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Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, έγινε η συγκρότησή του σε σώµα. 

Το νέο ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ έχει την εξής σύνθεση: 

Πρόεδρος: Γιώργος ∆ιαµάντης 

Γ.Γραµµατέας: Χρήστος Λυµπερόπουλος 

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Καϋµενάκης 

Ταµίας: Λαυρέντης Μπεζµέρτης 

Αναπληρωτής Γ.Γραµµατέας: Ανδρέας Πάσχος 

Οργανωτικός Γραµµατέας: Γιάννης Βαρελάς 

Υπεύθυνος Σύµβουλος Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων: Γιώργος 

Κουφογιώτης 

Μέλη (µε αλφαβητική σειρά): Μίλτος Βεντούρης, Βασίλης Κατουρτζίδης, 

Ανέστης Κουρτζίδης, ∆ηµήτρης Λιάτσος, Μιχάλης Μαυρογένης, Μαριάνθη 

Μισαηλίδου, Κων/νος Παρασκευόπουλος, Χρήστος Σιώνας, ∆ηµήτρης 

Τσάκας, Λάµπρος Χανδρινός. 

Σηµείωση: Oι θέσεις των αντιπροέδρων είναι δυο. H κενή θέση θα συµπληρωθεί σε 
επόµενη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου. 

 

Στη συνέχεια της συνεδρίασης το ∆.Σ. ασχολήθηκε µε τα φλέγοντα θέµατα και 

αιτήµατα του κλάδου και έλαβε, σε πρώτη φάση, τις εξής αποφάσεις: 

1) Να αποστείλουµε και να δηµοσιοποιήσουµε άµεσα ψήφισµα διαµαρτυρίας 

απευθυνόµενο προς τους αρµόδιους φορείς της Πολιτείας (Πρωθυπουργό, 

Υπουργό ∆ικαιοσύνης, Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Υπουργό 

Οικονοµικών), µε το οποίο θα απαιτούµε άµεσες λύσεις στα φλέγοντα 
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θέµατα του κλάδου, για τα οποία παρατηρείται αδράνεια, αδιαφορία και 

µετάθεσή τους στο µέλλον. Παρά το γεγονός ότι για κάποια από αυτά, 

υπήρξε κατ’ επανάληψη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού και του ίδιου του 

Υπουργού ∆ικαιοσύνης (ακόµα και στο πρόσφατο συνέδριο της Ο∆ΥΕ στο 

Βόλο) ότι θα δοθούν λύσεις. 

2) Να γίνει εντός των προσεχών ηµερών (επόµενη εβδοµάδα και πριν τις 

εορτές), συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, µε τη 

συµµετοχή του Προεδρείου και των µελών του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ που 

βρίσκονται στην Αθήνα, αλλά και των µελών ∆.Σ. όλων των Πρωτοβαθµίων 

Συλλόγων της Αττικής. 

 

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες αναλαµβάνονται από την Ο∆ΥΕ µετά και από 

παρέµβαση – αίτηµα των Πρωτοβαθµίων Συλλόγων και Ενώσεων ∆ικαστικών 

Υπαλλήλων: α) Αθήνας, β) Πειραιά, γ) Υποθηκοφυλακείων, δ) ΣτΕ, και ε) 

∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, και αποτελούν την πρώτη αντίδραση του νέου ∆.Σ. για 

τον συνεχιζόµενο εµπαιγµό του κλάδου. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ ξεκινά τη νέα θητεία µε σεβασµό, συνεργασία και συνεχή επαφή 

µε τους Πρωτοβαθµίους Συλλόγους, τον ρόλο των οποίων θέλουµε να 

καταστήσουµε ενεργό στις καθηµερινές µας διεκδικήσεις. Επίσης, ενεργός και 

ισότιµος θα είναι και ο ρόλος όλων των µελών του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, και όλες 

οι δράσεις µας θα βρίσκονται υπό τον συνεχή έλεγχο των φυσικών µελών, 

αφού η τακτική που ξεκινήσαµε για δηµοσιοποίηση των πρακτικών του 

∆.Σ. θα συνεχιστεί. Θα υπάρχει δε τακτική ενηµέρωση για όλα τα θέµατα που 

αφορούν τον κλάδο. 

 

Συνεχίζουµε τον αγώνα µε ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΘΕΝΑΡΗ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, για τη διεκδίκηση 

των ∆ΙΚΑΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ. 

 

Για το ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε. 

Ο Πρόεδρος  

 

Ο Γενικός Γραµµατέας 

Γιώργος ∆ιαµάντης Χρήστος Λυµπερόπουλος 



   


