ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ!
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ!
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 10:30πμ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ!
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Η "δίκαιη ανάπτυξη" που προωθεί και υπερασπίζεται η κυβέρνηση, σημαίνει
παραπέρα επίθεση στη ζωή της εργατικής - λαϊκής οικογένειας με επιπλέον
κατάργηση δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Ως επίκεντρο έχουν νέα χτυπήματα
στα “εργασιακά” με νέες μειώσεις σε συντάξεις και κοινωνικές παροχές,
χειροτέρευση εργασιακών συνθηκών, την έναρξη των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών για τα "κόκκινα" δάνεια στις τράπεζες.
Πρωτοφανής μείωση των εισοδημάτων, ληστρική φορολογία και αυξήσεις στις
ανελαστικές δαπάνες διαβίωσης (ρεύμα, ύδρευση, καύσιμα, τηλεπικοινωνίες). Το
τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει νέα προνόμια και ενισχύσεις των
μονοπωλιακών ομίλων με «ζεστό» χρήμα αλλά επιπλέον χτύπημα του
εργατικού-λαϊκού εισοδήματος, με κλιμάκωση της φοροληστείας και των
περικοπών.
Την ίδια στιγμή, όμως, και στους χώρους δουλειάς, νέοι μνημονιακοί νόμοι
έρχονται για εφαρμογή ή προς ψήφιση: η στοχοθεσία, η κινητικότητα, η τραγική
υποστελέχωση των υπηρεσιών σε συνδυασμό με την τεράστια καθυστέρηση των
προσλήψεων, η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και οι ιδιωτικοποιήσεις είναι
πλευρές του ίδιου νομίσματος που στόχο έχουν ένα μικρότερο κράτος που θα
λειτουργεί με λιγότερους, ανασφαλείς και κακοπληρωμένους υπαλλήλους, με
ανταποδοτικά κριτήρια και πιο αποτελεσματικά στην υπηρεσία των μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων. Η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί αν εμείς δεν
βγούμε στο προσκήνιο για να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Και
επιστέγασμα όλων αυτών είναι το χτύπημα της οργάνωσης των εργατικών
αγώνων και των εργατικών διεκδικήσεων, το χτύπημα στην απεργία και τη
συνδικαλιστική δράση.

Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.

Καλούμε τους συναδέλφους να δώσουν απάντηση στα αντιλαϊκά παζάρια,
στα νέα σχέδια πτώχευσης των εργαζομένων. Να πάρουν μέρος με μαζική
συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις που καλεί το ΠΑΜΕ σε όλες τις
πόλεις, στις 14 Δεκέμβρη.
Παλεύουμε και διεκδικούμε:


Ανάκτηση των απωλειών μας. Αυξήσεις τώρα στους μισθούς. Επαναφορά

του 13ου και 14ου μισθού.


Άμεση πρόσληψη των νέων συναδέλφων απ’ τους διαγωνισμούς.



Μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ.



Κατάργηση όλου του πλαισίου που σχετίζεται με τον αντιδραστικό κρατικό

έλεγχο, τη λεγόμενη «αξιολόγηση», κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη.


Όχι στο νέο συνδικαλιστικό νόμο και τις αντεργατικές αλλαγές που

αλυσοδένουν τη λειτουργία των συνδικάτων, που εμποδίζουν την προκήρυξη
απεργιών

και

την

ανάπτυξη

αγώνων

των

εργαζομένων,

τις

εργατικές

διεκδικήσεις.


Κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νόμων των

τελευταίων ετών. Την επαναφορά των κομμένων συντάξεων και επιδομάτων.


Όχι στη μείωση του αφορολόγητου. Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000

ευρώ, προσαυξανόμενο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και
όλων των χαρατσιών.


Απαγόρευση πλειστηριασμών για την εργατική - λαϊκή οικογένεια. Κανένα

σπίτι σε χέρια τραπεζίτη

ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ
στην Αθήνα 10:30 π.μ., στην Ομόνοια.
Και σε όλες τις απεργιακές συγκεντρώσεις που καλεί το
ΠΑΜΕ σε όλες τις πόλεις!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

