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∆.Ε.Θ.  2016 
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Οι   κινητοποιήσεις, µε αφορµή τα εγκαίνια της ∆.Ε.Θ, αποτελούν έναυσµα του αγώνα, απέναντι στην  
κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. και τη συνέχιση της οικονοµικής και κοινωνικής εξαθλίωσης, της 
φορολογικής ισοπέδωσης, της εξαΰλωσης των συντάξεων, του ξεπουλήµατος της χώρας και της 
δηµόσιας περιουσίας και της αρπαγής των σπιτιών µας από τους ξένους τοκογλύφους..   

Η παράδοση των «κόκκινων» δανείων στα funds και οι κατασχέσεις σπιτιών, αποτελούν την πολιτική 
µιας κυβέρνησης, πλήρως υποταγµένης στους δανειστές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κεφάλαιο. 
Το «παράλληλο πρόγραµµα» είναι, ένα ιδεολόγηµα και µια απάτη. Η πολιτική που εφαρµόζεται είναι 
αυτή της πλήρους φτωχοποίησης και περιθωριοποίησης κοινωνικών οµάδων σε περιόδους 
οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης  έχει πλέον το χαρακτήρα  ανθρωπιστικής κρίσης. 

Η κυβέρνηση ετοιµάζει για το επόµενο διάστηµα νέες ανατροπές στα εργασιακά µας δικαιώµατα. Θα 
έχουν ως αιχµές την απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων, την περαιτέρω µείωση του κατώτατου 
µισθού στον Ιδιωτικό Τοµέα – που θα ανοίξει τον δρόµο για νέες µειώσεις µισθών και στο ∆ηµόσιο – 
και τη γενίκευση της ελαστικοποίησης και της εκ περιτροπής εργασίας. Επίσης, δροµολογείται η 
κατάργηση της ενιαίας σχέσης εργασίας και της σταθερής απασχόλησης στον ∆ηµόσιο Τοµέα, στον 
οποίο θα προωθηθεί και η τυπική του συρρίκνωση, µέσω της αξιολόγησης των δοµών και υπηρεσιών, 
κάτι που ήταν µνηµονιακή υποχρέωση από το µεσοπρόθεσµο του 2011 και το οποίο οι αγώνες µας 
δεν επέτρεψαν, µέχρι τώρα, να εφαρµοσθεί. 

Ο περιορισµός των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων και κυρίως η αποδυνάµωση του συνδικαλιστικού 
κινήµατος, µετά την «αφαίρεση» του δικαιώµατος της συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων 
αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων, µε την ακύρωση ουσιαστικά του απεργιακού δικαιώµατος 
και την επαναφορά της ανταπεργίας των εργοδοτών, θα είναι ένα από τα κρίσιµα ζητήµατα της 
επόµενης περιόδου. 

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

∆ιεκδικούµε  ΟΧΙ άλλες  µειώσεις των µισθών και των συντάξεών µας. 

Απαιτούµε   προσλήψεις στα ∆ικαστήρια για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

∆ίνουµε δυναµικά τον αγώνα κατά της Κυβερνητικής  πολιτικής εξαθλίωσης 

Σάββατο, 10 Σεπτεµβρίου 2016, στις 6:00 µ.µ., στη Θεσσαλονίκη (Άγαλµα Βενιζέλου). 


