον εξυπηρετούν και
τι αντιπροσωπεύουν.
XΚαι ενώ τα δικαστήρια λειτουργούν μόνο με το φιλότιμο των δικαστικών υπαλλήλων,
κάποιες διοικήσεις καταστημάτων εντείνουν τις αυταρχικές πιέσεις στους συναδέλφους,
ειδικά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Επι μένο υ μ ε, Ε μ μ ένου μ ε κ αι Δ ι ε κ δ ι κ ο ύ μ ε
XΤην αποδοχή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την υπερψήφιση της τροπολογίας που έχουμε
προτείνει και καταθέσει στη Βουλή, με την οποία επανερχόμαστε στους βαθμούς που κατείχαμε.
XΠροσλήψεις. Το σύνολο των συναδέλφων πανελλαδικά έχει πέσει σήμερα στους 5170 από 7500
που υπηρετούσαν.
XΤην δικαστική διεκδίκηση με κατάθεση προσφυγών κατά της πράξης κατάταξής μας στους νέους
(υπο)βαθμούς αλλά και κατά του Ν. 4024/11 συνολικά.
XΤην καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και του κίνητρου επίτευξης
Δημοσιονομικών στόχων (ΚΕΔΣ) σε αντικατάσταση του επιδόματος ειδικών συνθηκών.
XΤην επαναφορά των οδοιπορικών των επιμελητών των δικαστηρίων σε πραγματικές σημερινές
συνθήκες.
XΤην πλήρη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών.
XΤην συμμετοχή του Γ’ και Δ’ βαθμού ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές.
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ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ;
ΝΑ ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΕΙ;
Ο κύριος υπουργός της Δικαιοσύνης, αφού έσωσε την Ελλάδα, αυτός και το κόμμα του, σε συνεργασία με τη Ν.Δ., τώρα μήπως μπορεί να ασχοληθεί και με τα προβλήματα του υπουργείου του;
Γιατί θα θέλαμε να τον πληροφορήσουμε ότι προχθές λίγο έλειψε να θρηνήσουμε δύο δικαστικούς υπαλλήλους, που εργάζονται στο 4ο υπόγειο του
κτιρίου του Εφετείου της Αθήνας. Τοποθετούσαν πειστήρια στο
ντέξιον, το οποίο λύγισε από το πολύ βάρος και παρέσυρε άλλες
τρεις σειρές ντέξιον, με τόνους από πειστήρια. Για λίγους πόντους
δεν καταπλακώθηκαν οι δύο υπάλληλοι που δούλευαν εκεί.
Μήπως θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και η Επιθεώρηση Εργασίας για να ελέγξει εάν ο χώρος αυτός είναι κατάλληλος, εάν
πληροί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας;
Προειδοποιούμε τους αρμόδιους ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς, με τον οπλισμό, τα φυσίγγια, τις
κροτίδες και τα εύφλεκτα υλικά, κινδυνεύει όλο το κτίριο.
Λίγη προσοχή και ενδιαφέρον κύριε υπουργέ για τους εργαζόμενους στην Γραμματεία της δικαστηρίων.
Με φανφάρες του τύπου «επιτάχυνση της δικαιοσύνης» και τους δικαστικούς υπαλλήλους
να έχουν χάσει το 40% των εισοδημάτων, καταλαβαίνεται ότι αυτά είναι λόγια του αέρα.
«Θεσμοθετήστε το επίδομα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» σε αντικατάσταση
του επιδόματος ειδικών συνθηκών, γιατί η δουλειά στα δικαστήρια πληροί τις προϋποθέσεις του
νόμου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο το τελευταίο διάστημα έσκασαν βόμβες στο Ειρηνοδικείο
Ν. Ιωνίας, στα Διοικητικά Δικαστήρια, στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στο Εφετείο Αθήνας...
ΚΑΙ ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ;
XΕπίσης οι διευθυντές των υπηρεσιών δεν θα πρέπει να αδιαφορούν, όταν γίνεται τηλεφώνημα
για βόμβα και να εκθέτουν σε κίνδυνο τους υπαλλήλους.
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Διεκδικούμε ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, σε περιβάλλον που σέβεται την υγεία και
την ασφάλειά μας.
Διεκδικούμε την θεσμοθέτηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Διεκδικούμε από την πολιτεία να σεβαστεί και να μην ταλαιπωρεί τους πολίτες.
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