ΕΝΙΑΙΟ
ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»«Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι
∆ικαστικοί Υπάλληλοι
«Το Success Story του προεδρείου της Ο∆ΥΕ
και η αποκατάσταση της αλήθειας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
(Για διαθεσιµότητα-δάνεια ΤΕΑ∆Υ-βαθµούς-εκλογές
υπηρεσιακών-κρίσεις για ΠροϊσταµένουςΚινητοποιήσεις του Κλάδου)
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με αφορµή τα τελευταία γεγονότα-εξελίξεις στα συνδικαλιστικά
δρώµενα του Κλάδου και την από 29-8-2013(αριθµ. πρωτ.35)
ανακοίνωση της Ο∆ΥΕ και προς αποκατάσταση της αλήθειας των
αναφεροµένων σ΄ αυτήν, αλλά και της αλήθειας για όσα τυχαία; ή όχι δεν
αναφέρονται καθόλου στην ανακοίνωση αυτή τα γεγονότα και οι
εξελίξεις, όπως τα ζήσαµε εδώ και ένα µήνα έχουν ως εξής:
1. ΓΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 38 ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ:
∆εν αναφέρθηκε ποτέ αριθµός 150 προς διαθεσιµότητα. Τα αρχικά
δηµοσιεύµατα του τύπου µιλούσαν για 50 υπαλλήλους του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης και στη συνάντηση - παράσταση της 5-8-2013 στον
Υπουργό, ο ίδιος ο Υπουργός µας ανέφερε ότι αρχικά του είχε ζητηθεί
αριθµός 100 υπαλλήλων που στη συνέχεια κατάφερε να τον µειώσει
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στους 75 µετά στους 50 και εν τέλει στους 39(έγιναν 38 αφού
αφαιρέθηκε 1 ΤΕ υπάλληλος από τα Υποθηκοφυλακεία).
ΑΡΑ: Το να διογκώνουµε τον αρχικό αριθµό προκειµένου να
δείξουµε το µέγεθος της επιτυχίας µας, δείχνει τουλάχιστον
πονηριά!!!...
Εξάλλου δεν υπήρξε καµία ουσιαστική επαφή µε την ηγεσία του
Υπουργείου µέχρι και την 5-8-2013 γιατί ακριβώς δεν ξέραµε (η Ο∆ΥΕ)
αν οι προς διαθεσιµότητα υπάλληλοι θα ήταν της κεντρικής υπηρεσίας ή
των ∆ικαστικών Υπηρεσιών. Μάλιστα ο Πρόεδρος της Ο∆ΥΕ
ενηµερώθηκε από τον συνάδελφο και µέλος του ∆.Σ. ∆ιαµάντη Γιώργο
(εκ συµπτώσεως ευρισκόµενο στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης) για το ότι οι
39 προέρχονται από ∆ικαστικές Υπηρεσίες και µετά από αυτήν την
ενηµέρωση ακολούθησαν η παράσταση στο Υπουργείο και η συνεδρίαση
του ∆.Σ. , στις 5-8-2013.
Ως προς την ουσία τώρα του πράγµατος: Πουθενά στην ανακοίνωση δεν
αναφέρεται (άραγε τυχαία;) για ποιο λόγο ανεστάλη η διαθεσιµότητακινητικότητα των 38, δεν αναφέρεται δηλαδή ότι υπήρχε σοβαρό νοµικό
θέµα που αφορά την εφαρµογή του Ν. 4172/13 και έχει να κάνει µε το
άρθρο 90 παρ. 1,2 που αναφέρει επί λέξη:
«Άρθρο 90:∆ιαθεσιµότητα
1. Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και
ειδικότητα

σε

υπουργεία,

αυτοτελείς

δηµόσιες

υπηρεσίες,

αποκεντρωµένες διοικήσεις, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθµού και λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου µε απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, σε εκτέλεση
σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης,
µετά από τεκµηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δοµών
2

και σχέδια στελέχωσης. Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά
κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου µε απόφαση των
Υπουργών

Οικονοµικών,

∆ιοικητικής

Μεταρρύθµισης

και

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.
2. Εάν καταργηθούν ορισµένες θέσεις του ίδιου κλάδου ή και
ειδικότητας, η επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιµότητα
λόγω κατάργησης θέσης σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.2 της παρ.
Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, κατά τα ανωτέρω
διενεργείται µε βάση την αποτίµηση των προσόντων όλων των
υπαλλήλων του κλάδου ή και της ειδικότητας που ανήκουν οι υπό
κατάργηση θέσεις του φορέα, εφόσον υπηρετούν σε υπηρεσίες ή
µονάδες που αξιολογήθηκαν σύµφωνα

