ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ τον Υπουργό Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
Κύριε Υπουργέ
Εργάζοµαι στο Πρωτοδικείο της Αθήνας από το 1985 και νιώθω την υποχρέωση να σας
ενηµερώσω σχετικά µε τα σοβαρά ζητήµατα που έχουν προκύψει στα ∆ικαστήρια.
Κατ’αρχάς, θα ήθελα να ξέρετε ότι τα ∆ικαστήρια βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση
όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσµα τη
δυσλειτουργία τους. Στη συνάντηση που είχαµε µε την αντιπροσωπεία του Συλλόγου
∆ικαστικών Υπαλλήλων του οποίου είµαι µέλος του ∆Σ, δεν πήραµε καµία απάντηση
ικανοποιητική στο αίτηµα να έρθει κόσµος στα ∆ικαστήρια. Θα ήθελα να ξέρετε ότι στα
∆ικαστήρια της Αθήνας η κατάσταση έφτασε στα όρια και είναι αµφίβολη η λειτουργία του
∆ικαστηρίου τη νέα δικαστική χρονιά.
Το δεύτερο ζήτηµα στο οποίο θέλω να αναφερθώ και απασχολεί και εµάς στη
Γραµµατεία των ∆ικαστηρίων, είναι το ζήτηµα των Ι∆ΑΧ, σηµερινών συναδέλφων µας,
τους οποίους η µνηµονιακή κυβέρνηση έδιωξε από τις θέσεις τους. Η άποψή σας για τη
µονιµοποίηση των συναδέλφων µας Ι∆ΑΧ, είναι πρωτοποριακή και ριζοσπαστική,
ξεπερνώντας τις απόψεις ακόµα και του συνδικαλιστικού του ΜΕΤΑ της Α∆Ε∆Υ, στο οποίο
συµµετέχω. Νοµίζω όµως, ότι θα πρέπει να το προωθήσετε άµεσα ακόµα και σε
εθελοντική βάση, για να αντιµετωπισθεί το αγκάθι των Βαρέων και Ανθυγιεινών.
Το τρίτο ζήτηµα είναι αυτό που ανακοινώσατε αναφορικά µε την αποµάκρυνση των
εταιρειών καθαρισµού από το ∆ηµόσιο και την επιλογή συµβάσεων εργασίας ατοµικών,
στον τοµέα του καθαρισµού. Το θέµα αφορά και τον χώρο το δικό µας, καθώς στα
∆ικαστήρια, πέραν των συνεργείων καθαρισµού, δραστηριοποιείται και ιδιωτική εταιρεία
µαγνητοφώνηση-αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών των δικών. Το συνδικαλιστικό
κίνηµα παλαιότερα είχε επεξεργαστεί πρόταση αποµάκρυνσης αυτής της εταιρείας και την
αντικατάστασή της για αυτή την εργασία µε µόνιµο προσωπικό. Το κόστος έφθανε στο
µισό από τα χρήµατα που εισέπραττε η εταιρεία από το ∆ηµόσιο, συνεπώς µήπως σήµερα
που υπάρχει από εσάς η πολιτική βούληση θα πρέπει να επανεξεταστεί η πρότασή µας;
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