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Ή ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ

Μετά τις εξωφρενικές μειώσεις στους μισθούς μας τα τελευταία δύο χρόνια, που φθάνουν
και το 40%, αυτή η τρικομματική κυβέρνηση της Ν.Δ. ετοιμάζεται να ψηφίσει στην Βουλή
νέο μνημόνιο, με το οποίο θα μας καθηλώσει ακόμη περισσότερο. Με τα νέα μέτρα, μειώνει
τους μισθούς και τις συντάξεις, κόβει το 22% του εφάπαξ, περιορίζει κοινωνικά επιδόματα
και παρατείνει τον χρόνο εργασίας από τα 65 χρόνια, στα 67.
Παράλληλα, αυξάνει τα εισιτήρια στις συγκοινωνίες κατά 25% και ουσιαστικά έχει διαλύσει
το σύστημα υγείας. ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
Και όλα αυτά, για να σώσουν τις τράπεζες. Τα 24 από τα 31,5 δις € που περιμένουν να
πάρουν από την Τρόικα, τα προορίζουν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Μειώνουν τα εισοδήματά μας, ενώ ο πληθωρισμός αυξάνεται επικίνδυνα. Αυτή η κυβέρνηση
είναι επικίνδυνη, υπονομεύει το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

Συμμετέχουμε όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
την Δευτέρα 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα, μπροστά στο Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας, με το μπλοκ των δικαστικών υπαλλήλων.

Σε μία τόσο κρίσιμη χρονική στιγμή είναι απαράδεκτο η ΟΔΥΕ και ο ΣΔΥΑ να είναι χωρίς
προεδρεία. Καλούμε όλες τις παρατάξεις στα πρώτα συμβούλια να συμβάλουν στην λύση
αυτής της εκκρεμότητας, διότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ
3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ Επειδή τα δικαστήρια εκπέμπουν S.O.S., διαλύονται,
αίτημα πρώτης προτεραιότητας είναι η
πρόσληψη των 50 συναδέλφων από τον
διαγωνισμό, με προοπτική την εξάντληση
της λίστας των επιτυχόντων. Επίσης ΑΜΕΣΑ να έρθει το προσωπικό που περιμένουμε από υπηρεσίες που συγχωνεύονται ή
καταργούνται.
3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Στρατηγικός μας στόχος είναι ένα μισθολόγιο που θα σέβεται
τις σημερινές μας ανάγκες και θα μας επαναφέρει στα προ μνημονίου επίπεδα, απελευθερωμένο από την σύνδεση του μισθού με τον βαθμό και με ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη.
Άμεσοι στόχοι για την ενίσχυση του εισοδήματός μας είναι η κατάκτηση του ΚΕΔΣ, στην

ανώτερη κατηγορία για όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους, διότι τα δικαστήρια συμμετέχουν στα έσοδα
του κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης η εξάντληση
των δυνατοτήτων για το επίδομα της επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας των 150€ και η εξασφάλιση 20
ωρών υπερωρίας για όλους τους συναδέλφους.
3 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ στην κατεύθυνση της
ανεξαρτησίας της γραμματείας των δικαστηρίων,
αποσυμφόρηση της δικαστηριακής ύλης και μηχανοργάνωση όλων των υπηρεσιών των δικαστηρίων.
3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ για όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους για πρόσθετη
ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη με σύμβαση με δημόσιο νοσοκομείο. Τα
έξοδα να καλυφθούν από τον διανεμητικό λογαριασμό, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των
πολιτών. Επίσης θεσμοθέτηση εσόδων για Ταμείο Αλληλεγγύης Δικαστικών Υπαλλήλων
από τον διανεμητικό λογαριασμό. Σας θυμίζουμε ότι το 2012 αυξήθηκαν τα έξοδα από την
μετατροπή των ποινών και από αυτά ενισχύθηκε το Ταμείο Αρωγής των αστυνομικών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΔΥΑ
Ο Σύλλογος της Αθήνας υπολείπεται των προσδοκιών των συναδέλφων, διότι έχει χάσει
την αξιοπιστία και την δυναμική του. Το Δ.Σ. θα πρέπει να έχει καθημερινή παρουσία στα
γραφεία και να ενδιαφέρεται και για μικρά και μεγάλα προβλήματα των συναδέλφων.
3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ στην κατεύθυνση της ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Μείωση
της θητείας του Δ.Σ. από τα 3 στα 2 χρόνια και θεσμοθέτηση των «επιτροπών καταστημάτων» κατά Υπηρεσία, αλλαγή που θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση του Συλλόγου.
3 ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ δωρεάν για τους μαθητές συναδέλφων μας
ΑΜΕΣΑ.
3 ΙΔΡΥΣΗ ΑΓΡΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥ από τον οποίο θα μπορούμε να
προμηθευτούμε προϊόντα ποιοτικά καλύτερα και σε πιο φτηνές τιμές. Παράλληλα θα βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας παραγωγούς, να πουλήσουν τα προϊόντα τους χωρίς την
μεσολάβηση των μεσαζόντων. Μαζί με αυτό, θα απλώσουμε ένα δίχτυ προστασίας στους
συναδέλφους που χρειάζονται ενίσχυση, ώστε να μην μείνει κανένας μόνος του στην κρίση
και να την ξεπεράσουμε με αξιοπρέπεια.
3 ΙΔΡΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ στην Σχολή Ευελπίδων από το οποίο θα αγοράζουμε σε χαμηλές
τιμές τους καφέδες μας και τα σχετικά, εκτός και αν συμμορφωθούν τα κυλικεία και μειώσουν τις τιμές σε επίπεδα 50 λεπτά ο ελληνικός καφές και αντίστοιχα τα υπόλοιπα είδη.

XΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
XΟ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ,
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ

ΕΝΙΑΙΟ
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