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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Κατά τη σηµερινή συνεδρίαση του ∆.Σ. της Π.Ε.Υ.Γ.∆.∆, έγινε η
συγκρότησή του σε σώµα.
Το νέο ∆.Σ. της Π.Ε.Υ.Γ.∆.∆ έχει την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος:

Φώτιος Πέρρος

Γ. Γραµµατέας: Θεοδώρα Γιαννοπούλου
Αντιπρόεδρος: Αθανασία Καφέζα
Ταµίας:

Μαρία Σωτήρχου

Μέλη (µε αλφαβητική σειρά): Άγγελος Ανδρεαδάκης, Στυλιανή Γάκου,
Αικατερίνη Θάνου, Απόστολος Καρδούτσος και Βασίλης Κατουρτζίδης.
Στη συνέχεια της συνεδρίασης το ∆.Σ. ασχολήθηκε µε τα υπόλοιπα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
2) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ Ο.∆.Υ.Ε.
Κατά την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου της Ο.∆.Υ.Ε., οι

οµιλητές

επικεντρώθηκαν:
- Στις αλλαγές του Κώδικα και στην κατάργηση του

περιβόητου

άρθρου 48 του Ν. 4356/2015.
- Στην επαναθεσµοθέτηση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών.
- Στα προβλήµατα της υποστελέχωσης των δικαστικών υπηρεσιών,
στην κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, στο µηχανογραφικό σύστηµα
που εξακολουθεί να έχει πολλά προβλήµατα και στις συνθήκες εργασίας µας,
που τα τελευταία χρόνια συνεχώς και χειροτερεύουν.

∆υστυχώς, τα αποτελέσµατα για τους υποψηφίους από τα διοικητικά
δικαστήρια ήταν απογοητευτικά. Στο νέο 17/µελές διοικητικό συµβούλιο της
Ο.∆.Υ.Ε, δεν συµµετέχει κανείς υποψήφιος από τα διοικητικά δικαστήρια.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το νέο ∆.Σ. της Π.Ε.Υ.Γ.∆.∆. ξεκινά τη νέα θητεία του µε σεβασµό,
συνεργασία και συνεχή επαφή µε όλους τους συναδέλφους, τους οποίους
θέλουµε να καταστήσουµε ενεργούς στις καθηµερινές µας διεκδικήσεις.
Επίσης, θα υπάρχει τακτική ενηµέρωση για όλα τα θέµατα που αφορούν τον
κλάδο και όλες οι δράσεις µας, θα βρίσκονται υπό τον συνεχή έλεγχό σας.
Ακόµη στις προθέσεις του νέου ∆.Σ. είναι οι περιοδείες κλιµακίων στα
Περιφερειακά ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, για αναλυτικότερη και πληρέστερη
αλληλοενηµέρωση, καθώς και ∆ιοικητικά Συµβούλια στα µεγάλα περιφερειακά
δικαστήρια.
Ενόψει

της τροποποίησης του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων,

περιµένουµε από όσους συναδέλφους επιθυµούν, να αποστείλουν προτάσεις
– απόψεις, στο ∆.Σ. της Π.Ε.Υ.Γ.∆.∆. (Λ. Ριανκούρ 85-87), τις οποίες και θα
θέσουµε στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για το
σκοπό αυτό

(ηµεροµηνία λήξης εργασιών της επιτροπής έχει ορισθεί η

31/12/2016).
Συνεχίζουµε τον αγώνα µε ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ενάντια
στις

ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ,

για

τη

διεκδίκηση

των

∆ΙΚΑΙΩΝ

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.
Με συναδελφικούς & αγωνιστικούς χαιρετισµούς
Για το ∆.Σ. της Π.Ε.Υ.Γ.∆.∆
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραµµατέας

Φώτιος Πέρρος

Θεοδώρα Γιαννοπούλου

