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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Είναι γνωστό ότι η παράταξή µας άνηκε και ανήκει στο χώρο της αριστεράς και
ότι όλα αυτά τα χρόνια των µνηµονίων, µε τις όποιες δυνάµεις και αδυναµίες µας,
σταθήκαµε στο χώρο , απέναντι στις πολιτικές της αντίδρασης που προωθούσαν
και εφάρµοζαν σε βάρος των εργαζοµένων µέτρα, τα οποία µας οδήγησαν
οικονοµικά και θεσµικά στη θέση που βρισκόµασταν χρόνια πριν.
Στις εκλογές, στις 25 Γενάρη, µπορεί ο λαός να ψήφισε την ανατροπή στην
πολιτική κεντρική σκηνή και να εκδιώχθηκαν από την κυβέρνηση οι έλληνες
εκπρόσωποι του νεοφιλελευθερισµού, όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι η εξουσία τους
εξαφανίστηκε ή ότι οι ιδέες τους δεν συνεχίζουν να εφαρµόζονται, αντιθέτως το
ζούµε καθηµερινά στις υπηρεσίες που δουλεύουµε.
Έχουν περάσει τέσσερις µήνες από τις εκλογές. Μπορούµε να κατανοήσουµε την
άσχηµη οικονοµική κατάσταση της χώρας. Μπορούµε να κατανοήσουµε τον
πόλεµο που δέχεται η νέα κυβέρνηση προκειµένου να µην εφαρµόσει το
πρόγραµµα, για το οποίο την εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Μπορούµε να
κατανοήσουµε πολλά, ως πολίτες αυτής της χώρας που για άλλη µια φορά
καλείται να σηκώσει πρώτη στην Ευρώπη τη σηµαία της αντίστασης.
Ναι, µπορούµε να τα κατανοήσουµε όλα αυτά και να βάλουµε αν χρειαστεί πλάτη,
προκειµένου όχι µόνο να αντισταθούµε αλλά και να νικήσουµε αυτούς που
υπονόµευσαν το µέλλον το δικό µας και των παιδιών µας.
Για να γίνει όµως αυτό πρέπει η νέα κυβέρνηση να δείξει έµπρακτα, ότι θέλει και
µπορεί να εισαγάγει στο χώρο µας µία διαφορετική νοοτροπία, από αυτή των
προηγούµενων κυβερνήσεων, δίνοντας λύση στις απάνθρωπες συνθήκες
εργασίας, στην έλλειψη προσωπικού και στη δυσλειτουργία των δικαστηρίων της
χώρας.
Οι τέσσερις µήνες που πέρασαν είναι χρόνος αρκετός, προκειµένου να επιληφθεί ο
νέος Υπουργός ∆ικαιοσύνης των προβληµάτων µας, τα οποία, σηµειωτέον, ρητά
του γνωστοποιήθηκαν.
Ο Σ∆ΥΑ ξεκίνησε τις κινητοποιήσεις µε δίωρη αποχή από τα καθήκοντά µας στις
25 Μαΐου. Ο Γενικός Γραµµατέας παρευρέθη στη συγκέντρωσή µας και έδωσε την
εντύπωση ότι ήταν ενήµερος για τα προβλήµατά µας και ότι το Υπουργείο έχει την
πρόθεση να τα επιλύσει, τουλάχιστον µερικά από αυτά.
Όµως παραµένει γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει προκρίνει τα
∆ικαστήρια στις υπηρεσίες, όπου πρέπει άµεσα να προσληφθεί προσωπικό, όπως
συµβαίνει µε τα νοσοκοµεία, τα σχολεία και τις εφορίες!
Είναι ώριµος ο χρόνος η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ να δραστηριοποιηθεί και να αποφασίσει
πανελλαδικές κινητοποιήσεις, κλιµακώνοντας τον αγώνα µας, ώστε οι υποσχέσεις
να γίνουν έργα, γιατί αν κάτι δεν διεκδικηθεί δυναµικά δεν ικανοποιείται ακόµη και
από µία αριστερή κυβέρνηση.

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ
9 Μετακίνηση στα ∆ικαστήρια ΑΜΕΣΑ των δηµοσίων υπαλλήλων από
καταργηµένες υπηρεσίες και κινητικότητα
9 Ολοκλήρωση του διαγωνισµού για την πρόσληψη 100 θέσεων
πληροφορικής
9 Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών των ∆ικαστηρίων, η
οποία είναι ο βασικός µας στόχος ΜΕ ΝΕΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Υπάρχουν και αιτήµατα που δεν έχουν οικονοµικό κόστος αλλά λύνουν ζωτικά
προβλήµατά µας:
9 Μονιµοποίηση των συναδέλφων µας Ι∆ΑΧ
9 Τροποποίηση του Κώδικα των ∆ικαστικών Υπαλλήλων για να πετύχουµε
την αυτοτέλεια της διοίκησης της Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων, ένταξη σε
αυτόν του βαθµολογίου µας, της αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής
προϊσταµένων και διευθυντών
9 Επέκταση της αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών των δικών σε όλες τις
διαδικασίες και ολοκλήρωση της µηχανοργάνωσης. Πρόσληψη µόνιµου
εξειδικευµένου προσωπικού για την αποµάκρυνση της εταιρείας
µαγνητοφώνησης-αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών.
9 Τροποποίηση του Ν.2812|2000 προκειµένου να έχουν δικαίωµα να
εκλέγονται συνάδελφοι µε τα χρόνια υπηρεσίας και ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ στα
υπηρεσιακά συµβούλια ΑΜΕΣΑ
9 Τερµατισµό των πράξεων των προέδρων για την τοποθέτηση
προϊσταµένων και διευθυντών. Η τοποθέτηση να γίνεται από τα
υπηρεσιακά συµβούλια.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Η κατάσταση στα ∆ικαστήρια δεν πάει άλλο! Ειδικά όσον αφορά στο θέµα
πρόσληψης προσωπικού τα πράγµατα είναι τραγικά. Με ασκήσεις επί χάρτου δεν
λύνεται το πρόβληµα επιτάχυνσης της απονοµής της ∆ικαιοσύνης! Χρειάζονται
θαρραλέες και ριζοσπαστικές λύσεις.
Πρέπει να αγωνιστούµε για το δικαίωµά µας σε ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και αν µια αριστερή κυβέρνηση δεν αντιλαµβάνεται πόσο
επιτακτική ανάγκη είναι η θεσµοθέτηση αυτού του δικαιώµατός µας, τότε θα
πρέπει ΕΜΕΙΣ να την κάνουµε να το καταλάβει!
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