
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άννα Γκαϊτατζή
Υπάλληλος του Πρωτοδικείου ∆ράµας
Πρόεδρος του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων,

Μέλος του Πενταµελούς Υπηρεσιακού Συµβουλίου του
Εφετείου Θράκης



Ένας θεσμός που
μας επιτρέπει :

• Να συναποφασίζουμε για εμάς

• Να συμβάλλουμε στη λειτουργία της υπηρεσίας (συμμετοχή στις
επιλογές προϊσταμένων,  συμμετοχή στα πειθαρχικά συμβούλια κ.λ.π.)

Άρα →

• Αποκτούμε αποφασιστική αρμοδιότητα
• Μας δίνει δυνατότητα παρέμβασης ‐ αλλαγής
• Μας ισχυροποιεί

ΑΡΚΕΙ:   
να κάνουμε σωστή χρήση του θεσμού
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ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ;

Με:
•Γνώση της νομοθεσίας
•Επιμόρφωση
•Κατάλληλη προετοιμασία
•Ενδελεχή και σε βάθος έρευνα όλων των υποθέσεων
•Μελέτη όλων των φακέλων
•Πειστικά ‐ αιτιολογημένα επιχειρήματα
•Στήριξη των συναδέλφων
•Χωρίς τυφλή στήριξη των συναδέλφων
•Θάρρος της γνώμης μας
•Επιλογή κατάλληλων προσώπων
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• Είμαστε όλοι δικαστικοί υπάλληλοι
→

• Δεν πρέπει να γίνεται διάκριση υπαλλήλων ανάλογα με
την υπηρεσία μας

→
• Ως συνδικαλιστές και μέλη των ΔΣ πρέπει να: 

α) μην μας ενδιαφέρει μόνο η δική μας υπηρεσία
β) πειστούμε εμείς πρώτα
γ ) πείσουμε τους συναδέλφους

Π.Χ. επιφύλαξη εισαγγελιών, Θάνος δική μας επιλογή, προκατάληψη Εισαγγελίας Κ‐τηλεφώνημα, Υπάλλ. Πρωτ: εσύ
στηρίζεις Πρωτ.
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ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΥΣ

• Αδιαφορία

• «Βγάζω την ουρά μου απ’ έξω»

• Διαχωρισμός μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών
υπηρεσιών

• Οδοιπορικά έξοδα
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