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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, µέσα από προγραµµατικές συγκλίσεις και συµφωνίες
που θεωρεί ιερές και απαραβίαστες, συµµετείχε ισότιµα και συνέβαλε
καθοριστικά µαζί µε άλλες αντιµνηµονιακές δυνάµεις στη δηµιουργία της ενιαίας
µεγάλης
ανατρεπτικής
παράταξης
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» που αναδείχθηκε πρώτη δύναµη σο
πρόσφατο συνέδριο του Βόλου.
Η ενωτική φωνή που αναδείχθηκε στην Ερέτρια και την οποία κάποιοι
πίστεψαν ότι µπορούν για δεύτερη φορά να αγνοήσουν επιβεβαιώθηκε και στο
Βόλο. Στο συνέδριο του Βόλου καταγράφηκε περίτρανα η βούληση και η
ξεκάθαρη εντολή σας για αλλαγή σελίδας στην πορεία του κλάδου. Ο σεβασµός
στην ξεκάθαρη εντολή των συνέδρων και κατ’ επέκταση όλων των συναδέλφων
δεν επιδέχεται καµία αµφισβήτηση.
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
αποτελεί δηµιούργηµα µιας ανάγκης για µια καινούργια πορεία του κλάδου.
Αναλάβαµε έτσι την ευθύνη εκπροσώπησης του κλάδου παρά την από
συγκεκριµένους, λυσσαλέα αµφισβήτηση και την υβριστική στάση απέναντι στη
βούλησή σας. Εµείς δεν θέλουµε κανέναν αποκλεισµό και από την πρώτη στιγµή
χαράξαµε έναν νέο τρόπο ευρύτερης συµµετοχικής και δηµοκρατικής λειτουργίας
της Ο∆ΥΕ. Ότι µας ενώνει είναι πλέον οδηγός.
Αφήνουµε πίσω, αγνοούµε ότι µέχρι τώρα δηλητηρίαζε σχέσεις και
χαρακτήριζε συµπεριφορές που κυριάρχησαν για πολλά χρόνια, µιας και δόθηκε
οριστικό τέλος από το ΣτΕ, σε παραλογισµούς και µάταιες προσµονές.
Αγαπητοί φίλοι ,
Η προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης την ώρα που στον ίδιο
χώρο στάθηκε απλόχερα αρωγός στην πλήρη ικανοποίηση των αιτηµάτων των
δικαστικών λειτουργών σε µας µοίρασε υποσχέσεις και αέρα κοπανιστό και µια
απερίγραπτη προσµονή για φύκια και µεταξωτές κορδέλες που λανθασµένα
εγκλωβίστηκε ο κλάδος από την προηγούµενη ηγεσία της Ο∆ΥΕ.
∆εσµευόµαστε να σταθούµε αυστηρά απέναντι σε οποιαδήποτε νέα
επίθεση που µπορεί κάποιος να διανοηθεί αλλά και να πάρουµε πίσω όσο το
δυνατόν περισσότερα από αυτά που µας στέρησαν οι προηγούµενες
κυβερνήσεις µε τις τυφλές οριζόντιες περικοπές που «µνηµονιακά» επέβαλαν.
Η εξαθλίωση των πολιτών, η προστασία ηµετέρων που ατιµώρητα και
προκλητικά συνεχίζουν να κλέβουν, να φοροδιαφεύγουν και να µεταφέρουν

αλόγιστα ποσά, αγνώστου κτήσεως και φορολογικής µεταχείρισης, στις Τράπεζες
του εξωτερικού, το ξεπούληµα δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας είναι προδοτική
συµπεριφορά, εθνική µειοδοσία που κάποιοι ευθύνονται κυρίαρχα και πρέπει να
τιµωρηθούν.
Ελάτε πια µαζί να διεκδικήσουµε δυναµικά, από τη νέα κυβέρνηση,
λύσεις σε ζητήµατα που µας αφορούν όλους.
-- Επαναθεσµοθέτηση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών.
-- Υπηρεσιακά συµβούλια.
Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη νέων εκπροσώπων.
Σύγκλισή τους για προαγωγές και επιλογές Προϊσταµένων.
-- «Ξεπάγωµα» βαθµολογικών και µισθολογικών προαγωγών.
-- Η διεκδίκηση του βαθµολογίου που κυριάρχησε στο χώρο πρέπει να
αντιµετωπισθεί ρεαλιστικά και να πάψει να επισκιάζει οποιαδήποτε άλλη
διεκδίκηση.
-- Ταυτόχρονη συνταξιοδότηση από το Ταµείο Νοµικών που όλο λύνεται
και τελειωµό δεν έχει, αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα µε την
ανάλογη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη πρέπει πλέον σοβαρά και
δυναµικά να αντιµετωπισθούν.
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