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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στην 24 ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία
της Πέμπτης 26 Νοέμβρη 2020
ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και
τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους όλης της χώρας
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά στην 24ωρη Πανελλαδική Γενική Απεργία της
Πέμπτης 26 Νοέμβρη 2020 που αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.
Το δικό μας μήνυμα ως δευτεροβάθμιο όργανο για την συμμετοχή σ΄ αυτή την
κινητοποίηση, δεν μπορεί παρά να περικλείει όλα τα καίρια αιτήματα που απασχολούν
την ελληνική κοινωνία και όλους τους εργαζόμενους της χώρας αυτή την περίοδο. Γιατί
αποτελούμε οργανικό κομμάτι της κοινωνίας και των εργαζομένων, ζούμε και
αντιμετωπίζουμε καθημερινά τα προβλήματα και τις παθογένειες του συστήματος
υγείας, της παιδείας, της λειτουργίας των Δικαστηρίων και της κατάστασης στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς.
 Έτσι λοιπόν, η φωνή και η αντίδρασή μας δεν μπορεί παρά να
προτάξει τούτη την ώρα που χάνονται ανθρώπινες ζωές με μια
κυβέρνηση σε σύγχυση και ανήμπορη πλέον να διαχειριστεί
αυτή την υγειονομική κρίση, το ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ
ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, για ενίσχυση ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, που αποτελεί το
υπέρτατο κοινωνικό αγαθό. Και η ενίσχυση αυτή μπορεί να
γίνει πράξη, μόνο με:
Άμεσες Μαζικές Προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών,
Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Υγείας,
Δημιουργία πολλών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και
Μονάδων Αυξημένης
Φροντίδας,
Γενναία αύξηση των αποδοχών του ήδη υπηρετούντος ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού και ισχυρά οικονομικά κίνητρα για τους νεοπροσλαμβανόμενους γιατρούς
και νοσηλευτές,
Άμεση επίταξη με ένταξη στον κρατικό σχεδιασμό, για όσο χρόνο διαρκεί η πανδημία,
όλων των ιδιωτικών κλινικών, με την αποζημίωση στους ιδιοκτήτες τους, όπως ακριβώς
προβλέπουν οι διαδικασίες επίταξης και όχι με αγορά υπηρεσιών,
Άμεση επαναφορά για όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας του 13ου και
14ου μισθού, ως έμπρακτη αναγνώριση της ηρωικής τους προσπάθειας, αλλά και ως αρχή
για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και τους συνταξιούχους.
 Ως δεύτερο σημαντικό αίτημα της κινητοποίησης μας, θέτουμε
την προστασία της Υγείας όλων των εργαζομένων, που αφορά
τόσο τις συνθήκες στους χώρους δουλειάς, όσο και τις
συνθήκες λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Και η
προστασία αυτή δεν μπορεί να εξασφαλιστεί παρά μόνο με:
Μαζικά ΔΩΡΕΑΝ και επαναλαμβανόμενα τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού σε όλους τους
εργαζόμενους και συνεχείς απολυμάνσεις στους χώρους δουλειάς,

Ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών που μπορούν να επιτρέπουν κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, την εξ αποστάσεως εργασία, έτσι ώστε να μη μένει κενό γράμμα η εξαγγελία
των αρμοδίων για τηλεργασία στο 50% των δημοσίων υπαλλήλων,
Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και ενίσχυση των
κονδυλίων για την καθαριότητα,
Αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με προσλήψεις προσωπικού και
επίταξη χιλιάδων ιδιωτικών λεωφορείων που βρίσκονται σε απραξία,
Προστασία της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών με την αποσυμφόρηση των τμημάτων
στις σχολικές μονάδες με ταυτόχρονη πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών, προκειμένου
να επανέλθει η δια ζώσης φυσική και φυσιολογική διαδικασία της μάθησης, αλλά και
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας που θα εξασφαλίζει μόνιμα και συνεχώς συνθήκες
υγιεινής και καθαριότητας σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα,
 Και βέβαια θέτουμε ως αίτημα μας και:
Την στήριξη και αλληλεγγύη από την πολιτεία όλων των εργαζομένων (μισθωτών
και ελεύθερων επαγγελματιών του ιδωτικού τομέα), που δοκιμάζονται σκληρά από την
υγειονομική κρίση, προκειμένου να μπορέσουν να σταθούν όρθιοι σε μια «αυριανή
μέρα» που δείχνει να είναι πολύ δύσκολη,
Την διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και της κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας με την καθολική αντίδραση όλων των δημοκρατικά σκεπτόμενων πολιτών
σε ότι ύπουλα, πονηρά με πρόσχημα την υγειονομική κρίση , προσπαθεί να επιβάλει η
κυβέρνηση υιοθετώντας πρακτικές που θυμίζουν «άλλες εποχές», όπως για παράδειγμα
συνέβη πρόσφατα με την απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω της εορτής του
Πολυτεχνείου, ή όπως σχεδιάζει και ετοιμάζεται να πράξει με το χουντικής έμπνευσης
νομοσχέδιο που μετατρέπει σε ιδιώνυμο τη συλλογική, συνδικαλιστική δράση και
ουσιαστικά απαγορεύει την απεργία ή με την «έμπνευση» κάποιων για ηλεκτρονική
ψευδοψηφοφορία σε όλο το Δημόσιο για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση και στους «πρόθυμους» και
«καλοπληρωμένους» υμνητές της πολιτικής της (βλέπε Μέσα
Ενημέρωσης), να χρησιμοποιήσουν τη γνώριμή τους τακτική του
κοινωνικού αυτοματισμού, προκειμένου να διεμβολίσουν την
κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.
Τούτη την ώρα η σκέψη όλων μας δεν μπορεί να είναι αλλού, από το
να ξεπεραστεί η υγειονομική κρίση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες
σε ανθρώπινες ζωές και σε κοινωνικά αγαθά. Σ΄ αυτή την αδήριτη
ανάγκη δεν μπορεί να απουσιάζουμε, ούτε μπορούμε να θέτουμε
κλαδικά αιτήματα σε πρώτη μοίρα. Η στήριξη και αλληλεγγύη μας
προς τους ανθρώπους που είναι οι θεματοφύλακες της ζωής και της
υγείας μας, δηλαδή τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, και η ανάδειξη
με κάθε τρόπο των αιτημάτων και των προβλημάτων που βιώνουν
καθημερινά, είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία που μπορούμε να
προσφέρουμε σ΄ αυτούς και στον αγώνα τους.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΗ 2020 ΚΑΙ ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ, ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ,
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της
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