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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Κύριε Υπουργέ,
Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε να υλοποιείται η εξαγγελία σας για
τοποθέτηση στα Δικαστήρια και στις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας 528 ανέργων,
στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, με πεντάμηνες
συμβάσεις (δηλαδή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου).
Διά της παρούσης δεν επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Χώρα έχει
Σύνταγμα και Νόμους αφού, ως Ανώτατος Δικαστής, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα
από ότι εμείς.

Κύριε Υπουργέ,
Διαβάζοντας την ΑΔΑ:ΒΛΓΞΩ‐1ΙΛ, που οι υπηρεσίες σας απέστειλαν στους
Προϊσταμένους των Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστηρίων, διαπιστώσαμε ότι για
πρώτη φορά καλούνται οι υπηρεσίες να λειτουργήσουν σαν Ανώνυμες Εταιρείες και
να υποβάλλουν Αναγγελίες Προσλήψεων (Έντυπο Ε3) στον ΟΑΕΔ (με ό,τι αυτό
συνεπάγεται ως ανάληψη εργοδοτικής ευθύνης) και μάλιστα κατόπιν δικών τους
αιτημάτων όπως αναφέρει το από 19‐12‐2013 και με αρ. πρωτ. 107271 οικ.
έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Διαβάζοντας δε το Έντυπο 3 και την ΑΔΑ:ΒΛ1Λ4691Ω2‐91Α ΕΚΘΑΜΒΟΙ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΑ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο
ΝΟΜΟΣ (ν.2812/2000‐Μέρος Δεύτερο‐Κεφάλαιο Α΄‐Άρθρο2).

Κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζοντας ότι οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές Παρατάξεις του Κλάδου μας
συμφωνούν με αυτό
(αφού η ΔΑΚΕ ζητά να μην «στήνονται κρεματόρια», κάθε φορά που
κάποιος τολμά να θυμίσει το Σύνταγμα και τον Νόμο,
το ΠΑΜΕ ως Κομμουνιστές και Διεθνιστές είναι εξ ορισμού
αλληλέγγυο με όλους τους εργάτες,
η ΑΣΚ ελλείψη ηγεσίας συμφωνεί με ό,τι συμφωνούν οι ανωτέρω
αναφερθέντες,
το δε ΕΝΙΑΙΟ ως αριστεροί ευρωπαϊστές διεκδικούν την κατάργηση
κάθε περιορισμού στο δικαίωμα εργασίας)
αποφασίσαμε να «κάνουμε ένα βήμα περισσότερο» και να ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΡΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΕ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΑΣ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ!
Ειλικρινά θαυμάζουμε την εργώδη προσπάθεια και την αποφασιστικότητα
των υπηρεσιών σας στην απόπειρα κατάργησης του Συντάγματος και σεβόμενοι
πλέον και εμείς το ότι ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ επιθυμούμε να
συμβάλλουμε στην προσπάθεια προτείνοντάς σας ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ !

Κύριε Υπουργέ,
Δυσκολευόμαστε να φανταστούμε ότι «πραγματικά επαναστατικές»
ενέργειες, που καταργούν το Σύνταγμα και την διάκριση των εξουσιών
μετατρέποντας τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων σε εντελλόμενους του
ΟΑΕΔ και εποπτευόμενους του ΙΚΑ, δεν είναι εις γνώση σας (ειδικά από την στιγμή
που κανείς εκ των υφισταμένων σας δεν έχει απομακρυνθεί από την υπηρεσία).
Αυτός είναι ο λόγος που μας οδηγεί να σας ζητήσουμε ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΤΟΣΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΘΕΩΡΟΥΣΑΜΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΟ,
πρέπει όμως και εσείς να παραδεχτείτε ότι έχετε ένα μέρος της ευθύνης για το

λάθος μας αφού από την μία η ιστορική σας διαδρομή ως Ανώτατος Δικαστής και
Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και από την άλλη η συμμετοχή
σας στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας μας μπέρδεψαν!
Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές και σας διαβεβαιώνουμε ότι αν στις επόμενες
εθνικές εκλογές ηγηθείτε του ψηφοδελτίου της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α θα είμαστε σύσσωμοι
στο πλευρό σας!

Η Γραμματεία της Παράταξης

