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               Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Περισσότερο από ποτέ τώρα που οι όποιες ελπίδες για καλύτερες µέρες,  

µέσα από δήθεν διαφορετικές και φιλεργατικές πολιτικές, που θα ακολουθούσε 
η σηµερινή κυβέρνηση, αποδείχτηκαν φρούδες ελπίδες, χρειαζόµαστε ισχυρά 
συνδικαλιστικά όργανα.  

Τώρα που ξέρουµε ότι µόνο τα πρόσωπα και τα κόµµατα εναλλάσσονται 
στην κυβέρνηση, αλλά οι πολιτικές µένουν ίδιες και είναι σταθερά κατά των 
εργαζοµένων, ο συνδικαλισµός είναι το µοναδικό αληθινό στήριγµα των 

εργαζοµένων στα δύσκολα και το µοναδικό µας όπλο για αντίσταση και 
διεκδίκηση. 

 

Στην Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση (Α.Σ.Κ.) πιστεύουµε στον 
συνδικαλισµό που υπηρετεί τις αξίες της συλλογικότητας και της 
αλληλεγγύης : 

 

  Που βάζει στόχους και τους υπηρετεί µε συνέπεια και ειλικρίνεια.  
 

  Που δεν διχάζει τους συναδέλφους, βάζοντας πάνω από την ιδιότητα 
του ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ταµπέλες κατηγοριών και σχέσεων εργασίας. 

 

 Που υπηρετεί την ενότητα των εργαζοµένων, µε συνδικαλιστές που 
συζητούν και συµπληρώνουν ο ένας τον άλλον και δεν σπαράσσονται 
µεταξύ τους, όπως συµβαίνει τα τελευταία χρόνια, µε στόχο την 
πρωτοκαθεδρία στα συνδικαλιστικά όργανα και την συνέχιση του 
πολέµου από διαφορετική κάθε φορά θέση. 

 

 Που δεν επιτρέπει στα πολιτικά κόµµατα να παρεµβαίνουν, να 
χειραγωγούν και να καθορίζουν τους αγώνες των εργαζοµένων. 

 

 Που πρωταγωνιστές είναι οι άνθρωποι που τον στελεχώνουν, µε 
µοναδικά εργαλεία την αξιοπιστία και τον καθαρό λόγο, που πηγάζει 
από τα πραγµατικά προβλήµατα των ∆ικαστικών Υπαλλήλων και 
στοχεύει στην επίλυσή τους, µε αξιοκρατία και διαφάνεια. 

 

Με αυτές τις αρχές ζητούµε την στήριξή σας στις επικείµενες εκλογές µε 
την δέσµευση πως θα συµβάλουµε µε όλες τις δυνάµεις µας για την επίλυση των 
προβληµάτων του κλάδου µας : 

 

   Την επίσπευση των προσλήψεων που έχουν µε ανακοινωθεί, αλλά 
δυστυχώς η  υλοποίησή τους καθυστερεί, µε αποτέλεσµα να έχουν 
δηµιουργηθεί αξεπέραστα προβλήµατα σε όλες τις υπηρεσίες. 

 



  Την θεσµική προστασία µας, µέσα από έναν σύγχρονο Κώδικα ∆ικαστικών 
Υπαλλήλων, που θα διατηρεί όµως και την ιδιαιτερότητα του κλάδου µας, 
όπως προβλέπεται από το Σύνταγµα.   

 

 Την επαναθεσµοθέτηση του Επιδόµατος Ειδικών Συνθηκών, ένα αίτηµα 
που µπορεί να συσπειρώσει όλους τους συναδέλφους. Μπορεί να ακούγεται 
ως ένα δύσκολο οικονοµικό αίτηµα για τα σηµερινά δεδοµένα, πρέπει όµως 
να τεθεί ως στόχος. 

 Την µείωση της ψαλίδας, των µισθολογικών διαφορών ανάµεσα στις 
κατηγορίες, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται οι διαφορές αλλά και οι 
παρεχόµενες  υπηρεσίες όλων των ∆ικαστικών Υπαλλήλων. 

 

 Την προσαρµογή των εξόδων κίνησης των επιµελητών στα πραγµατικά 
επίπεδα. 

 

 Την µονιµοποίηση των συναδέλφων, που έρχονται στα ∆ικαστήρια από 
µετατάξεις, έτσι ώστε να πάψουν οι διαχωρισµοί ανάµεσα στους 
συναδέλφους και να έχουν όλοι τα ίδια δικαιώµατα και όχι µόνο τις ίδιες 
υποχρεώσεις. 

 

  Την επέκταση της ρύθµισης για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και 
στους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους, τόσο βαθµολογικά, όσο και µισθολογικά. 

 

 Την επίλυση του προβλήµατος µε το Μ.Τ.Π.Υ. 
 

 Την κατάργηση του  άρθρου 48 του Νόµου 4356/2015. 
 

 Την ανακατανοµή των οργανικών θέσεων µε βάση τις σηµερινές 
πραγµατικές ανάγκες των υπηρεσιών 

 

  Την επίλυση του προβλήµατος των υπερωριών. Πρέπει επιτέλους να βρεθεί 
µια οριστική λύση, ώστε να καταβάλλονται άµεσα οι πραγµατικές 
υπερωρίες, ακόµα κι αν χρειαστεί δικαστική διεκδίκησή τους. Θα πρέπει το 
συνέδριο να αποφασίσει αποχή από οποιαδήποτε εργασία πέραν του 
ωραρίου, αν δεν έχει εκ των προτέρων εξασφαλιστεί η καταβολή 
υπερωριών. 

 Την διεκδίκηση του δίκαιου αιτήµατός µας για συνταξιοδότηση και από το 
Ταµείο Νοµικών όταν κατοχυρώνεται δικαίωµα σύνταξης από το ∆ηµόσιο. 

 

 Την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας. 
 

Ας κάνουµε λοιπόν όλοι µαζί έναν ειλικρινή διάλογο που θα συνθέτει απόψεις  και 
    θα σχεδιάζει δράσεις, για να διεκδικήσουµε ένα καλύτερο αύριο για όλους µας 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 
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ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 
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ΜΠΙΘΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ 
 

 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) 

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΖΟΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) 

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
 

 

 

ΜΕ  ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ 
 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ  Α.Σ.Κ. 


