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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

ΘΕΜΑ: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των Δικαστικών Υπαλλήλων στο 

5μελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εφετείου Λαμίας. 
 

Κοινοποίηση: 
1)Προς όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη 

2)Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα.  
 
Καταγγέλλουμε την όποια παρέμβαση ή όχληση θεσμικών παραγόντων 

(Προέδρου 5μελούς Υ.Σ. του Εφετείου Λαμίας, Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των 

εκλογών), κατά τις εκλογές που έγιναν στις 20/10/2020, για την ανάδειξη των αιρετών 
εκπροσώπων των Δικαστικών Υπαλλήλων στο 5μελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του 

Εφετείου Λαμίας. 
Οι ανωτέρω καταγγελλόμενοι  θεσμικοί παράγοντες, ενεργώντας κατά παράβαση, 

αφενός μεν των διατάξεων που ορίζουν τις διαδικασίες διενέργειας των εκλογών, 

αφετέρου δε των αντιστοίχων διατάξεων που ορίζουν την ανακήρυξη  των υποψηφίων 
που εκλέγονται ως Τακτικοί και Αναπληρωματικοί, στην ουσία αλλοίωσαν το εκλογικό 

αποτέλεσμα και την ελεύθερη βούληση των συναδέλφων που ψήφισαν. 
Συγκεκριμένα, η σειρά εκλογής που προέκυψε μετά την καταμέτρηση των 

ψήφων σε όλα τα εκλογικά Τμήματα της Εφετειακής Περιφέρειας Λαμίας, μετά από 

παρέλευση σχεδόν (20) ημερών, δηλαδή στις 12/11/2020 (κατά παράβαση των 
ισχυουσών διατάξεων), δεν αποτυπώθηκε στην ανακήρυξη των εκλεγέντων, παρά 

ανακηρύχθηκε ως δεύτερο τακτικό μέλος το τρίτο κατά σειρά εκλογής και ως πρώτο 
αναπληρωματικό μέλος το δεύτερο κατά σειρά εκλογής . 

Είναι φανερό, πως όσα αναφέρονται παραπάνω, αποτελούν αλλοίωση του 

εκλογικού αποτελέσματος και της ελεύθερης βούλησης των συναδέλφων Δικαστικών 
Υπαλλήλων, ενώ προσβάλλουν βάναυσα τόσο τον θεσμό των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, 

όσο και την ίδια την απονομή της Δικαιοσύνης. Για το λόγο αυτό ενέργειες και 
μεθοδεύσεις αυτού του είδους είναι απερίφραστα καταδικαστέες, απ΄ όπου και αν 

προέρχονται. Δεδομένου δε, ότι τα ανωτέρω είναι σε γνώση των καθ΄ ύλην και 
θεσμικά αρμοδίων, αναμένουμε να γίνουν τα δέοντα προς αποκατάσταση της εκλογικής, 
αλλά κυρίως της ηθικής νομιμότητας. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.) 


