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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆Σ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8/1/2015) 

 

1. Με χαρά µάθαµε, ότι η από 5/1/2015 παρέµβασή µας, για τις µέρες αναστολής 

των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας κατά τη διάρκεια των 

Εθνικών Εκλογών, έπιασε τόπο και θα εκδοθεί νέα Υπουργική Απόφαση που θα 

τακτοποιεί το ζήτηµα που είχε δηµιουργηθεί σχετικά µε τις ηµέρες οι οποίες 

επανέρχονται στα δεδοµένα των προηγουµένων εκλογικών αναµετρήσεων. Η 

παρέµβασή µας ήταν άµεση και ίσως έδειξε και σε σας το δρόµο για να ζητηθεί το 

αυτονόητο, εµείς µιλάµε µε έγγραφα που αποδεικνύουν τα έργα µας. Κι όλα 

αυτά, παρόλο που κάποιοι έκριναν χθες µη σηµαντική της παρουσία µας στο 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και δεν ενηµερώθηκε κάποιος από την παράταξή µας 

για να παρασταθεί στη συνάντηση αυτή, παρ΄όλο που εµείς αναδείξαµε και 

«τρέξαµε» από την πρώτη στιγµή το συγκεκριµένο θέµα. 

 

2. Οι επαφές και οι διαπραγµατεύσεις για το ύψος του ποσού της εκλογικής 

αποζηµίωσης, θεωρούµε ότι είναι σε καλό δρόµο. Αλλά χθες η απαίτηση του 

Υπουργού για συγκεκριµένο ποσό και η αδυναµία από µέρους της Ο∆ΥΕ να 

παραθέσει ποσό, δείχνει την αστοχία να γίνει συνάντηση µε πρωτοβαθµίους 

συλλόγους κι όχι συνεδρίαση του ∆Σ στις 30.12.14. Αξίζει εδώ να τονιστεί ότι στη 

χθεσινή συνάντηση, για πρώτη φορά τα τελευταία 14 χρόνια, δεν κατατέθηκε 

υπόµνηµα µε τις θέσεις µας, πράγµα που δείχνει δυσλειτουργία και δηµιουργεί 

ερωτηµατικά για τον τρόπο λειτουργίας του Προεδρείου  της Ο∆ΥΕ. 

 

3. Θεωρούµε υποχρέωση µας να ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΟΥΜΕ την µέχρι σήµερα αδιαφορία 

του προεδρείου της Ο∆ΥΕ να κοινοποιήσει το ψήφισµα του συνεδρίου, που 

καταδίκασε τη στάση εκλεγµένου στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, που ψήφισε ως 

µέλος της επιτροπής δικαστικού µεγάρου, υπέρ της αποµάκρυνσης της ΠΕΥΓ∆∆ 

από τα γραφεία της. 
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4. Ρωτάµε το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ, πότε και αν σκοπεύει να ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας που θα αναλάβει τη 

Νοσοκοµειακή  κάλυψη των συναδέλφων;;; 

 

5. Ρωτάµε το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ, πότε και αν σκοπεύει να ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες για τη σύµβαση µε τα Στρατιωτικά πρατήρια;; 

 

6. Πρέπει εδώ να αναδείξουµε και πάλι τη διαφωνία µας µε την υποκατάσταση 

του ∆Σ της Ο∆ΥΕ από άλλα εξωθεσµικά και εξωκαταστατικά όργανα. Από 

την αρχική συνεπίσκεψη φορέων και µελών του ∆Σ της O∆ΥΕ στον Υπουργό 

∆ικαιοσύνης και τη σύσκεψη για τα εκλογικά, αντί συνεδρίασης του ∆Σ, 

εκφράσαµε την επιφύλαξή µας, η οποία δεν έγινε δεκτή. Θεωρούµε σωστή την 

ενηµέρωση των πρωτοβαθµίων και την ανταλλαγή απόψεων µε αυτούς, αλλά σε 

καµµία περίπτωση δεν µπορούν να υποκατασταθούν τα εκλεγµένα όργανα από 

µη θεσµικά. 
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