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AΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΑΣ ∆ΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
ΣΤΟ Σ∆Υ ΠΕΙΡΑΙΑ 

      
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 
Στις 20-3-2015 καλούµαστε να εκλέξουµε το νέο ∆.Σ. του Συλλόγου µας, για την 
επόµενη διετία. Σε µία πολύ δύσκολη συγκυρία για τον κλάδο µας, όπου: 
 

Η ∆ΑΚΕ ∆.Υ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆Ε  ΣΙΩΠΑ – ∆Ε  ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ 
 
              • Αγωνίζεται πάντοτε στην πρώτη γραµµή 
              • Προβάλλει τα αιτήµατα και τα προβλήµατα των συναδέλφων 
              • ∆ιεκδικεί και προτείνει 
              • ∆εν υποχωρεί στη λογική του ∆ΗΘΕΝ εθνικού συµφέροντος 
              • ∆εν υπολογίζει το κόστος και εκπροσωπεί δυναµικά τον κλάδο. 
 

Η ∆ΑΚΕ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Ε∆Ω 
 
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: 
 
1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ και µάλιστα σ΄ένα 
χώρο που το κτηριακό είναι πρόβληµα 10ετιών και ο σύλλογος απλά ρίχνει 
«φωτοβολίδες» ανά 2ετία κι ενόψει εκλογών. 
 
2. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ του ειδικού γραπτού διαγωνισµού του 
2009, για την κάλυψη των πολλών κενών της Γραµµατείας και ταυτόχρονα το 
µεγαλύτερο δυνατό αριθµό απορρόφησης υπαλλήλων από ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ. 
 
3. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ στους βαθµούς  που κατείχαµε και µας είχαν αποδοθεί σύµφωνα µε 
τον Κώδικα ∆.Υ (Ν.2812/2000) παρότι µερίδα συναδέλφων – συνδικαλιστών, 
αντιδρούν σ΄ αυτό όπως και στη διατήρηση του Κώδικά µας ζητώντας την ένταξή µας 
στο δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα, µε όποιες συνέπειες µπορεί να έχει αυτό, αλλά και για 
τους κινδύνους που µπορεί να κρύβει µία τέτοια αλλαγή. (Και ειδικά για το θέµα του 
βαθµολογίου- µισθολογίου ο Σ∆ΥΠ, δια του προέδρου του, «έκαψε» µε την προσφυγή 
του στο ΣτΕ όλους µας, τι κι αν όλος ο κλάδος του ζητούσε το αντίθετο, και µάλιστα 
είχε το θράσος να µιλά για επιτυχία) 
 
4. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ Ταµείου Νοµικών και ∆ηµοσίου. 
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5. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ και Μηχανογράφηση όλων των Υπηρεσιών. 
 
6. ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ και αποµαγνητοφώνηση όλων των διαδικασιών από 
δικαστικούς υπαλλήλους. 
 
7. ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ σε όλους τους τοµείς και επίπεδα των δικαστικών υπηρεσιών κι όχι 
«παιχνίδια» υπέρ των εκλεκτών του προεδρείου του συλλόγου ανάλογα και µε τα 
τυπικά τους προσόντα. 
 
8. ∆ε ξεχνάµε ότι ο Σ∆Υ Πειραιά δια του Προέδρου του ΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ που αναγκαστικά ήρθαν στις δικαστικές υπηρεσίες για να 
εργαστούν, και να µας βοηθήσουν, δε ξεχνάµε ότι χωρίς αιτία ζήτησαν να απολυθούν 
εργαζόµενοι, µε χρήµατα από το ταµείο του συλλόγου. 
 
9. ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου, όλα στο φώς. 
 
 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 
 
Όλοι µαζί να ανατρέψουµε τις τακτικές και νοοτροπίες που σαρώνουν τα πάντα στο 
Σ∆Υ Πειραιά, σε βάρος των συναδέλφων. 
 
Να ανατρέψουµε συνδικαλιστικές τακτικές που διαχωρίζουν συναδέλφους ανάλογα τα 
τυπικά τους προσόντα 
 

∆υναµώστε την φωνή σας - Ψηφίστε αξιοπιστία. 
 

Ψηφίστε Ευθύνη και ∆ύναµη 
 

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 
 

Ψηφίστε ∆ΑΚΕ ∆ικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά 
    

 

  


