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Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018 

Αρ. Πρωτ. 138 

 

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ. 
 

Συνάδελφοι, 

 
το Προεδρείο της ΟΔΥΕ, στη σημερινή σύσκεψή του, αποφάσισε και προτείνει 

να εκφράσουμε άμεσα και συλλογικά, ως θεσμός, για λογαριασμό όλων των 
Δικαστικών Υπαλλήλων και των Συλλόγων της ΟΔΥΕ, έμπρακτα τη 
συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στους συνανθρώπους μας που επλήγησαν 

από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, ως εξής: 
 

Καταρχήν με ποσό 11.000€ από το Ταμείο της ΟΔΥΕ, δηλαδή από τα έσοδα της 
ΟΔΥΕ που προέρχονται από τις συνδρομές των φυσικών μελών της, ποσό που 
αντιστοιχεί σε 2€ για τον καθένα από τους περίπου 5.500 δικαστικούς 

υπαλλήλους από τους οποίους παρακρατούνται συνδρομές για την ΟΔΥΕ και 
τους Συλλόγους τους. 

 
Επειδή καλό θα είναι να εκφραστούμε ενιαία ως χώρος του Υπουργείου της 
Δικαιοσύνης, αποφασίσαμε, επίσης, να προτείνουμε και στους άλλους 

συνδικαλιστικούς  φορείς του χώρου της Δικαιοσύνης (Υπαλλήλους 
Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Εξωτερικής Φρουράς τους, Υπαλλήλους της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και του ΤΑΧΔΙΚ, Δικαστές και Εισαγγελείς) 
να συνεργαστούμε και να συστρατευτούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Για το 
σκοπό αυτό θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί τους. 

 
Για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων – αποφάσεων: 

  
1) Θα χρειαστεί και τυπική έγκριση και επικύρωση από τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

και από το ίδιο το Δ.Σ. ως σώμα, αλλά και από τους Συλλόγους. Θα εξετάσουμε 

δε και την περίπτωση μήπως το ποσό αυτό ή τυχόν μεγαλύτερο παρακρατηθεί 
από τον/την κάθε συνάδελφο από τη μισθοδοσία του, όπως γίνεται και με τις 

συνδρομές.  
2) Θα έρθουμε σε επικοινωνία με τους κατά τόπους συλλογικούς φορείς των 

συνανθρώπων μας που υπέστησαν αυτήν την τραγωδία.  

 
Συνάδελφοι, 

Είναι αυτονόητο ότι, εκτός από αυτή τη συλλογική έκφραση αλληλεγγύης, 
μπορεί ο καθένας ξεχωριστά ή ο Σύλλογος του να εκφράσει την συμπαράσταση 

του με όποιον τρόπο επιθυμεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια θα 
εξετάσουμε και κάθε άλλη μορφή συλλογικής συμπαράστασης. 
 

 
Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 