µε την παράγραφο 1 του

παρόντος».
Εποµένως το γεγονός ότι δεν έχει γίνει αξιολόγηση δοµών(παρ.1
του παραπάνω άρθρου) και άρα δεν µπορούσε να προκύψει πλεονάζον
προσωπικό (παρ. 2 του παραπάνω άρθρου) ήταν το βασικό επιχείρηµα
που δηµιουργούσε σοβαρό νοµικό θέµα εάν

προχωρούσε η

διαθεσιµότητα των 38.
Άρα, θεωρούµε αυτονόητο πως ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης ως
έµπειρος ∆ικαστής επί χρόνια – πρώην Αρεοπαγίτης δεν θα µπορούσε να
συνυπογράψει µια απόφαση ΠΑΡΑΝΟΜΗ! Και δεν µπορούµε να
καταλάβουµε στο σηµείο αυτό την ιδιαίτερη µνεία που κάνει στην
ανακοίνωσή του το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ στην αυτονόητη ,στα πλαίσια
της νοµιµότητας, στάση του Υπουργού, ενώ αντίθετα δεν αναφέρει ούτε
λέξη (αλήθεια πόση µικροψυχία τους διακατέχει;!) για την βοήθεια που
παρείχαν στο θέµα οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, οι οποίοι
κυριολεκτικά όρθωσαν το ανάστηµά τους και αντέδρασαν στο να
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συνυπογράψουν µια παράνοµη απόφαση, στεκόµενοι αλληλέγγυοι προς
εµάς.
Τέλος δεν καταλαβαίνουµε τον πανηγυρικό χαρακτήρα της
ανακοίνωσης της Ο∆ΥΕ για το θέµα από τη στιγµή που πρόκειται για µια
πρόσκαιρη αναβολή και χωρίς την παραµικρή διασφάλιση για το άµεσο
µέλλον. Η στάση αυτή µόνο αδράνεια και εφησυχασµό δηµιουργεί στους
συναδέλφους, ενώ τώρα ειδικά θα πρέπει να βρισκόµαστε κυριολεκτικά
στις επάλξεις και µε τα µάτια ορθάνοιχτα για τις επόµενες κινήσεις που
επιβάλλεται να είναι άµεσες, µε σύγκληση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ,
συνελεύσεις στους τοπικούς συλλόγους και αποφάσεις για δράση.
Και δεν µπορούµε να µην σχολιάσουµε, στο σηµείο αυτό την
ανακοίνωση, την ίδια µέρα µε την ανακοίνωση της Ο∆ΥΕ, της
παράταξης ∆ΑΚΕ, βασικού πυλώνα του Προεδρείου, όπου ένοιωσε την
ανάγκη µέσα από µια ανακοίνωση σχεδόν αντιγραφή αυτής της Ο∆ΥΕ,
να ευχαριστήσει και ιδιαιτέρως τον Υπουργό - ας τους θυµίσουµε της πιο
µνηµονιακής κυβέρνησης που πέρασε τα τελευταία 4 χρόνια- για το ότι
έπραξε το αυτονόητο, δηλαδή τήρησε την νοµιµότητα.
2. ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΥΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ - ΚΡΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ:
Επιµελώς από την ανακοίνωση της Ο∆ΥΕ αποσιωπήθηκε το θέµα
των βαθµών! Άραγε µπορεί κάποιος να µας διαβεβαιώσει ότι το θέµα των
βαθµών θα είναι στο υπό κατάθεση νοµοσχέδιο του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, όπως µας ενηµέρωνε η µε αριθµ. πρωτ.28/10-7-2013
ανακοίνωση της η Ο∆ΥΕ; Γιατί αν το θέµα πηγαίνει για ακόµα πιο πέρα,
όπως βάσιµα υποψιαζόµαστε, τότε θεωρούµε ότι σκόπιµα βρίσκεται σε
παρατεταµένη οµηρία ο Κλάδος προκειµένου να µην προχωρήσουν οι
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εκλογές για τους αιρετούς στα υπηρεσιακά συµβούλια και συνακόλουθα
να µην γίνουν οι κρίσεις Προϊσταµένων στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες.
Επειδή διαφαίνεται ότι σιγά – σιγά και όσο ο Υπουργός µπαίνει
στο κλίµα των θεµάτων, υιοθετεί την ίδια στάση των προκατόχων του,
δηλαδή της διαρκούς αναβολής και της παραποµπής στις καλένδες των
χρόνιων θεµάτων του Κλάδου, ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ
Η ΟΜΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ως προς την ανάδειξη αιρετών στα
υπηρεσιακά συµβούλια: ΝΑ εκδοθεί υπουργική απόφαση µε την
ισχύουσα κατάσταση βαθµών και να διεξαχθούν οι εκλογές των
υπηρεσιακών συµβουλίων, ώστε στη συνέχεια υπό νέα σύνθεση να
προχωρήσουν και οι διαδικασίες επιλογής Προϊσταµένων σε ∆ιευθύνσεις
και Τµήµατα, από τα ∆ικαστικά Υπηρεσιακά Συµβούλια.
Κάθε άλλη καθυστέρηση στο θέµα αυτό καθιστά ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ ότι
υποκρύπτει προσωπικές επιδιώξεις των µελών του Προεδρείου της
Ο∆ΥΕ, κάτι που ενισχύεται και από το γεγονός ότι εδώ και ένα χρόνο
και παρά τις συνεχείς αιτιάσεις µας στο ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, να παραιτηθούν
για λόγους δεοντολογίας ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας από το 5µελές
υπηρεσιακό συµβούλιο του Αρείου Πάγου όπου µετέχουν, αυτοί δεν το
πράττουν, προσδοκώντας να εισπράξουν µε αυτόν τον τρόπο εκλογικά
οφέλη.
3. ΓΙΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΕΑ∆Υ:
Με

