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          ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΟΡΑΜΑΤΑ  
           ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΟ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ 
Συνάδελφοι ,  

Η νέα χρονιά ξεκίνησε µε προβλήµατα, νέες περικοπές µισθών και προβλήµατα στον εργασιακό χώρο ως 

αποτέλεσµα των πολιτικών του µνηµονίου. Εκφράζουµε την αντίδρασή µας σε πολιτικές υποδούλωσης 

εκφοβισµού και εξαθλίωσης , που καταρρακώνουν το βιοτικό µας επίπεδο και τις εργασιακές µας σχέσεις.   

Ήµασταν και είµαστε απέναντι σε κάθε έναν  που βοηθά στο ξεπούληµα της χώρας µας και συνδράµει 

στην κοινωνική εξαθλίωση του λαού µας. ∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ. 

∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ. 

∆ε ξεχνάµε ότι στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες δεν υπάρχει θέρµανση, δεν υπάρχει γραφική ύλη, δεν υπάρχει 

καθαριότητα αλλά σίγουρα υπάρχει χώρος και χρόνος για  πολιτικές  κινήσεις εντυπωσιασµού που δεν 

ενδιαφέρουν τους εργαζόµενους και τους πολίτες. Μιλούν για δίκαιη δίκη και καταδικάζουν σε εξόντωση 

τους συναδέλφους των Ειρηνοδικείων, αδιαφορούν για το γεγονός ότι δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό 

για να εφαρµοστούν όσα αυτοί νοµοθετούν, µην γνωρίζοντας πού είναι και πώς λειτουργούν τα 

Ειρηνοδικεία. Αποφασίζουν για Μονοµελή Εφετεία Κακουργηµάτων και αδιαφορούν ή αγνοούν ότι δεν 

επαρκούν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις Εισαγγελίες Εφετών ή τα Εφετεία .   

∆εν ξεχνάµε την κοροϊδία του «λεφτά υπάρχουν», ενώ δεν υπήρχαν, «µαζί τα φάγαµε» ενώ µας ήρθε ο 

λογαριασµός χωρίς να φάµε, «δε διάβασα το µνηµόνιο» ενώ το ψήφισαν. 

 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ : 
 

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ. 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ. 

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΥΨΗΛΕΣ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. 
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ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ 
 

Για την αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατά µας. 

Για επιστροφή του βιοτικού µας επιπέδου στα επίπεδα του 2009. 

Για την κατάργηση του ν.4024/2011 . 

Για την ανατροπή των πράξεων κατάταξης µε δικαστικές προσφυγές. 

Την επαναφορά των οδοιπορικών στους επιµελητές δικαστηρίων. 

Την επαναφορά του επιδόµατος ειδικών συνθηκών. 

Την επανασύσταση των οργανικών θέσεων που κατήργησε ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης.  

  
Συνάδελφοι, 
Χρειαζόµαστε την ψήφο σας, χρειαζόµαστε τη στήριξή σας για να 
µεταφέρουµε τη φωνή σας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.  

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. ΚΡΑΤΑΜΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ 
 

Υποψήφιοι του Συνδυασµού: 
 

ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ 
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ           ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ                               ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                  ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ             ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ 
ΚΟΥΡΤΖΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ                     ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ                        ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ                ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ  
ΧΟΡΤΑΤΣΙΑΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ                 ΕΦΕΤΕΙΟ 
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