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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  
 
 
Συναδέλφισσες -οι, 
 
         Επικοινωνούµε για πρώτη φορά µαζί σας µετά την εκλογή του νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, και σας γνωρίζουµε τα εξής : 
      
1. Από το ψηφοδέλτιο της παράταξης «ΕΝΙΑΙΟ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟ  
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆.∆» εκλέχτηκαν κατά σειρά οι 
συνάδελφοι: 
1) Χρήστος  Τάσσος, 2) Βασίλης  Βουδούρης, 3) Φώτης  Πέρρος, 4) Βασιλική  
Βελέντζα, 5) Γιώργος Πελεκανάκης, 6) Θεοδώρα  Γιαννοπούλου και 7) Βασίλης  
Κατουρτζίδης. 
 
Από το ψηφοδέλτιο της παράταξης «ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ  ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  
ΚΙΝΗΣΗ ∆.∆», οι συναδέλφισσες: 1) Κατερίνα Θάνου και 2) Μαρία Σωτήρχου. 
 
2. Στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 5-10-2014, που εκλέχτηκε 
από τις εκλογές της 23ης Σεπτεµβρίου 2014, συγκροτήθηκε σε σώµα µε την 
ακόλουθη σύνθεση:  
  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΣΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΑΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΤΑΜΙΑΣ 
ΦΩΤΙΟΣ ΠΕΡΡΟΣ ΜΕΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΕΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΟΥΡΤΖΙ∆ΗΣ ΜΕΛΟΣ 

 
 
 



3. Συναδέλφισσες –οι,   
 
           Ένα από τα βασικά στοιχεία, για τη λειτουργία των θεσµικών - 
δηµοκρατικών οργάνων, είναι να στεγάζονται σε ευπρεπή, λειτουργικό και  
µόνιµο χώρο. Επίσης πιστεύουµε, ότι η έµπρακτη στήριξη της ιδέας του 
συνδικαλισµού, είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων των επιπέδων λειτουργίας 
ενός ∆ηµοκρατικού κράτους.   
          Με απόφαση της  Επιτροπής  ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης  των ∆ικαστικών 
Καταστηµάτων ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων Αθηνών, αποφασίσθηκε κατά 
πλειοψηφία, η µεταστέγαση  της  Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Γραµµατείας 
των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, από το γραφείο της στο 2ο όροφο του κεντρικού 
κτιρίου, χώρος που της είχε παραχωρηθεί από την ηµέρα µεταστέγασης των 
δικαστηρίων, σε γραφείο του 2ου ορόφου, του ∆ιοικητικού Εφετείου, ο οποίος  
µέχρι τώρα χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος.       
         Στις 7-11-2014 καταθέσαµε στην εν λόγω επιτροπή αίτηση θεραπείας, για 
την οποία   και  περιµένουµε  απάντηση. 
 
4. Συναδέλφισσες –οι, σας ενηµερώνουµε παρακάτω για τα κυριότερα 
προβλήµατα µας  που συζητήθηκαν στο ΣΥΝΈ∆ΡΙΟ  ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ: 
 
α) Βαθµολόγιο 
 
Στο συνέδριο της Ο.∆.Υ.Ε στο Βόλο (22-23-24/10-2014), ο Υπουργός 
∆ικαιοσύνης κ. Χαράλαµπος Αθανασίου µεταξύ άλλων τόνισε τα εξής: «Με 
εξουσιοδότησε ο κ. Πρωθυπουργός να σας γνωστοποιήσω την προσωπική του 
δέσµευση, που είναι και δική µου, ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα ψηφισθεί 
στη Βουλή η διάταξη για το βαθµολόγιο». 
 
β) Για την επαναθεσµοθέτηση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών είπε: «είναι 
δίκαιο το αίτηµα σας, έχουν ωριµάσει οι συνθήκες. Προσπαθώ όσο γίνεται πιο 
σύντοµα το 2015 να θεσµοθετηθεί ».    
  
γ) Προσλήψεις 
«έχουν γίνει οι απαραίτητες προεργασίες για  να προκηρυχτεί µέσα  στο 2015, 
διαγωνισµός µέσω ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη 300 έως 500 δικαστικών 
υπαλλήλων, εκτός από τους  100 του κλάδου  πληροφορικής». 
 
δ) Ταµείο Νοµικών 
 «θα έχω σύντοµα συνάντηση µε τον κ. Βρούτση για την επίλυση του 
προβλήµατος. Το ίδιο θέµα υπάρχει και για τους δικαστές». 
    
Συναδέλφισσες –οι,  



Σας γνωρίζουµε ότι σε δέκα (10) περίπου ηµέρες θα προκηρυχτεί από τον ΑΣΕΠ  
ο διαγωνισµός, για την πρόσληψη των εκατό (100) συναδέλφων ΠΕ και ΤΕ του 
κλάδου πληροφορικής. Ένας τέτοιος διαγωνισµός γίνεται για πρώτη φορά στο 
χώρο µας και θα είναι ένα σηµαντικό επίτευγµα του κλάδου. 
 
Στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια θα προσληφθούν είκοσι (20) άτοµα και η κατανοµή 
τους θα έχει ως εξής : 
Σ.Τ.Ε =1, Γενική Επιτροπεία=1, ∆. Εφετείο Αθήνας 1, ∆. Πρωτοδικείο Αθήνας 2, 
∆. Εφετείο Πειραιά 1,  ∆. Πρωτοδικείο Πειραιά 2, ∆. Πρωτοδικείο Σύρου 1,  ∆. 
Εφετείο Θεσσαλονίκης  1,  ∆. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 2,  ∆. Εφετείο Πατρών 
1,  ∆. Πρωτοδικείο Πατρών 1,  ∆. Πρωτοδικείο Λάρισας 1, ∆. Εφετείο Ιωαννίνων 
1, ∆. Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 1, ∆. Πρωτοδικείο Κέρκυρας 1,∆.Εφετείο 
Κοµοτηνής 1, και ∆. Πρωτοδικείο Ηρακλείου 1. 
 
Συναδέλφισσες –οι, 
 
        Για το θέµα των ολοµελειών των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και των 
οδοιπορικών για τις µεταβατικές έδρες θα σας ενηµερώσουµε µε νεώτερη 
ανακοίνωση, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
        Ακόµη στις προθέσεις του ∆.Σ είναι οι περιοδείες κλιµακίων στα ∆.∆ για 
αναλυτικότερη  και  πληρέστερη  αλληλοενηµέρωση. 
        Επιπλέον καλωσορίζουµε τους νεοπροσληφθέντες συναδέλφους του 
τελευταίου διαγωνισµού (2009), τους ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία και κάθε 
προσωπική  και οικογενειακή ευτυχία. Υπενθυµίζουµε, ότι ο διορισµός τους είναι 
αποτέλεσµα συνεχών, επίµονων προσπαθειών της Ο.∆.Υ.Ε και της Π.Ε.Υ.Γ.∆.∆. 
 
 

Με συναδελφικούς 
& 

αγωνιστικούς χαιρετισµούς 
 

Για το ∆.Σ της Π.Ε.Υ.Γ.∆.∆ 
 
 
 
 

      Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 
   Χρήστος Τάσσος Βασίλειος Βουδούρης 


