
 

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΔΥΑ 

Συναδέλφισσες – οι 

     Εκλέχτηκε κατά τη διάρκεια της χτεσινής συνεδρίασης το νέο προεδρείο 

στο Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας. Οι έδρες και οι θέσεις των 

παρατάξεων, για την εκλογή του προεδρείου στο Δ.Σ. ήταν:  

1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (3 έδρες): Αντιπροσωπευτικό – αναλογικό με πρόταση 

για τη θέση του προέδρου τον Σ. Τριπολιτσιώτη 

2. ΕΑΚ (2 έδρες): Αντιπροσωπευτικό – αναλογικό με πρόταση για τη 

θέση του Γεν. Γραμματέα την Ρ. Τέγα 

3. ΔΑΚΕ (2 έδρες):  Αντιπροσωπευτικό – αναλογικό με πρόταση για τη 

θέση του Αντιπροέδρου την Μ. Μισαηλίδου (με τη δήλωση ότι είναι 

κατά των διπλοθεσιτών, αλλά στο όνομα της ομοφωνίας το 

παραβλέπουν) 

4. ΑΣΔΥ (2 έδρες): Αντιπροσωπευτικό – αναλογικό με πρόταση για τη 

θέση του Ειδ. Γραμματέα τον Μ. Κουτσανδρέα (σημειωτέον ότι ο 

εκπρόσωπος τους στην ΟΔΥΕ είχε ψηφίσει κατά των διπλοθεσιτών) 

5. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (1 έδρα): Αντιπροσωπευτικό – αναλογικό και  

6. ΕΝΩΣΗ (1 έδρα): Αντιπροσωπευτικό – αναλογικό, με την 

προϋπόθεση οι υποψήφιοι να κατέχουν ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ θέση, κάτι 

που δεν έγινε δεκτό, οπότε καταψηφίσαμε όλους τους 

ΔΙΠΛΟΘΕΣΙΤΕΣ υποψήφιους. 

Στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία εκλογής και το νέο προεδρείο που 

εξελέγη, απαρτίζεται από τους:  

 Πρόεδρο : Τριπολιτσιώτη Σωτήρη με ψήφους 9 υπέρ και 1 κατά (τη 

δική μας, γιατί είναι και στο 5μελές Α.Π.) 



 Γενικό Γραμματέα: Τέγα Ρέα με ψήφους 9 υπέρ και 1 κατά (τη δική 

μας, γιατί είναι και στο 5μελές του Εφετείου) 

 Αντιπρόεδρο: Μισαηλίδου Μαριάνθη με ψήφους 9 υπέρ και 1 κατά 

(τη δική μας, γιατί είναι και στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ) 

 Ταμία: Παρασκευά Γιώργο με ψήφους 9 υπέρ και 1 κατά (τη δική 

μας, γιατί είναι και στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ) 

 Ειδ. Γραμματέα: Κουτσανδρέα Ασημάκη με ψήφους 10 υπέρ (είναι 

ΜΟΝΟ στο Σύλλογο) 

  

Σίγουρα οι νεοεκλεγέντες συνάδελφοι έχουν εμπειρία και είναι 

δοκιμασμένοι, αλλά οι αυξημένες λόγω των δύο θέσεων υποχρεώσεις 

τους, ίσως σταθούν εμπόδιο στη σωστή λειτουργία του οργάνου, τη 

στιγμή που τα προβλήματα έχουν διογκωθεί και καθημερινά χρειάζεται να 

είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Δηλώνουμε απερίφραστα ότι η καθημερινή 

παρουσία και προσφορά μας στα δρώμενα του συλλόγου θα είναι 

δεδομένη και πάντα σε κλίμα σύμπνοιας και καλής συνεργασίας, παρότι 

κι αυτή το φορά δεν καταφέραμε να ξεφύγουμε από τα τετριμμένα.  

     Από τη μια έχουμε τους συναδέλφους εκλογείς που διαμαρτύρονται 

για τη μέχρι τώρα λειτουργία των οργάνων από τους εκλεγμένους, αλλά 

όταν πάνε στην κάλπη τους ξαναψηφίζουν και από την άλλη οι 

παρατάξεις που αρέσκονται να λειτουργούν με αρχηγούς και συμμαχίες 

και δεν κάνουν σχεδόν κανένα βήμα ανανέωσης των προσώπων. Αν και 

στην ΟΔΥΕ έχουμε και πάλι μια απ’ τα ίδια, θα ζητήσουμε αντίγραφο 

μερίδας απ’ το κτηματολόγιο, για να δείτε ότι ο κλάδος τελικά ανήκει σε 

κάποια (ίδια) πρόσωπα που «αρνούνται» να σηκωθούν απ’ την καρέκλα. 

Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας (1 έδρα και στην ΟΔΥΕ) δεσμευόμαστε 

ότι θα προσπαθήσουμε για να αλλάξει αυτό.  

Αθήνα 05  Δεκέμβρη  2018 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΘΕΣΗ 

ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ Σ’ ΑΥΤΟ !!!!!! 

 


