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                                                                          ΑΘΗΝΑ, 6/11/2017 
Αρ.Πρωτ. 83  

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  –  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ  

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31/10/2017 

(Με εκτεταμένη αναφορά στα πρακτικά συνεδριάσεως του Δ.Σ.) 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη 

 

Συνάδελφοι, 

 
Την Τρίτη 31/10/2017 συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ με θέματα 

ημερήσιας διάταξης, όπως τα προσδιόρισε με την με αριθμό πρωτ.81/27-
10-2017 Πρόσκλησή του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, τα εξής: 

1) Ταμείο ΟΔΥΕ (09:30 – 10:30),  
2) Κώδικες και Οργανισμός Δικαστηρίων (10:30 – 11:30) , 
3) Υποθηκοφυλακεία – Κτηματολόγιο (11:30 – 12:30), 
4) Συνδικαλιστικές άδειες και πράξεις περικοπών (12:30 – 13:30), 
5) Προσλήψεις ΑΣΕΠ, Μετοχικό Ταμείο, Επιμόρφωση Δικαστικών Υπαλλήλων 

και τρέχοντα θέματα (13:30 μέχρι το τέλος της συνεδρίασης). 

Στην αρχή της συνεδρίασης τέθηκαν επίσης ως θέματα ημερήσιας 
διάταξης και τα παρακάτω, που σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΔΥΕ, 
έλαβαν σειρά συζήτησης, αμέσως μετά τα προκαθορισμένα , δηλαδή: 

6)Συμπεριφορά και λειτουργία μελών του Δ.Σ. (τέθηκε από την Αντιπρόεδρο 
του Δ.Σ. Μαριάνθη Μισαηλίδου), 

7)Πειθαρχική δίωξη εναντίον συναδέλφου δικαστικής υπαλλήλου στην 
Κομοτηνή, η οποία είναι και αιρετό μέλος στην Περιφέρεια Θράκης (τέθηκε από την 
υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. Φαίη Σπίνου), 

8)Σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου σε χρονικό διάστημα μετά τις εορτές των 
Χριστουγέννων (τέθηκε από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Γιώργο Παπαναστασίου) και 

9)Υπερωρίες Δικαστικών Υπαλλήλων (τέθηκε από τον Ταμία του Δ.Σ. Χρήστο 
Καϋμενάκη). 

 

Ακολούθως, άρχισε η συζήτηση επί των ανωτέρω (9) θεμάτων με 

την εξής σειρά: 

ΘΕΜΑ 2ο: Κώδικες και Οργανισμός Δικαστηρίων(σελίδες 2,2α των 
πρακτικών συνεδρίασης) 

Μετά από παρέμβαση στη διαδικασία του Γενικό Γραμματέα της 

ΟΔΥΕ Γιώργου Διαμάντη, συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη του Δ.Σ. να 
αρχίσει η συνεδρίαση με το 2ο θέμα, προκειμένου ο συνάδελφος Γιάννης 

Δήμου, εκπρόσωπος της ΟΔΥΕ στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή 
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Κώδικα Οργανισμού Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών 
Λειτουργών, να ενημερώσει το Δ.Σ. για την πορεία του έργου της 

Επιτροπής αυτής. 
Μετά από εκτενή και αναλυτική ενημέρωση επί του θέματος, για την 

οποία ο συνάδελφος Γιάννης Δήμου δεσμεύτηκε ότι θα καταθέσει στο 
Δ.Σ. και σχετικό σημείωμα, συμφωνήθηκε το αμέσως προσεχές διάστημα 

να συγκληθεί ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. με αποκλειστικό θέμα τις 
Επιτροπές του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και του Κώδικα 

Οργανισμού Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών. 
Σημειώνεται ότι μετά την ενημέρωση από τον συνάδελφο Γιάννη 

Δήμου, ζήτησε και έλαβε τον λόγο ο Ταμίας του Δ.Σ. Χρήστος 
Καϋμενάκης, ο οποίος προφορικά αλλά και με γραπτό υπόμνημά 

του(σελίδα 2α των πρακτικών συνεδρίασης), πρότεινε να τεθούν  προς 

συζήτηση, είτε  συμπεριλαμβανόμενα στο 2ο θέμα της ημερησίας 
διάταξης, είτε εκτός ημερησίας διάταξης και τα παρακάτω: 

Α)Θεσμοθέτηση της εθελοντικής κινητικότητας(προαιρετικής) και για 
τους Δικαστικούς Υπαλλήλους, 

Β)Θεσμοθέτηση, ΤΩΡΑ, της αναγνώρισης βαθμολογικά της προϋπηρεσίας 
των Δικαστικών Υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα, όπως ισχύει και στο 

υπόλοιπο δημόσιο, 
Γ)Θεσμοθέτηση, ΤΩΡΑ, της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 

Δ)Αναθεώρηση-επανεξέταση της θέσης μας για το ζήτημα της 
μετατροπής της σχέσης των ΙΔΑΧ σε Δημοσίου Δικαίου. 

