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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνάδελφοι -σες 
Γνωρίζετε ότι στις 26-5-2016  ηµέρα Πέµπτη διεξάγονται οι εκλογές για την 

ανάδειξη  αιρετών εκπροσώπων µας στα Υπηρεσιακά (∆ικαστικά) Συµβούλια, 

στα  Εφετεία  (Πενταµελή)  και στο Σ.τ.Ε. (Πενταµελές και Επταµελές). 

Συνάδελφοι –σες 
Η µόνιµη µε τους ∆ικαστικούς Λειτουργούς συµµετοχή µας στα 

Υπηρεσιακά Συµβούλια αποτελεί τη µέγιστη θεσµική κατάκτηση του 

συνδικαλιστικού µας κινήµατος στο χώρο µας τα τελευταία χρόνια επειδή:  

α) ανεβάζει σε υψηλότατο επίπεδο το κλάδο µας, 

β)συµµετέχουµε καθοριστικά στις αποφάσεις που αφορούν την 

επαγγελµατική µας εξέλιξη και  

γ) αποκτούµε γνώσεις και εµπειρία πολύτιµες για την περαιτέρω βελτίωση 

της υπηρεσιακής και συνδικαλιστικής δράσης µας. 

Συνάδελφοι –σες 
Το ∆.Σ. του Συλλόγου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (Π.Ε.Υ.Γ.∆.∆.) σας καλεί σε 

µαζική συµµετοχή στην ψηφοφορία  εκλογής των αιρετών µας για τα επόµενα 

δύο (2)  χρόνια. 

Συνάδελφοι –σες 
Υποψήφιοι, µέλη του συλλόγου µας (Π.Ε.Υ.Γ.∆.∆.) είναι:  

Α) για το 5/Λες του Σ.τ.Ε. οι: 1) Μπατσιάκου-Θάνου Αικατερίνη, 2) 
Πέρρος Φώτιος και 3) Στεργίου Ευτυχία 
Β) για το 7/Λες του Σ.τ.Ε. οι: 1) Βελέντζα Βασιλική, 2) Παναγοπούλου 
Έλλη 

 Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια για προσωπικούς και ΜΟΝΟ λόγους 
κάποιοι συνάδελφοι έχουν συστήσει στην Αθήνα ένα διασπαστικό  
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ολιγάριθµο σύλλογο (περίπου 60 µελών). Οι συνάδελφοί µας αυτοί µε 

διάφορες προφάσεις δεν θέλουν να συµµετέχουν στον  ΕΝΙΑΙΟ σύλλογο 

µε τους συναδέλφους  του Πειραιά και των Περιφερειακών 
∆ικαστηρίων. Ο ενωτικός σύλλογος της  Π.Ε.Υ.Γ.∆.∆ που λειτουργεί από το 

1962 όταν  ιδρύθηκαν  τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια ουδέποτε άσκησε 

«πολεµική»κατά του συλλόγου της Αθήνας. Όµως διερωτόµεθα µε ποια 

λογική, ποια συναδελφική και συνδικαλιστική ηθική µέλη του συλλόγου 
της Αθήνας ζητούν την ψήφο των συναδέλφων των περιφερειακών 
∆ικαστηρίων  (αλλά και της πλειοψηφίας των υπαλλήλων  των 
∆ικαστηρίων των Αθηνών ), αφού διαχωρίζονται από το ενιαίο σύλλογό 
µας; Αφού θεωρούν ότι δεν µπορούν να συνεργάζονται να λειτουργούν 

επαγγελµατικά, συνδικαλιστικά και να είναι αρωγοί  µε τους  συναδέλφους 

της πλειοψηφίας των Αθηνών, του Πειραιά και των υπολοίπων ∆ικαστηρίων 

της Ελλάδος; 
 Συνάδελφοι –σες 
Σας καλούµε να ψηφίσετε  για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια, έναν για 

κάθε Συµβούλιο από τους προαναφερόµενους συναδέλφους µας που 
είναι µέλη του Συλλόγου µας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  (Π.Ε.Υ.Γ.∆.∆.) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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