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               Αρ. Πρωτ. 27 
   Προς:            - Τους συναδέλφους των ∆ιοικ. ∆ικαστηρίων και της Γεν. Επιτροπείας 

‐ Την Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας 

µε ηλεκτρον. κοινοποίηση στο blog του Σ∆Υ∆∆Α  
και στο site της Ο∆ΥΕ  

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων  

     Την Πέµπτη 26/5/2016 θα διενεργηθούν ύστερα από πολλά χρόνια εκλογές για την 

ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια. Με τη διαδικασία των 

εκλογών εκλέγουµε 2 τακτικά και 2 αναπληρωµατικά µέλη σε κάθε συµβούλιο :  

                 α) του ∆ιοικητικού Εφετείου κάθε περιφέρειας  

                 β) του 5µελούς του υπηρεσιακού συµβουλίου του ΣΤΕ   

                 γ) του 7µελούς υπηρεσιακού συµβουλίου του ΣΤΕ  

         Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συµβουλίων είναι ιδιαίτερα ουσιαστικός γιατί καθορίζει 

την πορεία του εργασιακού µας βίου, εφόσον κρίνονται από αυτά όλα τα υπηρεσιακά 

θέµατα όπως : υπηρεσιακές µεταβολές, προαγωγές, µετακινήσεις κ.λ.π. 

Οι υποψήφιοι συνάδελφοί µας για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια είναι οι εξής :  

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΕΦΕΤΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 

KΑΛΑΝΤΖΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ  ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΚΑΤΣΙΚΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ  
ΣΠΗΛΙΟΥ– ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗ  ΑΛΙΚΗ 

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ  Σ.τ.Ε. 

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΙΚΗ 
ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΥ– ΘΑΝΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΠΕΡΡΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΕΥΤΥΧΙΑ  
ΤΕΛΙΑΝΙ∆ΟΥ  ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ  
ΧΑΤΖΗΛΙΑ  ΕΙΡΗΝΗ 



 
ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΥ  Σ.τ.Ε 
 
ΒΕΛΕΝΤΖΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΑ  
ΜΕΝΙΑ∆ΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ    
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΛΗ  
ΦΕΡΤΑΚΗ  ΓΡΗΓΟΡΙΑ                 
 

     Πάγια θέση του Συλλόγου µας είναι κανένα εκλεγµένο µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µας να µην θέτει υποψηφιότητα στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 

εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια για να διασφαλίζεται έτσι τόσο η ισότητα της 

συµµετοχής όλων των συναδέλφων όσο και η διαφάνεια στα συνδικαλιστικά και 

υπηρεσιακά όργανα, προς αποφυγή εξυπηρέτησης προσωπικών συµφερόντων.  

      Εποµένως, η διάκριση των ρόλων για εµάς είναι αυτονόητη και αδιαπραγµάτευτη. 

Επιπλέον, εκ του νόµου το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και δεν τίθεται για εµάς θέµα διάκρισης 

δικαστηρίου στο οποίο υπηρετούν οι συνάδελφοι, κατηγορίας στην οποία ανήκουν, κλάδου 

στον οποίο εντάσσονται, εργασιακής σχέσης µε την οποία εργάζονται ή συνδικαλιστικού 

συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραµµένοι.  

       Μέσα σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζουµε την απόφαση της Γενικής Επιτροπείας της 

Επικράτειας των Τ.∆.∆. να απορρίψει την ένσταση της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων 

Γραµµατείας ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων (Π.Ε.Υ.Γ.∆.∆.) σχετικά µε τον αποκλεισµό των 

συναδέλφων Ι∆ΑΧ από το δικαίωµά τους να ψηφίσουν στις επικείµενες εκλογές.  
Σας καλούµε όλους να συµµετέχετε ενεργά µε την ψήφο σας και να επιλέξετε τους 
αξιότερους από τους ανωτέρω υποψηφίους.  
 

Για το ∆.Σ. του Σ.∆.Υ.∆.∆.Α. 

 

            Η Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραµµατέας 

 

          Φωτεινή Ροζή                                                                    Παναγιώτης Ορθοδόξου 