Επίσης ας σημειωθεί ότι με την δημόσια πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. 
και την δημοσιοποίηση της ημερήσιας διάταξης από τον Πρόεδρο στις 

27/10/2017, εκλήθησαν τα διαμένοντα στην Αθήνα μέλη του Προεδρείου 
του Δ.Σ., να παραστούν στα γραφεία της ΟΔΥΕ την Δευτέρα 

30/10/2017, προκειμένου να προετοιμαστεί η ημερησία διάταξη. Αν και 

παρουσιάστηκαν προς τον σκοπό αυτό ο Πρόεδρος Μίλτος Βεντούρης, ο 
Γραμματέας Γιώργος Διαμάντης και η Αντιπρόεδρος Μαριάνθη 

Μισαηλίδου, δεν εμφανίσθηκε καθόλου ο Ταμίας Χρήστος Καϋμενάκης, 
χωρίς όμως και να δηλώσει κάποιο κώλυμα για την απουσία του αυτή. 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ταμείο ΟΔΥΕ (σελίδες 3,3α,3β,3γ,4,5,6,7,8,9 των πρακτικών 
συνεδρίασης) 
 

Στην αρχή της συζήτησης επί του θέματος αυτού ο εκλεγμένος από 
15/2/2017 Ταμίας της ΟΔΥΕ Χρήστος Καϋμενάκης, προέβη στην 

παρακάτω δήλωση-τοποθέτηση: 
«Πέραν των τυπικών καθηκόντων που είχα και ασκούσα και των όποιων 

πρακτικών  καθηκόντων άσκησα και ασκούσα, έχω αναλάβει και τα 
υπόλοιπα πρακτικά(π.χ. πληρωμές) και έχω πιστοποιηθεί στη Τράπεζα ως 

Ταμίας. Έχω αναλάβει και εμπράκτως-ουσιαστικά την άσκηση και των 
υπολοίπων πρακτικών καθηκόντων του Ταμία, πλήρως ως Ταμίας. Και 

ζητώ σήμερα από το Δ.Σ. να γίνονται όλες οι πληρωμές από 3/11/2017, 

σε όλους όσους οφείλει η ΟΔΥΕ. 
Και υπάρχουν τρεις τρόποι πληρωμών: 

1ος τρόπος) Όλα που σχετίζονται με το Ταμείο να μεταφερθούν στο 
όνομα του Ταμία. Αν αυτό δεν γίνει υπάρχει: 

2ος τρόπος) Να κάνω τις πληρωμές αυτοπροσώπως στην Τράπεζα. Και 
ζητώ σήμερα ειδική εξουσιοδότηση στον Ταμία της ΟΔΥΕ, δηλαδή στο 
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πρόσωπό μου, προκειμένου να κάνω αναλήψεις μετρητών μέχρι το 
μέγιστο όριο ανά μήνα. Η εξουσιοδότηση αυτή θα είναι του Δ.Σ. της 

ΟΔΥΕ προς το Προεδρείο, ώστε το τελευταίο να εξουσιοδοτεί τον Ταμία, 
για να κάνει ανάληψη μετρητών. Επίσης, ζητώ την εξουσιοδότηση του 

Δ.Σ., για να πληρώσω ως Ταμίας, όλες τις οφειλές που έχει η ΟΔΥΕ προς 
τρίτους, για τον οποιονδήποτε λόγο. 

3ος τρόπος) Προτείνω για 10 ημέρες, να παραμείνει το e-banking, στο 
όνομα του Γιώργου Διαμάντη, για οποιαδήποτε πληρωμή μέσω Τραπέζης 

χρειάζεται. Στο διάστημα αυτό των 10 ημερών, θα κάνω όλες τις νόμιμες 
ενέργειες, ώστε να μπορώ να χρησιμοποιώ το e-banking στο όνομά 

μου». Σημειώνεται ότι συμπληρωματικά και διευκρινιστικά της παραπάνω 
τοποθέτησής του ο Χρήστος Καϋμενάκης, κατέθεσε στα πρακτικά του 

Δ.Σ. χειρόγραφο τρισέλιδο σημείωμα που καταχωρήθηκε και έλαβε 

αριθμούς σελίδων (3α,3β,3γ). 
Στη συνέχεια ακολούθησαν τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. 

Διαμάντη,Βεντούρη,Χανδρινού,Μαυρογένη,Κουφογιώτη,Πάσχου,Κωνστα
ντινίδη, Μισαηλίδου, Χατζίνα, Σχοινάκη, Λιάτσου και του παριστάμενου 

στη συνεδρίαση ,Ταμία της θητείας 2014-2016, Λαυρέντη Μπεζμέρτη, οι 
οποίες τοποθετήσεις συνέκλιναν στο γεγονός ότι: «Θα πρέπει ο 

εκλεγμένος Ταμίας Χρήστος Καϋμενάκης να αναλάβει τα καθήκοντα του 
«τύποις και ουσία», δεδομένου ότι η με απόφαση του Δ.Σ. 

