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Πειραιάς 4/4/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

* Συνεχίζουµε να υπάρχουµε σε πείσµα όσων ευελπιστούν στην εξαφάνισή µας,
* Συνεχίζουµε γιατί αναρωτιόµαστε µέχρι πόσο ακόµα µπορεί να ανέχεστε να σας καθοδηγούν
και να ορίζουν την τύχη σας οι τιµητές της ισοπέδωσης και της αναξιοκρατίας.
* Συνεχίζουµε παρά την πικρία µας από πολλούς φίλους µας που µας σκέπτονται µόνο όταν
έρχονται αντιµέτωποι µε επιθέσεις ισοπέδωσης και απαξίωσης και που εναποθέτουν όλες τις άλλες
επιδιώξεις τους σε ρουσφετολογικές - προσωπικές τακτικές,
* Συνεχίζουµε γιατί είµαστε ειλικρινείς ξεκάθαροι µε κυρίαρχο κριτήριο την επιβράβευση των
ικανών και άξιων,
* Συνεχίζουµε γιατί πιστεύουµε ότι δεν θα επιβραβεύσετε όσους έχουν κάνει τον συνδικαλισµό
επάγγελµα,
* Συνεχίζουµε γιατί πιστεύουµε ότι πρέπει να επιβραβεύσετε τους παρόντες στη σκληρή
πραγµατικότητα που όλοι βιώνουµε καθηµερινά,
* Συνεχίζουµε γιατί δεν χρωστάµε σε κανέναν τίποτα,
* Συνεχίζουµε γιατί δεν αποδεχόµαστε την άποψη του βοηθητικού προσωπικού των δικαστών
και στηρίζουµε την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ως κυρίαρχο στόχο.
Ευχαριστούµε όσους επιµένουν πιστά να µας τιµούν και µας εµπιστεύονται υποσχόµενοι ότι
πάνω στις αρχές που χρόνια τώρα πορευόµαστε δεν θα παρεκκλίνουµε ποτέ.

∆ΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ για :
- Άµεση σύγκληση υπηρεσιακών συµβουλίων για επιλογές Προϊσταµένων.
- Να µην αποκλειστούν από τις επιλογές, οι συνάδελφοι του 2001 όπως σκόπιµα
µεθοδεύεται από διάφορους ‘’συναδελφικούς κύκλους’’ .

- Ολοκλήρωση του νέου Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων µε κυρίαρχο στόχο να
θεσµοθετηθούν και στο χώρο µας τα δεδοµένα της υπόλοιπης δηµόσιας διοίκησης όπως πολύ
εύστοχα περιγράφει και η υπ’ αρίθµ 1512/2014 απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ.
- Θεσµοθέτηση κανόνων και αρχών για την επίτευξη της αυτοτελή και ανεξάρτητη
Γραµµατεία.
- Στηρίζουµε όλους τους συναδέλφους , εργαζόµενους στα δικαστήρια , απ’ όπου και αν
προέρχονται , σ’αντίθεση µε αλήσµονες και αρνητές.

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ
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