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ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Συναδέλφισσες /φοι
Η συζήτηση για την δημιουργία του Ενιαίου ψηφοδελτίου του αντιμνημονιακού
αγωνιστικού κινήματος ξεκίνησε από το προηγούμενο συνέδριο της ΟΔΥΕ, εδώ και
δύο χρόνια περίπου. Η παρουσία του στον χώρο τάραξε τα λιμνάζοντα νερά. Σπεύδουν
τώρα, οι κυβερνητικές παρατάξεις, την τελευταία στιγμή και εν όψει εκλογών, να αλλάζουν
ονόματα και να δηλώνουν -στα λόγια βέβαια- ότι
αποποιούνται κάθε σχέση με τα κόμματά τους.
Περιμέναμε βέβαια ότι στις σημερινές συνθήκες
θα πλαισίωναν ένα Ενιαίο ψηφοδέλτιο με αντιμνημονιακή κατεύθυνση, που θα έδινε χώρο σε νέους
συναδέλφους χωρίς κομματική προστασία ατομική
ή παραταξιακή. Προτίμησαν το στερεότυπο της
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αγκίστρωσης τους στους μηχανισμούς.
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Όλος αυτός ο ορυμαγδός των αντιλαϊκών και
ΣΤΙΣ
αντεργατικών μέτρων που διαλύουν τη ζωή μας
και καταρρακώνουν το βιοτικό επίπεδο και τις εργασιακές σχέσεις βρήκε το συνδικαλιστικό κίνημα σαθρό. Οι ηγεσίες των τριτοβάθμιων οργάνων δεν ανταποκρίθηκαν, δεν
ανέδειξαν, δεν αγωνίστηκαν πειστικά ενάντια στην εξαθλίωση. Οι δε Ομοσπονδίες του
δημόσιου τομέα ελέγχονται ή σχεδόν ελέγχονται ΟΛΕΣ από μια και μόνη κυβερνητική
παράταξη, της κυβέρνησης αυτής που έφερε στη χώρα μας το Δ.Ν.Τ. και την χρεοκοπία.
Και όλα αυτά χωρίς να μας ρωτήσουν.
Στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά και της ΟΔΥΕ δεν μπορεί κανείς να επικαλεσθεί ότι δεν κατάλαβε ή δεν «διάβασε». Είναι βέβαιο ότι αν επικρατήσει ο δικομματισμός ακόμα και στα συνδικάτα τότε δεν θα τους σταματήσει τίποτα, ούτε
στην βουλγαροποίηση των μισθών, ούτε στις απολύσεις, ούτε στις απάνθρωπες
συνθήκες δουλειάς.

Διεκδικούμε την ανατροπή του μνημονίου.
Αντιστεκόμαστε στην κατοχή που επιβάλλεται.

Αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε:
3 Την επιστροφή του βιοτικού μας επιπέδου στα προ του 2009 επίπεδα. Να
επιστρέψουν όλα αυτά που μας έκλεψαν.
3 Την οριζόντια μείωση 30% όλων των δανείων.
3 Την σύνδεση του συνδικαλιστικού κινήματος με την κοινωνία. Ενίσχυση των
κινημάτων αλληλεγγύης. Συνεργασία με τους παραγωγούς για την εξάλειψη
των μεσαζόντων (κίνημα πατάτας, λαδιού κ.λπ.).
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Καταγγέλλουμε και αντιδρoύμε
Στις απάνθρωπες συνθήκες και στην εντατικοποίηση της
δουλειάς που προσπαθούν να επιβάλουν. Πίεση στις έδρες,
αύξηση της απόδοσης στους δακτυλογράφους, υπεραπόδοση
πέρα από τα όρια της αντοχής στα τμήματα, όπως αυτό των
υπερχρεωμένων νοικοκυριών, παράλογες επιφορτίσεις με ύλη
στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία, χωρίς υποδομές. Δραματική μείωση του προσωπικού, πίεση για εργασία πέρα από
το ωράριο στην Εισαγγελία, ανακριτικά κλπ.
Καταγγέλλουμε και αγωνιζόμαστε για την κατάργηση του Ν.
4024/11 (Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο), της φτώχειας και του ρατσισμού που αποπνέει.
Διεκδικούμε:
XΤην αποδοχή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την υπερψήφιση της τροπολογίας που έχουμε προτείνει και καταθέσει στη Βουλή, με την οποία επανερχόμαστε στους βαθμούς που κατείχαμε.
XΠροσλήψεις. Το σύνολο των συναδέλφων πανελλαδικά έχει πέσει σήμερα
στους 5170 από 7500 που υπηρετούσαν.
XΤην δικαστική διεκδίκηση με κατάθεση προσφυγών κατά της πράξης κατάταξής μας στους νέους (υπο)βαθμούς αλλά και κατά του Ν. 4024/11 συνολικά.
XΤην καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και του
κίνητρου επίτευξης Δημοσιονομικών στόχων (ΚΕΔΣ) σε αντικατάσταση του
επιδόματος ειδικών συνθηκών.
XΤην επαναφορά των οδοιπορικών των επιμελητών των δικαστηρίων σε πραγματικές σημερινές συνθήκες.
XΤην πλήρη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών.
XΤην συμμετοχή του Γ’ και Δ’ βαθμού ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές.
Το ωράριο είναι αδιαπραγμάτευτο, όχι γιατί αποτελεί ιδεοληψία, αλλά γιατί
οδηγεί στην εντατικοποίηση και σε άγριες συνθήκες δουλειάς, ενώ ταυτόχρονα
δεν προσφέρει όπως έχει αποδειχθεί παλαιότερα
στην γρήγορη δίκη.
Η ψήφος σου έχει την δύναμη να αλλάξει τον μονόδρομο που μας επιβάλουν.

ΣΤΗΡΙΞΤΕ το ψηφοδέλτιο του Ενιαίου
ΑΝτιμνημονιακού ΑΓωνιστικού ΚΙνήματος
(ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.) Δικαστικών Υπαλλήλων.
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