ανακοίνωσή

µας

στις

25-8-2013

ενηµερώσαµε

τους

συναδέλφους για το προνοµιακό (χαµηλότοκο) δάνειο που παρέχει το
ΤΕΑ∆Υ, µέχρι 5.000€. Η ενηµέρωσή µας αυτή βρήκε θετική
ανταπόκριση σε πάρα πολλούς συναδέλφους ανά την Ελλάδα που
στενάζουν

έχοντας

επιβαρύνει
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τους

οικογενειακούς

τους

προϋπολογισµούς µε τραπεζικά δάνεια ληστρικών επιτοκίων της τάξης
του 15-20%.
•

Όµως αυτή µας η πρωτοβουλία που θεωρούµε

αυτονόητο πως θα έπρεπε προ πολλού να την έχει πάρει η Ο∆ΥΕ,
λοιδωρήθηκε και υποβαθµίστηκε από το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ
(Χανδρινός-Λιάτσος-Λυµπερόπουλος) που µη τολµώντας να
πάρουν θέση στην επίσηµη ιστοσελίδα, διατύπωσαν απαράδεκτα,
ειρωνικά και προσβλητικά σχόλια στον γνωστό τόπο δράσης τους,
στο facebook, στις 27-8-2013 ΟΜΑ∆Α:∆ικαστικοί Υπάλληλοι),
όπως την διατύπωση –θέση του Προέδρου Χανδρινού: «…. οι
γνωστοί Συριζαίοι λαϊκιστές να µοιράζουν δάνεια κατά το παλιό
"οικόπεδα µε θέα,φως νερό, ηλέφωνο» ή του Αντιπροέδρου
Λυµπερόπουλου: «…Καποιοι µοιραζαν δανεια κλπ … θυµιζουν το
νερό του Καµατερού που ηταν οπως αυτος ελεγε θαυµατουργό και
θεραπευτικό για ανιατες ασθενειες ...Ε ρε πλάκα που εχουν ...» ή
του Γραµµατέα Λιάτσου: «∆εν τέθηκε σε καθεστώς κινητικότηταςδιαθεσιµότητας κανένας συνάδελφος. Αυτή η εξαίρεση ήταν
αποτέλεσµα συντονισµένων και επαναλαµβανόµενων δράσεων και
επαφών της Ο∆ΥΕ, αυτή την ηµέρα κάποιοι άρχισαν να προωθούν
δάνεια !!!!! Και µάλιστα σε ανακοίνωση τους έχουν µπλέξει (να το
γράψω κόσµια) τα µπούτια τους........ Έµπλεξαν τα δάνεια του
ΤΕΑ∆Υ µε την οικονοµική ενίσχυση που έδινε το πρώην Ταµείο
Αρωγής Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, σε συναδέλφους για λόγους υγείας
ή θανάτου » .
∆εν τόλµησαν βέβαια αυτά να τα γράψουν ή να τα πουν στην
επίσηµη ιστοσελίδα γιατί ξέρουν την αντίδραση, αλλά το έκαναν στο f/b,
όπου επίσης γνωρίζουν ότι έχουν κοινό και αβανταδόρους.
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Θα έπρεπε όµως να νοιώθουν τουλάχιστον ντροπή, γιατί αν αυτοί
έχουν λύσει τα οικονοµικά τους προβλήµατα, απ΄ ότι φαίνεται από το
ύφος των αναφεροµένων τους, δεν µπορούν να συναισθανθούν στο
ελάχιστο τις χιλιάδες των συναδέλφων που στενάζουν υπό το βάρος των
οικονοµικών τους υποχρεώσεων!
Όσο δε για την αιχµή τους ότι µοιράζουµε δάνεια , οικόπεδα κλπ,
τους απαντούµε ότι ούτε διαθέτουµε χρήµατα και οικόπεδα για διανοµή
απλά και η δική µας προσωπική ανάγκη για αναζήτηση λύσης στα
οικονοµικά µας προβλήµατα µας οδήγησε στο να ψάξουµε και να βρούµε
και στη συνέχεια, όπως το θεωρήσαµε αυτονόητο να γνωστοποιήσουµε
το θέµα και στους συναδέλφους, αλλά απ΄ ότι φαίνεται οι κύριοι αυτοί
θεωρούν ευτελή ή ψίχουλα ποσά ως 5.000€ και εποµένως ανάξια να
ασχοληθούν ως όργανο. Επίσης για το ότι πλέξαµε τα δάνεια µε την
οικονοµική ενίσχυση του ΤΕΑ∆Υ για λόγους υγείας, όχι κύριοι δεν τα
πλέξαµε καθόλου, όµως ο συσχετισµός έγινε θέλοντας να δείξουµε την
ασχετοσύνη σας, δηλαδή: πώς ενώ παρακολουθείτε το θέµα της
οικονοµικής ενίσχυσης για λόγους υγείας ∆ΕΝ ΠΗΡΑΤΕ ΧΑΜΠΑΡΙ για
το ότι το ΤΕΑ∆Υ έδινε και δάνεια; Αλλά απ΄ ότι φαίνεται µε το θέµα δεν
ασχολείσθε γιατί δεν σας ενδιαφέρει ή µάλλον ασχολείσθε και
