ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ
Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ε.Α.Κ)
Ποιοι είµαστε;
Είµαστε όλοι εσείς οι δικαστικοί υπάλληλοι που αγωνιούµε για τον κατήφορο που έχει
πάρει ο κλάδος µας χάνοντας τις κατακτήσεις δεκαετιών.
Είµαστε αυτοί που ακούσαµε τη φωνή του κλάδου να σταµατήσει η φαγωµάρα των
παρατάξεων και φιλοδοξούµε στη δηµιουργία ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ψηφοδελτίου, από το οποίο
εσείς να επιλέγετε αυτούς που θεωρείτε καταλληλότερους. Γι’ αυτό στο ψηφοδέλτιό µας θα
δείτε συναδέλφους που συµµετείχαν κατά καιρούς σε διαφορετικά ψηφοδέλτια.
Είµαστε αυτοί που καταδικάζουµε τον κυβερνητικό και κοµµατικό συνδικαλισµό και
τραβάµε µπροστά για τα συµφέροντα του κλάδου. Στο ψηφοδέλτιό µας είναι συνάδελφοι
που έχουν αναφορά σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.
Είµαστε αυτοί που είχαν µπει µπροστά στους αγώνες για το ωράριο, τον Κώδικά µας, τις
οικονοµικές κατακτήσεις. Που δεν δείλιασαν µπροστά στις διώξεις. Είµαστε αυτοί που
στους πρόσφατους αγώνες του κλάδου για την πρόσληψη προσωπικού ήµασταν µπροστά.

Τι θέλουµε;
9 Την άµεση πρόσληψη προσωπικού που µας έχουν υποσχεθεί και την
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών µε ανακατανοµή προσωπικού, αλλά και σπάσιµο
των στεγανών των υπηρεσιών από τους «ηµετέρους».
9 Την οικονοµική αναβάθµιση του κλάδου διεκδικώντας να κερδίσουµε αυτά που
χάσαµε τα τελευταία έξι χρόνια. ∆ιεκδικούµε την επαναφορά του διανεµητικού
λογαριασµού και του επιδόµατος ειδικών συνθηκών.
9 Την ψήφιση Κωδίκων ∆ικαστικών Υπαλλήλων και Οργανισµού των
∆ικαστηρίων που θα διατηρεί τις κατακτήσεις, θα τις διευρύνει µε τα θετικά του
δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα που δεν ισχύουν για εµάς και το σπάσιµο των
µηχανισµών µε τη λειτουργία των υπηρεσιακών συµβουλίων για την αξιοκρατική
επιλογή διοικήσεων.
9 Ταυτόχρονη συνταξιοδότηση µε το Ταµείο Νοµικών και απελευθέρωση των
χρηµάτων από τις διαιτησίες για την αλληλεγγύη των ∆ικαστικών Υπαλλήλων.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι
Σας καλούµε να µας εµπιστευτείτε, γιατί γνωρίζουµε τα προβλήµατα, έχουµε επεξεργαστεί
τη λύση τους και ξέρετε ότι θα αγωνιστούµε για τα συµφέροντα του κλάδου. Θα είµαστε
µπροστά για τα µεγάλα προβλήµατα, αλλά και τα µικρά που απασχολούν την
καθηµερινότητά µας. Και επιπλέον µας εµπιστεύεστε διότι γνωρίζετε πλέον ότι θα
σεβαστούµε τις συνδροµές των συναδέλφων µας.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ
Αθανασοπούλου Αικατερίνη
Αλεξανδρόπουλος Σπύρος
Αλεξανδροπούλου Γεωργία
Αλεξοπούλου Γεωργία
Ασηµακοπούλου Αναστασία
Βάκρινος Άγγελος
Βασιλοπούλου Μαργαρίτα
Βικάτος Πολυχρόνης
Βαρβαρήγος Βασίλης
Γκόγκογλου Άγγελος
∆ηµητριάδου Ευαγγελία (Λίνα)
Θανάσουλας Νικήτας
Ιωακειµίδης Παναγιώτης
Ιωακειµίδη Τατιάνα
Καλούδης Αλέξανδρος
Κονδύλη Βασιλική
Κουφογιώτης Γιώργος
Μητσοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
Μπεζµέρτης Λαυρέντης
Πολυχρονίδη Χαρίκλεια
Ρηνάκης Αλέξανδρος
Σάρδη Σµαράγδα
Σωτηρόπουλος Ηλίας
Τέγα Ρέα
Χαραλαµπίδης Χρήστος
Χρονοπούλου Πατρούλα
Χωριανοπούλου Καλλιόπη (Πόπη)

Πρωτοδικείο Αθηνών
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Ειρηνοδικείο Περιστερίου
Εισαγγελία Αρείου Πάγου
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Εφετείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Ειρηνοδικείο Αθηνών
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Εφετείο Αθηνών
Πταισµατοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Εφετείο Αθηνών
Εφετείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Ειρηνοδικείο Αθηνών
Ειρηνοδικείο Αθηνών
Ειρηνοδικείο Περιστερίου
Εφετείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρωτοδικείο Αθηνών
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Ειρηνοδικείο Περιστερίου
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
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