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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Με αφορμή την  μη υλοποίηση της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ο.Δ.Υ.Ε. στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, 

με την οποία ορίστηκε ως τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου το Ηράκλειο Κρήτης 

κατά το χρονικό διάστημα από 27-29 Νοεμβρίου 2018,συνεδρίασε έκτακτα το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 και  

αποφάσισε να απευθύνει την παρακάτω ανοικτή επιστολή προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ο.Δ.Υ.Ε.: 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Δ.Υ.Ε. 

Αξιότιμοι κύριες/-οι, συναδέλφισσες/-οι 

Ως γνωστόν στη συνεδρίαση του οργάνου σας την Πέμπτη 27 

Σεπτεμβρίου 2018, αποφασίστηκε με ισχυρή πλειοψηφία (10 ψήφων επί 14 

παρισταμένων μελών), η διεξαγωγή του Τακτικού Συνεδρίου της Ο.Δ.Υ.Ε. 

στην πόλη του Ηρακλείου της Κρήτης κατά το τριήμερο από 27 έως 29 

Νοεμβρίου 2018. 



Την ίδια μέρα που ελήφθη η απόφαση της ΟΔΥΕ και αφού ενημερωθήκαμε, 

επικοινωνήσαμε ως Σύλλογος προφορικά με το ξενοδοχείο και 

οριστικοποιήσαμε τις ημερομηνίες του συνεδρίου, ενώ το ανακοινώσαμε και 

στους συναδέλφους την επόμενη ημέρα (κατά τη διάρκεια του Αγιασμού για 

το νέο Δικαστικό Έτος) και  ξεκινήσαμε άμεσα τις επαφές με την Περιφέρεια 

Κρήτης, προκειμένου να εξασφαλίσομε την συμπαράστασή της για το 

συνέδριο και η ανταπόκριση που βρήκαμε ήταν άκρως θετική. Σε επικοινωνία  

δε της Προέδρου του Συλλόγου μας με τον Ταμία της ΟΔΥΕ, ενημερώσαμε 

ότι από το ξενοδοχείο έδιναν ως ημέρα οριστικοποίησης της σύμβασης την 

Δευτέρα 1/10/2018, οπότε και θα έπρεπε να δοθεί η από την προσφορά 

οριζόμενη προκαταβολή. Στις επόμενες ημέρες (Σαββατοκύριακο), 

ενημερωθήκαμε από συναδέλφους μας ότι υπήρχαν αντιδράσεις  κυρίως στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Ομάδα Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων 

στο facebook). Αυτό όμως δεν μας ενόχλησε, δεδομένου ότι κάθε φυσικό 

μέλος – συνάδελφος έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του στο 

διαδίκτυο, αρκεί να μην υβρίζει και να προσβάλει τους άλλους. Όταν μάλιστα 

διαπιστώσαμε ότι οι αντιδράσεις ήταν από φυσικά μέλη που δεν έχουν κανένα 

θεσμικό ρόλο, είτε στην ΟΔΥΕ , είτε στους Συλλόγους τους, θεωρήσαμε ότι 

πρόκειται για μεμονωμένες και λογικά αναμενόμενες αντιδράσεις. Και για τον 

λόγο αυτό καθησυχάζαμε και τους συναδέλφους μας, ότι δεν πρόκειται να 

αλλάξει κάτι σε μια ειλημμένη απόφαση για τον τόπο διεξαγωγής του 

συνεδρίου. Που να φανταζόμασταν όμως, ότι άλλα σχεδιάζονταν στο μυαλό 

κάποιων. Πού να φανταζόμασταν ότι οι προσωπικές αντιπαραθέσεις μέσω 

facebook, θα οδηγούσαν στην ουσία να ακυρωθεί το Ηράκλειο από τόπος 

διεξαγωγής του συνεδρίου, αφού όπως πληροφορηθήκαμε ο Ταμίας της 

ΟΔΥΕ εντελώς αυθαίρετα και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του υπόλοιπου 

Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, δεν πλήρωσε την προκαταβολή στο ξενοδοχείο στον χρόνο 

που είχε οριστεί ως καταληκτικός (και αφού το ξενοδοχείο με δική μας 

παράκληση ανανέωνε διαρκώς τον χρόνο αυτό, από Δευτέρα 1/10/2018 σε 



Τρίτη 2/10/2018 και τελικά σε Τετάρτη 3/10/2018 και ώρα 09:00 ), αφού κάτι 

τέτοιο μας ζητούσε ο Ταμίας της ΟΔΥΕ. 

 Μετά από όλα τα παραπάνω, ειλικρινά προβληματιζόμαστε, ποιός είναι  

ο λόγος ύπαρξης του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, αφού οι όποιες αποφάσεις 

διαμορφώνονται από πλειοψηφίες (και μάλιστα ισχυρές), καταρρέουν και 

ανατρέπονται μετά από λίγο  από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν τιμά 

κανένα μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ μια τέτοια λειτουργία και αυτός ο τρόπος 

δράσης, αντίθετα φαινόμενα σαν αυτό δείχνουν φαιδρότητα και υποβαθμίζουν 

το ίδιο το κύρος του δευτεροβάθμιου οργάνου, αλλά και προσβάλουν βάναυσα 

τους ίδιους τους συναδέλφους ανά την επικράτεια. Γιατί σήμερα είναι ο δικός 

μας Σύλλογος που δέχεται αυτή την προσβολή, αύριο πιθανόν θα είναι κάποιος 

άλλος. Αν  το δευτεροβάθμιο όργανο δείχνει μια τέτοια ανικανότητα και 

δυσλειτουργία σε τόσο απλά θέματα, όπως είναι η υλοποίηση της απόφασης 

για το πού θα γίνει το συνέδριο, φανταστείτε τι  γίνεται ή τι να περιμένομε από 

τα σοβαρότερα που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες εργασίας και τις 

