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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Είναι πραγµατικά δύσκολο να κάνεις συνδικαλισµό σε αυτές τις δύσκολες κοινωνικές και
οικονοµικές συνθήκες, που έχουν διαµορφώσει καθοριστικά τα µνηµόνια µε τις γνωστές
τραγικές συνέπειες για όλους µας.
Όµως ο συνδικαλισµός µπορεί και οφείλει να είναι το αληθινό στήριγµα των
εργαζοµένων στα δύσκολα και το όπλο µας για αντίσταση και διεκδίκηση.
Ποιος συνδικαλισµός όµως ;

Στην Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση (Α.Σ.Κ.) πιστεύουµε στον συνδικαλισµό, που
υπηρετεί της κοινωνικές αξίες της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης :
Που δεν διχάζει τους συναδέλφους, βάζοντας πάνω από την ιδιότητα του ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ταµπέλες κατηγοριών και σχέσεων εργασίας, προωθώντας ψεύτικα διλήµµατα.
Με παρατάξεις και συνδικαλιστές, που διαλέγονται και συµπληρώνουν ο ένας τον άλλον,
υπηρετώντας έτσι την αληθινή ενότητα για το καλό όλων, χωρίς προσωπικές
αλληλοκατηγορίες και κοκοροµαχίες, που αποπροσανατολίζουν από τους πραγµατικούς
στόχους. Γιατί η πραγµατική ενότητα σφυρηλατείται στην καθηµερινότητα και όχι σε
ευκαιριακές «συνεργασίες», ενόψει εκλογών.
Σε ένα υγειές, πειστικό και αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνηµα, στο οποίο πρωταγωνιστές
πρέπει να είναι οι άνθρωποι που το στελεχώνουν, µε µοναδικά εργαλεία τη συνέπεια, την
αξιοπιστία και τον καθαρό λόγο, που πηγάζει από τα πραγµατικά προβλήµατα των
∆ικαστικών Υπαλλήλων και στοχεύει στην επίλυσή τους, µε αξιοκρατία και διαφάνεια.
Που δεν επιτρέπει στα πολιτικά κόµµατα να παρεµβαίνουν, να χαλιναγωγούν και να

καθορίζουν τους αγώνες των εργαζοµένων, κρυµµένα πίσω από παρατάξεις, µε το ένα ή το
άλλο όνοµα…
Στη συµµετοχή και στην προσφορά όλων και όχι στον πόλεµο χαρακωµάτων, που
επιλέγουν κάποιοι, και µένοντας απέξω πετροβολάνε τα συνδικαλιστικά όργανα, κάνοντας
αντιπολίτευση. Ο συνδικαλισµός δεν έχει κυβέρνηση και αντιπολίτευση.
Το µόνο που χρειάζεται είναι διάλογος και σύνθεση απόψεων, γιατί µόνο έτσι µπορεί να
υπηρετηθεί η ενότητα στον κλάδο µας, έτσι ώστε όλοι µαζί να διεκδικήσουµε ένα καλύτερο
αύριο για τον ∆ικαστικό Υπάλληλο.
Η κατάσταση που επικρατεί στους χώρους εργασίας µας είναι πλέον τραγική. Η

συσσώρευση µεγάλου όγκου δικαστηριακής ύλης και η συνεχής µείωση του προσωπικού, λόγω
των συνταξιοδοτήσεων, που δεν αναπληρώνεται µε νέες προσλήψεις, σε συνδυασµό µε την
ελλιπή µηχανοργάνωση, κάνουν κόλαση την καθηµερινότητα των συναδέλφων και ανέφικτη
την ουσιαστική απονοµή της ∆ικαιοσύνης.
Όλες οι κυβερνήσεις αγνοούν ότι στα ∆ικαστήρια και τις Εισαγγελίες της Αθήνας
υπηρετούν τουλάχιστον 25% λιγότεροι υπάλληλοι, σε σχέση µε ότι προβλέπουν οι κανονισµοί
λειτουργίας , ενώ παράλληλα ο όγκος δουλειάς έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30%.

