ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Ανεξάρτητο Αδέσµευτο Ανοιχτό
Ψηφοδέλτιο των ∆ικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου

«Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις. Να µην τις παίρνει ο άνεµος»
(Μανόλης Αναγνωστάκης)
Νάτη και η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» σας – η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» µας. Όνοµα και «πράµα»:
Έννοια, δράση, πράξη .... και ο ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ µας – το ψηφοδέλτιο µας.
Συνδυασµός και ψηφοδέλτιο, όόόχιιι παράταξη, µακριά από µας, πια.
Νάτη ξανά η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». Μέσα σε έναν χρόνο, για τρίτη φορά υποψήφια (θηλυκού γένους,
καθόσον Αλληλεγγύη) ή υποψήφιος (αρσενικού γένους, καθόσον Συνδυασµός) ή ψηφοδέλτιο (ουδέτερο)
ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
µε βιβλιάριο υγείας.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ / ΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. Σ∆ΥΑ
Επώνυµο

Όνοµα

Όνοµα πατρός

Υπηρεσία

ΚΩΣΤΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΜΑΓ∆Α
ΜΑΚΗΣ

Του Παναγιώτη
Του Ηλία
Του Γρηγοροµελέτη
Του Χρήστου
Του Γεωργίου
Του Σωτηρίου
Του Παναγιώτη
Του Κωνσταντίνου

Πρωτοδικείο - Αρχείο Λουκάρεως
Εφετείο
Πρωτοδικείο, Ευελπίδων
Πρωτοδικείο, Ευελπίδων
Πρωτοδικείο, Ευελπίδων
Ειρηνοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο, Ευελπίδων
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας

Του Νικολάου

Πρωτοδικείο, Ευελπίδων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΙΟΝΥΣΟΥΛΑ
(Σούλα)
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Του Σωκράτη

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
ΡΟΓ∆ΑΚΗ
ΣΙΓΑΝΟΣ
ΤΣΙΟΥΦΗΣ

ΝΙΚΟΣ
ΜΑΡΘΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΣ

Του Βασιλείου
Του Ιωάννη
Του Σταύρου
Του Γεωργίου

Πρωτοδικείο - Μεθόδων και
Οργάνωσης, Ευελπίδων
Πρωτοδικείο, Ευελπίδων
Πρωτοδικείο, Ευελπίδων
Πρωτοδικείο, Ευελπίδων
Εισαγγελία Πρωτοδικών

ΑΥΓΕΡΗΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΠΕΡ∆ΑΣ
ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΡΩΝΗ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Μάκης)
ΜΕΛΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΣΙΟΥΦΗΣ

ΝΙΚΟΣ

Του Γεωργίου

Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αξίζει να έρθει κανείς/καµιά στην ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, να «περπατήσει» µαζί της και µαζί µας έστω
και σαν…επισκέπτης, για µια κουβέντα... Χαλαρά, χωρίς άγχος, cool! Έτσι, σε αυτές τις εκλογές
είναι νέοι συνυποψήφιοι/α οι: Αυγέρης Κώστας, Κορώνη Μάγδα, Παναγιωτόπουλος ∆ηµήτριος,
Πατεράκης Νίκος και Σιγανός Γιάννης. Καλώς ορίσατε και καλή δύναµη, καλή συνέχεια, χαλαρά…
Βεβαίως, µπορεί κανείς / καµιά να φύγει από την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, αν κρίνει ότι αξίζει να πάει
αλλού ή να µην είναι υποψήφιος/α. Έτσι, σε αυτές τις εκλογές δεν θα είναι συνυποψήφιοι/ες οι:
Βασιλείου Τζούλια (Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας), Παύλου Νικολέττα, Θεριανού ∆ηµητρία και
Στεφανάτου Πόπη (και οι τρεις Πρωτοδικείο Αθηνών). Συνάδελφοι, σας ευχαριστούµε από
καρδιάς για τη συνεργασία και τη βοήθεια που µας προσφέρατε στο ξεκίνηµά µας.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ως συνδυασµός και ψηφοδέλτιο, για τρίτη φορά σε έναν χρόνο, υποψήφια:
1. Πρώτη φορά εµφανίστηκε τον Σεπτέµβριο 2014, στις εκλογές του Σ∆ΥΑ για ανάδειξη
αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Ο∆ΥΕ που έγινε στο Βόλο. Πέτυχε και µε 99 ψήφους εξέλεξε
πέντε (5) συνέδρους.
Στις 24 Οκτωβρίου 2014 ήταν η δεύτερή της εµφάνιση, στο Συνέδριο του Βόλου. Πέτυχε και µε 11
συνέδρους εξέλεξε ένα µέλος της στο ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, νυν Α’ Αντιπρόεδρός της.
4 Νοεµβρίου 2015, εµφανίζεται για τρίτη φορά στις εκλογές για την ανάδειξη ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου µας, του Σ∆ΥΑ.
2. Αγωνιζόµαστε και ελπίζουµε, µε τη βοήθεια σας και πάλι να µπούµε και στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Συλλόγου µας, που είναι ο επόµενος στόχος. Ευχόµαστε να είναι επιτυχηµένη και
η τρίτη µας προσπάθεια. Ώστε δηλαδή, µαζί µε άλλους κι από άλλους συνδυασµούς που θέλουν,
µπορούν και έχουµε πάνω κάτω τις ίδιες αρχές και αξίες (ίσως δε στο µέλλον δηµιουργήσουµε ένα
µεγάλο συνδυασµό). Να κάνουµε ξανά τον Σύλλογο µας όπως του αξίζει και όπως µας αξίζει
να είναι. Αρκεί να προσφέρετε αλληλεγγύη στην ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ!
Για έναν ζωντανό συνδικαλισµό χωρίς κοµµατικό φανατισµό και διοικητικούς
µηχανισµούς, χωρίς παρασκήνια και συνδιοίκηση, χωρίς λαϊκισµό…

