Θεσσαλονίκη 8/9/2022

Συλλαλητήριο Σάββατο 10/9 στις 6:00 μ.μ.στην πλατεία της ΧΑΝΘ
Η ζωή μας δεν μπαίνει σε voucher και pass!
Οργάνωση και αγώνας για ζωή με δικαιώματα!
Για αυξήσεις στους μισθούς-Για ρεύμα και καύσιμα φθηνά για το λαό!
Την ώρα







Που η ακρίβεια θεριεύει και το νέο κύμα ανατιμήσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη,
ετοιμάζονται νέες ανατιμήσεις φωτιά από 8% έως 20% σε δεκάδες τρόφιμα και σε άλλα
βασικά καταναλωτικά είδη. Οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο στα τιμολόγια της ΔΕΗ έχουν
πάρει φωτιά. Οδηγούνται χιλιάδες εργαζόμενοι σε απόγνωση, οι μισθοί, τα μεροκάματα,
οι συντάξεις μειώνονται. Την ίδια ώρα οι επιχειρηματικοί όμιλοι και η κυβέρνηση της ΝΔ
προκαλούν, ότι παίρνουν μέτρα υπέρ των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων με
voucher και pass...
Που βλέπαμε την μισή Ελλάδα να καίγεται, ελπίζοντας να μην είναι το δικό μας σπίτι το
επόμενο. Αυτή είναι η πολιτική τους, που καίει τα δάση, καίει και τις ζωές μας.
Που τα κρούσματα της πανδημίας έχουν εκτοξευτεί, και δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο για
να μη χαλάσει το «θαύμα» του Τουρισμού, ενώ έχουν χαθεί δεκάδες χιλιάδες ζωές.
Που στη Θεσσαλονίκη μόνο το τελευταίο δίμηνο σκοτώθηκαν δυο εργαζόμενοι στη
δουλειά τους, δεκάδες άλλοι σακατεύτηκαν.
Που η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο Νατοϊκό στρατόπεδο, εμπλέκεται ακόμα
πιο βαθιά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο με ευθύνη της τωρινής αλλά και παλιότερων
κυβερνήσεων με ανυπολόγιστες συνέπειες για τον λαό μας.

Τώρα είναι η ώρα να περάσουμε στην αντεπίθεση.
ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Σήμερα είναι κρίσιμο να βρεθούμε όλοι οι εργαζόμενοι μαζί γιατί κοινά είναι τα
προβλήματα, κοινός και ο ένοχος:






Είναι όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις, που συνεχίζουν την αντιλαϊκή πολιτική εκεί που
την σταμάτησε ο προηγούμενος. Όλοι μαζί, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ\ΚΙΝΑΛ, εξασφάλισαν
το νομικό οπλοστάσιο για τις ομαδικές απολύσεις, για το πάγωμα των μισθών, για τις
ατομικές συμβάσεις, για τους απεργοκτόνους νόμους και τη δουλειά χωρίς ωράριο.
Είναι όλες εκείνες οι δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα που καλούν τους εργαζόμενους
να κάνουν υπομονή, να ελπίζουν σε «σωτήρες» και «Μεσσίες», να παλεύουν να πάει καλά
το αφεντικό μήπως και περισσέψει τίποτα και για τους εργαζόμενους
Είναι αυτοί που έκαναν την ενέργεια ακριβό εμπόρευμα για το λαό, είναι όσοι για τα δικά
τους συμφέροντα σέρνουν τη χώρα μας στο μάτι των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών με
άμεση εμπλοκή στον πόλεμο



Είναι όλοι όσοι μιλάνε για «ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη για όλους, συναίνεση,
εργασιακή ειρήνη», και την ίδια ώρα ανοίγουν το δρόμο για να παγώσουμε το
χειμώνα, για να κινδυνεύουν τα σπίτια μας από τους πλειστηριασμούς των
τραπεζιτών, για να μην μπορούμε να εξασφαλίσουμε ούτε τα βασικά για τις
οικογένειες μας.
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΣΑΣ!
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

1. Αυξήσεις στους μισθούς – επαναθεσμοθέτηση του 13ου και 14ου μισθού.
2. Διορισμός Δικαστικών Υπαλλήλων όλων των κατηγοριών και κλάδων.
3. Επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών.
4. Πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης για όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους
5. Επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού αλληλεγγύης, του πρώην Ταμείου
Αρωγής, για την ενίσχυση Δικαστικών Υπαλλήλων που αντιμετωπίζουν προβλήματα
υγείας.
6. Αύξηση των εξόδων κίνησης των επιμελητών (τουλάχιστον διπλασιασμό)
7. Υλοποίηση στην πράξη της γενικής και ειδικής επιμόρφωσης, που προβλέπει ο νέος
κώδικας δικαστικών υπαλήλων.
8. Προώθηση της ηχογράφησης και αποηχογράφησης σε όλα τα πολιτικά και ποινικά
δικαστήρια.
9. Εκσυγχρονισμός των υλικοτεχνικών υποδομών.
10. Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
11. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη,
φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.
12. Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους υπέρογκους
λογαριασμούς.
13. Επαναφορά των δωρεάν δρομολογίων στις αστικές συγκοινωνίες για τους
εργαζόμενους κατά την έναρξη και τη λήξη των βαρδιών.
14. Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
15. Επιδότηση ενοικίου για εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά, τους φοιτητές και τις μικρές
επιχειρήσεις, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης.
16. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης καλεί όλους
του εργαζόμενους να δώσουν το παρόν στο Συλλαλητήριο της ΔΕΘ,
το Σάββατο 10/9 στις 6:00 μ.μ.στην πλατεία της ΧΑΝΘ.

Για το Δ.Σ.

