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ΠΡΟΤΑΣΗ – Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Κοινοποίηση: α) Στην Ο.∆.Υ.Ε. 

 β) Στα µέλη µας 

Σήµερα, στην Κατερίνη, στις 10/11/2014, στην αίθουσα Μ.Ο.∆. του ∆ικαστικού 
Μεγάρου Κατερίνης από ώρα 08:15 έως 09:00, συγκλήθηκε επιτυχώς Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ν. Πιερίας (σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 
42/2014 πρακτικό συνεδριάσεων του ∆.Σ. του Συλλόγου µας), µε είκοσι οκτώ (28) 
συµµετέχοντες από το σύνολο των σαράντα πέντε (45) εγγεγραµµένων του Συλλόγου 
µας, για να αποφανθεί επί της προτάσεως – ψηφίσµατος των αντιπροσώπων των 
Συλλόγων ∆ικαστικών Υπαλλήλων ∆ράµας – Καβάλας – Αλεξανδρούπολης – Κιλκίς.  

Αφού υπερψηφίστηκε η εν λόγω πρόταση – ψήφισµα επί της ουσίας, µε προφορική 
ψηφοφορία µεταξύ των παρευρισκοµένων, τροποποιήθηκε όπως ακολουθεί και κατόπιν 
υπογράφηκε από είκοσι επτά (27) εκ των σαράντα πέντε (45) εγγεγραµµένων µελών 
του Συλλόγου µας (από τα οποία απουσιάζουν έξι (6) λόγω µακροχρόνιας άδειας): 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ∆ΥΟ ΦΑΣΕΙΣ 

Α) Από την προκήρυξη των εκλογών έως και την Κυριακή των εκλογών, για την 
προπαρασκευή των εκλογών, µε την αντίστοιχη αµοιβή. 

Β) Από την εποµένη της Κυριακής των εκλογών µέχρι και την έκδοση των 
οριστικών αποτελεσµάτων, µε την αντίστοιχη αµοιβή. 

Έτσι, στην 2η φάση, οπότε και απαιτείται µεγαλύτερος αριθµός υπαλλήλων, θα 
µπορούν να συµµετέχουν, πλην των υπαλλήλων των Πρωτοδικείων, Ειρηνοδικείων και 
Πταισµατοδικείων της χώρας, και υπάλληλοι των άλλων δικαστικών Υπηρεσιών 
(Εισαγγελιών, Υποθηκοφυλακείων, Κτηµατολογικών Γραφείων), µε αποτέλεσµα να µην 
αδικούνται οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών που ασχολούνται µετά τη διενέργεια των 
εκλογών µε την έκδοση των αποτελεσµάτων και, κατόπιν, των οριστικών 
αποτελεσµάτων, αφού έτσι εξασφαλίζεται µεγαλύτερος αριθµός υπαλλήλων που θα 
µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, µε αντάλλαγµα την ίση για όλους αµοιβή. 

Εποµένως, δεν θα επαφίεται η συµµετοχή των υπαλλήλων στη βούληση των 
Προϊσταµένων Υπηρεσιών ή των Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης Γραµµατείας, ούτε στον 
αγώνα των ∆.Σ. των τοπικών συλλόγων. 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Η Πρόεδρος         Η Γραµµατέας 

 

Μαρία – Ιωάννα Καζάκου      Άννα Πρίµπου 