ενηµερώνεσθε όπως κάµατε µε το Ταµείο Νοµικών και για το οποίο στην
ανακοίνωσή µας για την ύπαρξη εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας δεν
κάνατε κανένα σχολιασµό!!!!!.......
4. ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:
Το γεγονός ότι το θέµα των 38 πήρε µια προσωρινή αναβολή δεν
σηµαίνει απολύτως τίποτα. Η θέση µάχης του Κλάδου αλλά και όλων
των εργαζοµένων πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. Όχι όµως χωρίς
πρόγραµµα και σχεδιασµό, όπως πολλές φορές πράττει η ηγεσία της
Α∆Ε∆Υ.
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Γι΄ αυτό επιβάλλεται σ΄ αυτό το πρώτο 15µερο του Σεπτέµβρη και
πριν την έναρξη του νέου ∆ικαστικού Έτους να προετοιµαστούν όλες
εκείνες οι κινήσεις που θα µας δώσουν την δυνατότητα ως Κλάδος να
πορευτούµε στοχευµένα, δυναµικά και µε προοπτικές επιτυχούς εξέλιξης
των αιτηµάτων µας.
Το γεγονός ότι προγραµµατίστηκε κατά την συνεδρίαση της 5-82013, µε δική µας επιµονή, η εκ νέου σύγκληση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ για
την Πέµπτη 5-9-2013 δίνει την δυνατότητα να προετοιµάσουµε έγκαιρα
την όποια δράση µας για το προσεχές διάστηµα.
Πρώτη παρέµβαση µας θα πρέπει να είναι πράγµατι η έναρξη
της ∆ΕΘ στις 7-9-2013, όχι όµως µε τον γενικόλογο τρόπο που το
εξαγγέλλει το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ, αλλά µε συγκεκριµένο και
χειροπιαστό τρόπο. Και εξηγούµαστε-προτείνουµε: Αντί το Προεδρείο
να δαπανήσει ένα σωρό χρήµατα προκειµένου να µεταβούν 2-3 άνθρωποι
- εκπρόσωποι του ∆.Σ. στην ∆ΕΘ, να γίνει οργανωµένη - µαζική
µεταφορά συναδέλφων, τουλάχιστον από την Αττική, µε ναυλωµένα
λεωφορεία και κάλυψη των εξόδων µετακίνησης από το Ταµείο της
Ο∆ΥΕ (θα είναι πρόσχηµα αν διατυπωθεί η άποψη ότι δεν µπορεί η
Ο∆ΥΕ να καλύψει ένα τέτοιο κόστος γιατί γνωρίζουµε καλά πως
µπορεί!) και το ίδιο να γίνει, σε συνεργασία µε τους τοπικούς συλλόγους
από όλες τις περιοχές της Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης που
βρίσκονται κοντύτερα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι οι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι
µε τρόπο οργανωµένο και µαζικό θα µπορέσουµε να δώσουµε ένα
δυναµικό παρόν και να ενώσουµε την φωνή µας µε την φωνή των άλλων
εργαζοµένων που θα βρεθούν εκεί.
Παράλληλα και το διάστηµα από 5-12 Σεπτέµβρη 2013 και
µετά από σχετική ανακοίνωση της Ο∆ΥΕ να κληθούν οι τοπικοί
σύλλογοι να προτείνουν µορφές δράσης και κινητοποιήσεων για το
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προσεχές διάστηµα στο πλαίσιο των αποφάσεων του ∆.Σ. της 5-82013 (για κινητικότητα-διαθεσιµότητα, κάλυψη κενών οργανικών
θέσεων-διορισµούς ΑΣΕΠ 2009, βαθµούς, έξοδα κίνησης επιµελητών
- υλικοτεχνικές υποδοµές). Στη συνέχεια και αφού αποφασίσουν οι
τοπικοί σύλλογοι και κοινοποιήσουν τις αποφάσεις τους στην Ο∆ΥΕ,
να συγκληθεί ΕΚΤΑΚΤΑ και πάλι πριν από τις 16-9-2013, το ∆.Σ.
της Ο∆ΥΕ προκειµένου να αποφασίσει µε βάση τις αποφάσεις των
τοπικών συλλόγων τις όποιες µορφές δράσης και κινητοποιήσεων για
το προσεχές διάστηµα.
Καθιστούµε σαφές σε όσους απεργάζονται σχέδια δράσης στη
λογική της Α∆Ε∆Υ: ∆ΕΝ ΘΑ ∆ΕΧΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ
ΣΥΝΑΙΝΕΣΟΥΜΕ

