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∆ικαστικών Υπαλλήλων - µελών του Συλλόγου ∆ικαστικών
Υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου
Αιγίου της 16ης Νοεµβρίου 2012
ΠΡΟΣ:
Τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων
Κοινοποίηση : Κο. Πρόεδρο Πρωτοδικών Αιγίου
: Κο. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιγίου
: Κο. Πρόεδρο ∆ικηγορικού Συλλόγου Αιγίου
: Ο.∆.Υ.Ε.
: Α.∆.Ε.∆.Υ
: Μ.Μ.Ε
Σε µια περίοδο καταστροφικών αλλαγών σε βάρος των
µισθολογικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών κατακτήσεων των
εργαζοµένων, όπου ο κλάδος µας δεν θα µπορούσε να αποτελέσει
εξαίρεση, σε µια περίοδο όπου τα πάντα καταστρέφονται και τα
πάντα «πωλούνται» στο βωµό και το όνοµα του κάθε Μνηµονίου και
της κάθε οοικονοµικής κρίσης, µε την «Κυβέρνηση» να παραδίδει τα
κλειδιά της χώρας στην Τρόικα και απλά να παρακολουθεί το
ξεπούληµα της Ελλάδας και την καταρράκωση κάθε ηθικής και
πολιτικής αξίας, την ίδια στιγµή που οι «διαχειριστές» της εξουσίας
στη χώρα µας ∆ΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝ σε βάρος µας και νέες καταστροφικές
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αποφάσεις, η Γενική Συνέλευση των ∆ικαστικών Υπαλλήλων
Περιφέρειας Πρωτοδικείου Αιγίου της 16 ης Νοεµβρίου 2012
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α: από 19-11-2012 ηµέρα ∆ευτέρα µέχρι και
23-11-2012 ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 9:00πµ έως 11:00πµ.
∆ίωρες

∆ιακοπές

εργασίας

και

γενικές

συνελεύσεις

στο

ακροατήριο του ∆ικαστηρίου ανηλίκων Αιγίου.
Η απόφασή µας αυτή στοχεύει να αναδειχθούν και να
δηµοσιοποιηθούν ξανά:
1) Η αντίθεσή µας σε πολιτικές λιτότητας και εξαθλίωσης των
εργαζοµένων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 2) Η ιδιαιτερότητα του
κλάδου, και οι ειδικές συνθήκες εργασίας µας, οι οποίες ενώ
προβλέπονται από το Σύνταγµα, αγνοούνται επιδεικτικά από την
Κυβέρνηση και δυστυχώς µε την ανοχή της Α∆Ε∆Υ. 3) Τα κενά που
υπάρχουν σήµερα στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες της χώρας που
καθιστούν επιτακτική ανάγκη την άµεση κάλυψη έστω µέρους
αυτών. 4) Η απαράδεκτη και επιλεκτική αδράνεια των αρµοδίων
Υπουργείων στο θέµα της αποζηµίωσης - οδοιπορικών των
επιµελητών δικαστηρίων, οι οποίοι ουσιαστικά χρηµατοδοτούν το
Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους µε τη
χρήση των ατοµικών τους µέσων µεταφοράς, σε βάρος του
οικογενειακού τους προϋπολογισµού.
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:
• Αποδοχές που να καλύπτουν την αξιοπρεπή επιβίωση µας.
• Την άµεση ενίσχυση µε ανθρώπινο δυναµικό των
δικαστικών υπηρεσιών.
• Την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας µας.
Εργαζόµαστε κάτω από συνθήκες οι οποίες οδηγούν στην
αρνησιδικία και υποβαθµίζουν τον θεσµό της ∆ικαιοσύνης.
• Εµπράκτως την αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του κλάδου
µας και ταυτόχρονη αναγνώριση των δικαιωµάτων µας.
• Την άµεση κατάργηση όλων των οικονοµικών µέτρων που
πλήττουν βάναυσα τον εργαζόµενο στα ∆ικαστήρια.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
∆εν µπορούµε να ανεχθούµε να υπάρχουν άνεργοι,
εργαζόµενοι µε µισθούς πείνας και συνταξιούχοι µε χαρτζιλίκι.

2

∆εν µπορούµε να ανεχθούµε την πλήρη απουσία του κράτους
που από κράτος πρόνοιας και δικαίου κατάντησε κράτος ανάλγητο,
κράτος φοροεισπράκτορας, κράτος που ΘΕΛΕΙ τους πολίτες του
ανέργους και τους χαµηλά αµειβόµενους, χωρίς ρεύµα, χωρίς
φαγητό, χωρίς πλήρη ιατροφαρµακευτική κάλυψη.
∆εν µπορούµε να ανεχθούµε την ισοπέδωση των πάντων που
ΘΕΛΟΥΝ να µας επιβάλουν στο όνοµα της δήθεν «κρίσης».
Είµαστε εργαζόµενοι σε χώρο ΙΕΡΟ και σεβόµαστε αυτό που
κάνουµε.
∆εν µπορούµε να ανεχθούµε την απαξίωση των ∆ικαστικών
Λειτουργών
των
οποίων
την
Εργασία
–
Λειτούργηµα
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ- ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΜΕ
∆εν µπορούµε τέλος να συµβιβαστούµε µε αυτό που αξιώνουν
οι µεγαλοβιοµήχανοι και οι τραπεζίτες για να συνεχίσουν την
κερδοφορία τους.
ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ
Την κρίση αυτοί την δηµιούργησαν.
Αυτοί τα «φάγανε»
ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ

Ως εδώ! ∆εν πάει άλλο!
ΚΑΛΟΥΜΕ την Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων και την
θέτουµε προ των ευθυνών της ώστε να αναλάβει όλα εκείνα τα
αναγκαία και απαραίτητα µέτρα για να προστατεύσουµε τα
δικαιώµατά µας, οργανωµένα, ανυποχώρητα και παρατεταµένα για
να αποκρούσουµε τα βάρβαρα µέτρα της εσωτερικής και εξωτερικής
Τρόικας.
Οι δράσεις και οι αγώνες να συνεχιστούν και να ενταθούν µε
κάθε τρόπο και µέσο, εφόσον η Κυβέρνηση και η Τρόικα επιµένουν
στην κατάθεση και ψήφιση βάρβαρων µέτρων ισοπέδωσης κάθε
εργασιακού και κοινωνικού δικαιώµατος των εργαζοµένων.
Για το ∆Σ του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Νικόλαος Μπεντενίτης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αναστασία Παπαντωνοπούλου
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