διεκδικήσεις του Κλάδου. Απ΄ ότι φαίνεται, στα μάτια τα δικά μας και στα 

μάτια όλων των συναδέλφων μας, τουλάχιστον στο δικό μας Σύλλογο, το 

δευτεροβάθμιο όργανο νοσεί βαριά και αυτό δεν είναι μια κατάσταση τωρινή, 

αλλά μάλλον ανάγεται στο μακρινό παρελθόν, όταν προφανώς κάποιοι 

λειτουργώντας δίκην ηγεμόνος είχαν το θράσος να διοικούν με τη λογική του 

«αποφασίζομεν και διατάσσομεν». Πιστεύομε πως τέτοια φαινόμενα που 

πηγαίνουν τον συνδικαλισμό δεκαετίες πίσω, είχαν πλέον αποτελέσει 

παρελθόν. Αλλά μάλλον και σ΄αυτό γελαστήκαμε. 

Εν κατακλείδι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη 

σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, να καταδικάσει την 

παραπάνω ενέργεια-πρωτοβουλία του Ταμία της ΟΔΥΕ, να μην πληρώσει 

την προκαταβολή στο ξενοδοχείο και με τον τρόπο αυτό να ακυρώσει 

ουσιαστικά το Ηράκλειο από τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου. Η καταδίκη 



μας αυτή δεν έχει να  κάνει με το ότι ουσιαστικά εκφράστηκε μια βαριά 

προσβολή προς τον Σύλλογό μας, που ήταν ο μόνος Σύλλογος που 

εκδήλωσε ενδιαφέρον στην πρόσκληση που απευθύνατε για την 

διοργάνωση του συνεδρίου, για το οποίο με πολύ χαρά το Δ.Σ. του 

Συλλόγου μας ανέλαβε εδώ και καιρό (πριν ακόμα εσείς απευθύνετε την 

πρόσκληση) πρωτοβουλία,  θεωρώντας τιμή μας μια τέτοια διοργάνωση, 

αφού θα είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το νησί μας και να  ζήσουν 

τη ζεστή ατμόσφαιρα της Κρητικής φιλοξενίας οι συνάδελφοί μας 

σύνεδροι. Η καταδίκη μας κυρίως εκφράζεται για τον τρόπο (μεθόδευση;) 

με τον οποία συνέβη αυτό και που το φτηνό επιχείρημα που εισπράξαμε, 

ήταν ότι οφείλεται στις αντιδράσεις ή και τις ύβρεις που εκφράστηκαν 

μέσω facebook, χωρίς όλα τα άλλα μακροσκελή που ανέφερε ο Ταμίας της 

ΟΔΥΕ στις ανακοινώσεις ή τα μηνύματά του, να μας πείσουν ποτέ, για τον 

απλούστατο λόγο ότι καταλάβαμε ότι τα προβαλλόμενα επιχειρήματά του 

ήταν στην ουσία οι σκοπιμότητες προσωπικών, παραταξιακών και 

συνδικαλιστικών αντιπαραθέσεων, που ως Σύλλογο και ως φυσικά μέλη, 

ουδόλως μας αφορούν. 

Αν η λειτουργία ενός δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου 

καθορίζεται από τα γραφόμενα στο facebook, τότε συνάδελφοι, είμαστε άξιοι 

της μοίρας μας! Αν κάθε μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ δεν είναι ικανό να στηρίζει 

το θεσμικό του ρόλο μέσα σ΄ αυτό το όργανο, τότε θα πρέπει να το καταλάβει 

έγκαιρα και να αποχωρήσει. Και αυτό αναφέρεται και για τους 17, με την 

ευθύνη που αναλογεί στον καθένα.  

Μετά από όλα τα παραπάνω είναι αυτονόητο ότι, για λόγους 

αξιοπρέπειας, ο Σύλλογος μας αποσύρει την πρόταση για την διοργάνωση 

του Τακτικού Συνεδρίου της ΟΔΥΕ στο Ηράκλειο και ο Πρόεδρος, η 

Γενική Γραμματέας και το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.(με τη σημασία της σειράς 

που αναφέρομε τους θεσμικούς ρόλους για την εκπροσώπηση), ας 



αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι των συναδέλφων, τόσο για τον τόπο 

διεξαγωγής του συνεδρίου (που για εμάς είναι πλέον δευτερεύον ζήτημα), 

όσο και για την εσωτερική λειτουργία του οργάνου (κύριο ζήτημα), 

αποκαθιστώντας  με τον τρόπο που αρμόζει τις αντικαταστατικές και 

έκνομες ενέργειες των μελών του (στην προκειμένη περίπτωση του 

Ταμία).  
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Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ρούλα Μπερδιάκη(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Κατερίνα Ξυδάκη(Γενική ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) 

Μιχάλης Μαυρογένης(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Ειρήνη Σταματάκη(ΤΑΜΙΑΣ) 

Γιώργος Σταματάκης(Αναπλ.Γενικός Γραμματέας) 

Μάνθος Λουλούδης(ΜΕΛΟΣ) 

Βάσω Ψούνη (ΜΕΛΟΣ) 

 

 

 