ΣΕ

ΚΑΜΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΙΑ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ, ΕΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ, ∆ΗΛΑ∆Η ΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Όταν η συνδικαλιστική ηγεσία ενός Κλάδου καταφέρνει να
µετατραπεί σε γραφειοκρατικό µηχανισµό µε ελεγχόµενη και επιλεκτική
(κοµµένη και ραµµένη στα µέτρα της) ενηµέρωση, µε φίµωση (βλέπε
απαγόρευση δηµοσίευσης φυσικών µελών στην ιστοσελίδα της Ο∆ΥΕ)
της αντίθετης άποψης ή θέσης, µε κατασυκοφάντηση και όταν το πεδίο
του πολιτικού και συνδικαλιστικού λόγου και της αντιπαράθεσης
µεταφέρεται στο facebook αντί να γίνεται µέσα από τον επίσηµο
ιστοχώρο της Ο∆ΥΕ, έ τότε όλα αυτά είναι σηµάδια του πλήρους
τέλµατος και αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει ο συνδικαλισµός.
Επειδή εµείς συνεχίζουµε να πιστεύουµε στη δύναµη του
ουσιαστικού διαλόγου και των δηµοκρατικών διαδικασιών µέσα από
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τα θεσµοθετηµένα όργανα και µε τα εργαλεία που αυτά τα όργανα
παρέχουν (ιστοσελίδα, ανακοινώσεις, επικοινωνία µε Πρωτοβάθµιους
Συλλόγους), δεν θα σταµατήσουµε καθηµερινά να παρεµβαίνουµε για
το κάθε θέµα που προκύπτει αντιπαρατιθέµενοι µε αρχές, θέσεις και
επιχειρήµατα ενάντια στον ξύλινο λόγο και τις άθλιες πρακτικές που
επιλέγουν κάποιοι προκειµένου να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους!
Αθήνα 2 Σεπτέµβρη 2013
ΕΝΙΑΙΟ
ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»«Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ∆ικαστικοί
Υπάλληλοι
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