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AΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΑΣ ∆ΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ  

ΣΤΟ Σ∆Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  
 
        Στις 28-3-2013 καλούµαστε να εκλέξουµε το νέο ∆.Σ. του Συλλόγου µας, 
για την επόµενη  διετία.  Σε µία πολύ δύσκολη συγκυρία για τον κλάδο µας, 
όπου: 
        Η Τρόϊκα και η Κυβέρνηση επιµένουν: 
• Στην άγρια επίθεση ενάντια στον εργαζόµενο καταργώντας άµεσα κάθε 
εργασιακή σχέση και κατάκτηση. 
• Στην ληστρική οικονοµική πολιτική της αφαίµαξης του Έλληνα πολίτη. 
• Στην κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους και στο 
ξεπούληµα όσο – όσο, σε άνευ όρων εκποίηση. 
       Τώρα, ανερυθρίαστα και µε περίσσιο θράσος παραδέχονται ότι «το 
πρόγραµµα ήταν λάθος»!! Κι όµως συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο 
και µάλιστα µε όλο και µεγαλύτερη επιµονή, όλο και µεγαλύτερη, λυσσαλέα 
ένταση. ∆εν είναι τυχαίο ούτε αναγκαίο συνάδελφοι, είναι καλά οργανωµένο 
σχέδιο. 
 

Η ∆ΑΚΕ ∆.Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆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 



 2
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: 

 
1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
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 (κινητικότητα – εφεδρείες, απολύσεις 
κ.λπ.)  
4. Ταυτόχρονη συνταξιοδότηση Ταµείου Νοµικών και ∆ηµοσίου 
5. Μηχανοργάνωση και Μηχανογράφηση όλων των Υπηρεσιών 
6. Μαγνητοφώνηση και αποµαγνητοφώνηση όλων των διαδικασιών 
7. Επαναφορά των εξόδων κίνησης των Επιµελητών  
8. Αξιοκρατία σε όλους τους τοµείς και επίπεδα των δικαστικών υπηρεσιών  
 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Όλοι µαζί να αποτρέψουµε µια πολιτική που σαρώνει τα πάντα. 
∆υναµώστε την φωνή σας - Ψηφίστε αξιοπιστία. 

Ψηφίστε Ευθύνη, ∆ύναµη - Ψηφίστε ∆ΑΚΕ. 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΑΚΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 
1. ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Κωνσταντίνος                Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 
2. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ ∆έσποινα              Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ελένη                         Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  
4. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ Αθανάσιος                     Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
5. ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ Αναστάσιος                 Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 
6. ΚΟΥΡΤΖΙ∆ΗΣ Ανέστης                        Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
7. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Παρασκευή (Βιβή)           Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
8. ΡΑΠΤΟΥ Μαγδαληνή                            Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 
9. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ Άννα                 Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
10. ΧΑΡΙΤΟΣ Κωνσταντίνος                     Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
11. ΧΟΡΤΑΤΣΙΑΝΗ Βίκυ                          Εφετείο Θεσσαλονίκης 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Ιωάννης                       Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
2. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ Μαρία                          Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
Ψηφίστε ∆ΑΚΕ 