Οι υποσχέσεις που πήραµε από όλες τις κυβερνήσεις και τους υπουργούς τους
αποδείχτηκαν φρούδες ελπίδες και είναι πλέον ξεκάθαρο πως αν δεν δράσουµε δυναµικά µε

κινητοποιήσεις θα συνεχίσουν να µας αγνοούν
Πρέπει όλοι µαζί να παλέψουµε :

• Για καλύτερες αποδοχές χωρίς άνοιγµα τις Ψαλλίδας µεταξύ των κατηγοριών
και την επαναφορά µας στους βαθµούς που κατείχαµε.
• Για την διατήρηση των προσωπικών διαφορών
• Για την επίλυση του προβλήµατος που προέκυψε µε το Μ.Τ.Π.Υ.

•
•
•
•
•
•

Για την ταυτόχρονη συνταξιοδότηση από το ταµείο Νοµικών.
Για την προσαρµογή των εξόδων κίνησης των επιµελητών στα πραγµατικά επίπεδα.
Για την µονιµοποίηση των συναδέλφων που έρχονται στα ∆ικαστήρια από µετατάξεις.
Την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων µε νέο διαγωνισµό ή µετατάξεις.
Για ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας
Για εµπέδωση κλίµατος αλληλεγγύης και υποστήριξης.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Αντισταθήκαµε στις σειρήνες και στα διλλήµατα διάλυσης της παράταξή µας, για την δήθεν
δηµιουργία µιας “ταξικής” παράταξης, γιατί πιστεύουµε ακράδαντα ότι έχουµε προσφέρει και
θέλουµε να συνεχίσουµε αυτή την προσπάθεια, µε αυτόνοµη φωνή και χωρίς κοµµατικές
εξαρτήσεις.

Αποφασίσαµε να προχωρήσουµε και να αγωνιστούµε πιστοί στις αρχές µας, µε τιµιότητα,
αλήθεια, προσπάθεια, δυναµισµό για τα δίκαια αιτήµατά µας. ∆εν θα υποκύψουµε στις
προκλήσεις, δεν θα µπούµε ποτέ στον πειρασµό να γίνουµε λαοπλάνοι, λαϊκιστές και
µαντατοφόροι κούφιων υποσχέσεων, για να κλέψουµε την ψήφο των συναδέλφων µας.
Επιθυµούµε το γόνιµο διάλογο και τη συνεργασία, µε όσους ενστερνίζονται και πιστεύουν
στις αρχές µας, αλλά µε πράξεις και όχι λόγια…
Υλοποιούµε την οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. του συλλόγου µας και δεν τοποθετούµε στο

ψηφοδέλτιό µας υποψήφιους για το ∆.Σ. Συναδέλφους ∆ιευθυντές και Προϊσταµένους.
∆ηλώνουµε, µε κάθε σεβασµό στο ρόλο τους, ότι τους θεωρούµε µέρος της ∆ιοίκησης των
υπηρεσιών, η οποία πρέπει να ελέγχεται από τα συνδικαλιστικά όργανα και ο ρόλος του
ελέγχοντος και του ελεγχόµενου δεν µπορεί να συνυπάρχει στο ίδιο πρόσωπο.
Σας καλούµε να ασκήσετε το δηµοκρατικό σας δικαίωµα, µε την µαζική συµµετοχή σας στις
εκλογές του Συλλόγου µας και να στηρίξετε δυναµικά τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του

Συλλόγου µας που είναι σε εξέλιξη, µετά την απόφαση της Γ.Σ. και του ∆.Σ.

Ζητάµε την στήριξη της παράταξή µας, µε την υπόσχεση ότι θα τηρήσουµε απαρέγκλιτα τις
αρχές και τις δεσµεύσεις µας.
Με κοινούς στόχους και κλαδικές διεκδικήσεις που θα αφορούν όλους
τους εργαζόµενους στις Γραµµατείες των ∆ικαστικών υπηρεσιών
Μπορούμε να τα καταφέρουμε αν συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει :
¾
¾
¾

Όλοι μαζί να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο…
Όλοι μας να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας….
Να συναισθανθούμε την κοινή μας μοίρα γιατί μόνο
όλοι μαζί μπορούμε να σωθούμε …
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