Αγωνιστική Συσπείρωση Δικαστικών Υπαλλήλων
12/07/2018

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΑΧΗΤΙΚΟ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ!
Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Η λεγόμενη «μεταμνημονιακή» περίοδος για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν μπορεί να κρύψει ότι η συμφωνία στο Eurogroup είναι ένα
μεταμνημονιακό μνημόνιο, δηλαδή άλλο ένα μνημόνιο της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που προστίθεται στα προηγούμενα των κυβερνήσεων της Ν.Δ. και
του ΠΑΣΟΚ. Η συμφωνία προβλέπει τσάκισμα των συντάξεων, μείωση του
αφορολόγητου, μείωση δαπανών για την Υγεία, επιτάχυνση των πλειστηριασμών,
νέα απελευθέρωση της ενέργειας, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Περιλαμβάνει
νέες θυσίες για τους εργαζόμενους, και ταυτόχρονα κέρδη και προνόμια για το
μεγάλο κεφάλαιο. Πρόκειται για μέτρα που απαιτεί διαχρονικά η πλουτοκρατία στη
χώρα, μέτρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προωθεί με μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα και γι’ αυτό λαμβάνει πολλαπλά συγχαρητήρια.
Βέβαια, όλη αυτή η επίθεση από κυβέρνηση, κεφάλαιο και «θεσμούς» δεν εμποδίζει
σε τίποτα το ΣΥΡΙΖΑ να …. πανηγυρίζει την έξοδο από τα μνημόνια! Την ίδια ώρα
που υπογράφουν μέτρα και μνημόνια μέχρι 2062, βάζουν και βγάζουν γραβάτες στο
Ζάππειο! Οι άνθρωποι με την ψευτιά το έχουν… τερματίσει! Αλλά ποιος έχασε την
τσίπα του για να την βρει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Τα μέτρα αυτά δεν είναι προσωρινά! Όλοι οι αντεργατικοί νόμοι ήρθαν για να
μείνουν! Και στο χώρο της Δικαιοσύνης βαδίζουν σε ολοένα αντιδραστικότερη
κατεύθυνση. Πάνω από 9 στις 10 απεργίες βγαίνουν παράνομες και
καταχρηστικές, με αποφάσεις «κομμένες και ραμμένες» στα θέλω της
μεγαλοεργοδοσίας και του κράτους της.
Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Τα τελευταία χρόνια χάσαμε περίπου 6 μισθούς. Δύο μισθούς από την
περικοπή 13ου και 14ου μισθού, 1 μισθό από το πάγωμα της μισθολογικής
ωρίμανσης από την 1-7-2011, 1 μισθό από την περικοπή όλων των
επιδομάτων, πάνω από 1 μισθό από την μείωση του αφορολόγητου, 1 μισθό
από τα νέα χαράτσια (1% υπέρ ΤΠΔΥ, 2% υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης, 1%
έκτακτη εισφορά για όσους έχουν εισόδημα έως 20.000€ και 2% για πάνω
από 20.000€). Αυτά χωρίς να υπολογιστεί η αύξηση του ΦΠΑ στο 24%, ο
ΕΝΦΙΑ και όλη η φοροληστεία, η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης κ.λπ.

Οι θυσίες μας για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων πρέπει να
σταματήσουν!

Απαραίτητη προϋπόθεση για να το πετύχουμε αυτό είναι να χτίσουμε γερά,
αγωνιστικά σωματεία, μια μαχητική Ομοσπονδία! Τέτοια συνδικάτα δεν έχουμε
στο χώρο των Δικαστικών Υπαλλήλων! Με ευθύνη της συνδικαλιστικής
πλειοψηφίας στην ΟΔΥΕ επικρατεί ο συντεχνιασμός, η αντίληψη της ανάθεσης, η
λογική του «μικρότερου κακού», η ουσιαστική παραίτηση από τα δικαιώματα και τις
κατακτήσεις μας, τις σύγχρονες ανάγκες μας. Ακόμα και οι όποιες αποφάσεις μπορεί
να έχουν ένα θετικό πρόσημο, δεν εφαρμόζεται στην πράξη: Τρανό παράδειγμα η
απόφαση που πήραμε σαν Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για την απεργία – αποχή των
Προϊσταμένων των Ειρηνοδικείων από τα καθήκοντα του Υποθηκοφύλακα απέναντι
στον συνεχιζόμενο εμπαιγμό της κυβέρνησης και του Υπουργού Δικαιοσύνης που δεν
εφαρμόστηκε ποτέ!
Σαν Αγωνιστική Συσπείρωση, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να
αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. Ένα πρώτο βήμα το οποίο προτείνουμε είναι η
διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη σε όλους
τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους ώστε να πάρουν το λόγο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κατάσταση με τις συνθήκες εργασίας
δεν πάει άλλο!

Απαιτούμε να ολοκληρωθούν άμεσα οι προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού!
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
 Ανάκτηση των απωλειών μας (επαναφορά μισθών στα προ κρίσης επίπεδα,
επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, επίδομα ειδικών συνθηκών κλπ).
 Χορήγηση Μ.Κ. κάθε δύο χρόνια για τις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ. Αναδρομική
απόδοση Μ.Κ. για τη διετία 2016-2017, που αυθαίρετα «πάγωσε» η
κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ με το Ν.4354/2015.
 Πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης. Να δοθεί ένα τέλος στο αίσχος των
απλήρωτων υπερωριών.
 Επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων.
 Επαναλειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης στο πρώην Ταμείο
Αρωγής.
 Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.
 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας.
 Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου.
 Κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων και των 3 μνημονίων.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Πάρε την υπόθεση της οργάνωσης της πάλης και της επιτυχίας του αγώνα
στα χέρια σου. Κάνε στην άκρη όσους σου λένε ότι τα προβλήματά σου θα
λυθούν με συναντήσεις «κεκλεισμένων των θυρών», με τη λογική των
λύσεων «από τα πάνω» κατόπιν «δικών μας ενεργειών».
Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΧΕΡΙΑ!
ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η ΔΥΝΑΜΗ, ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΕΛΠΙΔΑ!
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