«Όχι στον φόβο για δυσµένεια, όχι στην ελπίδα για εύνοια»
3. Θέτουµε «κόκκινες γραµµές» µε απαραβίαστες αρχές και αποµονώνουµε κάθε έναν/µία που
δοκιµάστηκε και :
(α) Είχε ή έχει αποδεδειγµένα οικονοµικές εκκρεµότητες µε τα ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ή Ο∆ΥΕ
(όπως ενυπογράφως και αποδεδειγµένα είχαν και έχουν άλλοι και γι αυτό ίσως και να
κάνουν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ Συσπειρώσεις …) και κάθε είδους παθητική ή ενεργητική δωροληψία ή
δωροδοκία κ.ά. !!!!
(β) Είναι κοµµατικό στέλεχος (στέλεχος κόµµατος ή κοµµατικής οργάνωσης, διότι τα κοµµατικά
στελέχη έχουν εξαρτήσεις, υποχρεώσεις και ενδεχόµενα οφέλη. Τα µέλη κοµµάτων µπορεί να
είναι υποψήφιοι).
(γ) Οµαδοποιείται παρασκηνιακά ή ανοιχτά, και προσπαθεί να προωθήσει ή να αποκλείσει
συνυποψήφιούς του, τώρα αλλά και στο παρελθόν.
Συµπορευόµαστε στον αγώνα για τον κλάδο, και ιδιαίτερα για τους συναδέλφους που έχουν πιο πολύ ανάγκη, γιατί
είναι πιο αδικηµένοι όπως είναι π.χ.
1. Οι νέοι που διορίστηκαν από 1-1-2011 και δεν έχουν προσωπική διαφορά µείωσης, µε βαθµό ΣΤ.
2. Οι νέοι και όσοι έχουν τους βαθµούς ΣΤ, Ε, ∆ και Γ όλων των κλάδων και κατηγοριών, είτε έχουν, είτε δεν έχουν
προσωπική διαφορά µείωσης και είναι στάσιµοι µισθολογικά.
3. Όσοι από τους πιο πάνω καλούνται να µπουν υποχρεωτικά στο ΜΤΠΥ, άδικα, παράτυπα και χωρίς αντίκρισµα…
4. Οι Ι∆ΑΧ, ως προς την εργασιακή σχέση και τη θεσµική υποτίµηση και υποβάθµιση που ενδεχοµένως
αντιµετωπίζουν καθώς και την ανασφάλεια που νοιώθουν.
5. Οι γραµµατείες των δικαστικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ανάγκη από προσωπικό (σε όλα τα τµήµατα, µε και
από διαγωνισµούς, ιδιαίτερα στα τµήµατα εδρών, κατάθεσης δικογράφων και επιµελητών), από σύγχρονους
κανονισµούς λειτουργίας και από προϊσταµένους τµηµάτων και διευθύνσεων επιλεγµένους από υπηρεσιακά
συµβούλια, των οποίων οι εκπρόσωποί µας θα είναι εκλεγµένοι και όχι «διορισµένοι».
6. Στηρίζουµε και συµµετέχουµε στον αγώνα των συναδέλφων που εκτελούν καθήκοντα Γραµµατέα Έδρας
σε όλα τα δικαστήρια της Αθήνας. Καταθέσαµε και καταθέτουµε συνεχώς γραπτές και προφορικές προτάσεις
για τις δίωρες διακοπές εργασιών ακροατηρίων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και γενικά την επίτευξη των
στόχων των δίωρων διακοπών, που είναι: η πρόσληψη προσωπικού από και µε διαγωνισµούς, ο καθορισµός
πλαφόν µηνιαίων εδρών ανά Γραµµατέα έδρας, η συνολική µηχανογράφηση και η δια βίου επιµόρφωση των
δικαστικών υπαλλήλων µε σύγχρονα και ενδιαφέροντα προγράµµατα επιµόρφωσης…
Συµµετέχουµε στη συνδικαλιστική επιτροπή συντονισµού του αγώνα, επιδιώκοντας να µην καπελωθεί από κανέναν,
γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι απεργία ούτε στάση εργασίας ούτε µπορεί να χειραγωγηθεί και να καθοδηγεί άνωθεν –
από το οποιοδήποτε ∆Σ. Αλλά είναι ένας αγώνας που χρειάζεται συντονισµό από τη βάση και προσωπική
στάση από τον κάθε Γραµµατέα που συµµετέχει σε αυτήν την κινητοποίηση…

Για όλους αυτούς και άλλους λόγους καλούµε τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως πολιτικής
προτίµησης και ιδεολογίας, να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν την Αλληλεγγύη.
Για την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, οι συνυποψήφιοι/ες της…
Αθήνα, Οκτώβριος 2015

