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AΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΑΣ ∆ΩΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ Σ∆ΥΑ
Συνάδελφοι ,

27 Σεπτέµβρη ψηφίζουµε για νέα διοίκηση στο Σ∆ΥΑ, ψηφίζουµε για την
επόµενη 3ετία, ψηφίζουµε για την ανάγκη καθηµερινής παρουσίας του
συλλόγου µας ,στα προβλήµατά µας.
Τα ∆ικαστήρια στενάζουν από έλλειψη προσωπικού, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής

∆εν

ξεχνάµε ότι στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες δεν υπάρχει θέρµανση ή ψύξη , δεν υπάρχει γραφική
ύλη, δεν υπάρχει καθαριότητα αλλά σίγουρα υπάρχει χώρος και χρόνος για κινήσεις
εντυπωσιασµού

που

δεν

ενδιαφέρουν

τους

εργαζόµενους.

Με

το

Νόµο

4055/12

«δίκαιη δίκη» καταδίκασαν σε εξόντωση τους συναδέλφους των Ειρηνοδικείων , αδιαφορούν
για το γεγονός ότι δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό για να εφαρµοστούν όσα νοµοθετούν , µην
γνωρίζοντας πού είναι και πώς λειτουργούν τα Ειρηνοδικεία. Αποφάσισαν για Μονοµελή Εφετεία
Κακουργηµάτων και αδιαφορούν ή αγνοούν ότι δεν επαρκούν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις
Εισαγγελίες Εφετών ή τα Εφετεία . Έκοψαν τα οδοιπορικά των επιµελητών, συνειδητά, το
ζητήσαµε, το ζητάµε αλλά κτυπάµε πόρτες κωφών, άρα επιδίδουµε µόνο µε τα πόδια ή µε
υπηρεσιακά οχήµατα και µόνο.
Συνάδελφοι, ήταν πρόταση µας στο

συνέδριο, η ανάγκη κατάκτησης ειδικού µισθολογίου

δικαστικών Υπαλλήλων, αφού το Μισθολόγιο – Φτωχολόγιο διέλυσε τους οικογενειακούς µας
προϋπολογισµούς, ακόµη και τώρα συνεχίζουµε τη δράση για ΕΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και δεν το αφήνουµε σε κανέναν πολύ περισσότερο σ΄ αυτούς
που υποστήριξαν και ψήφισαν την ένταξή µας στο ενιαίο (∆ΑΣ – ΑΝΑΓΚΙ- ΕΝΙΑΙΟ, ΠΑΜΕ).

Έφτασε η ώρα για δράσεις και αλλαγές.
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Συνάδελφοι,
Μας γνωρίζετε και σας γνωρίζουµε, δεν έχουµε να κρύψουµε τίποτα
κι από κανέναν, ΕΙΜΑΣΤΕ ∆ΙΠΛΑ ΣΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ.
Συνάδελφοι,
Χρειαζόµαστε την ψήφο σας, χρειαζόµαστε τη στήριξή σας για να
µεταφέρουµε τη φωνή σας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
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