ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Η κυβέρνηση της ΝΔ ξεκίνησε με φόρα για να εφαρμόσει και να βαθύνει ακόμα
περισσότερο την επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, βρίσκοντας στρωμένο το έδαφος από
την αντεργατική παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ. Με τον «αναπτυξιακό νόμο» προωθεί την
παρέμβαση του κράτους στη λειτουργία των σωματείων, το ηλεκτρονικό φακέλωμα
εργαζόμενων και σωματείων, και πλήθος άλλων αντεργατικών ρυθμίσεων.
Με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, η εργοδοσία και το κράτος θα μπορεί να γνωρίζει ανά
πάσα στιγμή, ποιοι εργαζόμενοι είναι οργανωμένοι στα σωματεία τους, αν συμμετέχουν
στις μαζικές συλλογικές διαδικασίες και στις συνελεύσεις, τι ψηφίζουν!
Θέλουν τον κάθε εργαζόμενο αποκομμένο, να μη συμμετέχει ενεργά σε συλλογικές
διαδικασίες. Να αποφασίζουν άλλοι για αυτόν, για ζητήματα που τον αφορούν, χωρίς να
είναι παρών. Να βρίσκεται μακριά και έξω από τις συλλογικές συζητήσεις!
Επιδιώκουν να «τελειώνουν» μία και καλή με οποιαδήποτε οργανωμένη φωνή
αμφισβήτησης και σύγκρουσης μέσα στους χώρους δουλειάς.
Ήδη δόθηκε μια πρώτη απάντηση στα αντεργατικά σχέδια με την απεργία
στις 24 Σεπτέμβρη! Συνεχίζουμε, όλοι στον αγώνα!

Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα!
Συμμετέχουμε μαζικά στην στάση εργασίας στις 2 Οκτώβρη!
Σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά στον αγώνα για σωματεία ελεύθερα –
ανεξάρτητα από το κράτος, την εργοδοσία και τους μηχανισμούς τους.
Για να διεκδικήσουμε σύγχρονους όρους δουλειάς, αυξήσεις στους μισθούς,
διεύρυνση των κοινωνικών παροχών.
Να μη δεχθούμε σαν «κανονικότητα» τις αντεργατικές ανατροπές, την περιστολή
των εργασιακών δικαιωμάτων, των συνδικαλιστικών και λαϊκών ελευθεριών.
Έχουμε τη δύναμη!
Με συλλογικό αγώνα και οργάνωση μπορούμε να φέρουμε τα πάνω – κάτω!
Για να βγούμε μπροστά, χρειαζόμαστε ένα κίνημα ζωντανό, με σωματεία
πραγματικά με δράση και υπόσταση, ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων σε συλλογικές
δημοκρατικές διαδικασίες.
Θέλουμε ένα κίνημα που δε θα παζαρεύει πόσα δικαιώματα θα χάσουν κάθε
φορά οι εργαζόμενοι, δε θα είναι ουρά και όχημα της κάθε αντιλαϊκής κυβέρνησης.
Αυτό το ζήσαμε έντονα με την στάση των ηγεσιών της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ μέσα στην
κρίση και το απορρίπτουμε. Αυτές οι ηγεσίες δεν μπορούν ούτε θέλουν να υπερασπιστούν
τα δικαιώματα των εργαζομένων και να διεκδικήσουν.
Χρειαζόμαστε κίνημα διεκδικητικό που θα αγωνίζεται για την ανάκτηση των
απωλειών, προβάλλοντας επιθετικά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και τις
δυνατότητες που αντικειμενικά υπάρχουν για την ικανοποίησή τους.
Ένα κίνημα που θα έχει σταθερό μέτωπο υπεράσπισης των εργαζομένων απέναντι
στους επιχειρηματικούς μονοπωλιακούς ομίλους και σε κάθε κυβέρνηση που τους
υπηρετεί.
Με ένα τέτοιο κίνημα, οργανωμένοι – αποφασισμένοι, μαζί με τους υπόλοιπους
εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα εκατοντάδες σωματεία που
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα.

Συνάδελφε, συναδέλφισσα,
Δεν θέλουμε να περιγράψουμε τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες
εργαζόμαστε. Βιώνουμε όλοι καθημερινά την εντατικοποίηση της εργασίας λόγω των
τεράστιων κενών σε προσωπικό, εργαζόμαστε σε ακατάλληλους χώρους και κτήρια, τις
ελλείψεις σε υλικό-τεχνική υποδομή. Έχουμε υποστεί τις τεράστιες μισθολογικές περικοπές,
παρέχουμε πολλές ώρες απλήρωτης υπερωριακής δουλειάς.
Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτές τις συνθήκες εργασίας ως «φυσιολογικές»,
δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση.
Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας!
Είναι ανάγκη να πιστέψουμε στη δύναμη μας, να τη δοκιμάσουμε, να
οργανώσουμε τον αγώνα μας, να βάλουμε μπροστά το δίκιο μας. Σήμερα δεν
αποτελεί μονόδρομο η σύνθλιψη των δικαιωμάτων και ο συμβιβασμός με τα ελάχιστα. Τον
πλούτο που παράγουμε εμείς τον καρπώνονται οι λίγοι, τα μονοπώλια.
Πάρε θέση δίπλα μας, πάλεψε μαζί μας για:
1. Πραγματική αναπλήρωση των απωλειών μας, επαναφορά των μισθών μας
στα επίπεδα πριν τις μνημονιακές περικοπές των ΝΔ – ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ.
2. Να καλυφθούν άμεσα τα εκατοντάδες κενά στις δικαστικές υπηρεσίες όλης
της χώρας, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Να «κλείσουν» το συντομότερο οι
εκκρεμότητες με τους πρόσφατους διαγωνισμούς.
3. Επαναφορά του 13ου – 14ου μισθού και καταβολή αναδρομικά όλων των
δώρων που έχουν κοπεί.
4. Επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών.
5. Να καταργηθεί το αίσχος της απλήρωτης δουλειάς! Απαιτούμε την πληρωμή
όλων των υπερωριών με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, την πληρωμή της εργασίας τα
Σάββατα και τις αργίες.
6. Να αυξηθούν τα οδοιπορικά τα επιμελητών, να χορηγείται ΜΚ κάθε 2 χρόνια
για τις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ.
7. Επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού αλληλεγγύης στο πρώην
Ταμείο Αρωγής.
8. Να θεσμοθετηθεί άμεσα η εκπαίδευση και η επιμόρφωση όλου του
προσωπικού των δικαστηρίων.
9. Ουσιαστική βελτίωση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης σε
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.
10. Να παρθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των
εργαζομένων από κάθε φυσικό φαινόμενο (σεισμό, πυρκαγιά κτλ). Να καταρτιστεί
σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από το χώρο εργασίας, το οποίο να δοκιμάζεται τακτικά με
ασκήσεις.
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