εξουσιοδότηση προς τον Γραματέα του Δ.Σ. Γιώργο Διαμάντη να ασκεί 
προσωρινά καθήκοντα Ταμία, έχει ήδη λήξει και δεν νομιμοποιείται για 

κανέναν λόγο το Δ.Σ. να παρατείνει αυτή την εξουσιοδότηση περαιτέρω. 
Μετά από τις παραπάνω τοποθετήσεις έλαβε τον λόγο ο Ταμίας Χρήστος 

Καϋμενάκης, ο οποίος  μέσα από την τοποθέτησή του ξεκαθάρισε ότι: 
«Αναλαμβάνει ακώλυτα όλα τα καθήκοντα του Ταμείου».  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Συνδικαλιστικές άδειες και πράξεις περικοπών (σελίδες 
10,11,12,13,14,15,16,17,18 των πρακτικών συνεδρίασης) 
Αρχικά έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Μίλτο Βεντούρη, σχετικά 
με την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 15 για τις συνδικαλιστικές 
άδειες, την έφεση που άσκησε το ΝΣΚ στην απόφαση αυτή και για το μόλις 
σήμερα κοινοποιηθέν προς την ΟΔΥΕ έγγραφο του Διευθύνοντος το 
Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, με το οποίο ζητά 
την μεταστέγαση των γραφείων της ΟΔΥΕ και ζητά συνάντηση με το Δ.Σ. της 
ΟΔΥΕ για το θέμα αυτό. Επίσης συμπλήρωσε την ενημέρωση εκ μέρους του 
Προεδρείου ο Γ.Γραμματέας του Δ.Σ. Γιώργος Διαμάντης, οποίος 
αναφέρθηκε στις ενέργειες που πραγματοποίησε το Δ.Σ. για το θέμα των 
συνδικαλιστικών αδειών όλο το προηγούμενο διάστημα. 
Στη συνέχεια έλαβαν τον λόγο και τοποθετήθηκαν  επί του θέματος τα 
μέλη του Δ.Σ.: Μ.Μισαηλίδου (Αντιπρόεδρος), Φ.Σπίνου (Υπεύθυνη 

Δημοσίων Σχέσεων), Μ.Κωνσταντινίδης, Γ.Παπαναστασίου 
(Αντιπρόεδρος), Α.Πάσχος,Δ.Λιάτσος, Λ.Χανδρινός, Δ.Χατζίνας, 

Γ.Κουφογιώτης και Χρ.Καϋμενάκης. 
Ακολούθησαν οι εξής ψηφοφορίες σχετικές με το θέμα: 

 
1η ψηφοφορία: «Να εκδοθεί ανακοίνωση-καταγγελία του Δ.Σ. για την 

στάση της διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθήνας» 
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Υπέρ: 16, Κατά: 1 (Α. Πάσχος, ο οποίος αιτιολόγησε την ψήφο του ως 
εξής: «η καταγγελία πρέπει να στρέφεται προς την Κυβέρνηση και τους 

αρμόδιους Υπουργούς που συνέταξαν τις διατάξεις που καταστρατηγούν 
συνδικαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις εργαζομένων, που 

καταργούν ουσιαστικά το δικαίωμα του «συνδικαλίζεσθαι» στο Δημόσιο 
και Ιδιωτικό τομέα. Οι καταγγελίες σε διοικήσεις που εφαρμόζουν το 

Νόμο δεν έχουν νόημα, ας αλλάξει ο Νόμος, οι ερμηνείες δεν 
αντικαθιστούν το Νόμο»). 

2η ψηφοφορία: «Να εκδοθεί ανακοίνωση-καταγγελία  της πολιτικής 
ηγεσίας του ΥΔΔΑΔ με αναφορά στην ευθύνη της για την άσκηση έφεσης 

από το ΝΣΚ , κατά της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 15» 
Υπέρ: 17, Κατά:0 

3η ψηφοφορία: «Έγγραφο κάλεσμα προς την τριτοβάθμια 

συνδικαλιστική οργάνωση ΑΔΕΔΥ να παραστεί επίσημα στην συζήτηση 
της έφεσης του ΝΣΚ και να στηρίξει οικονομικά τα δικαστικά έξοδα της 

ΟΔΥΕ» 
Υπέρ: 17, Κατά:0 

4η ψηφοφορία: «Παρέμβαση-παράσταση της ΟΔΥΕ προς το ΝΣΚ για να 
παραιτηθεί της έφεσης» 

Υπέρ: 16, Κατά:1(Χρ.Καϋμενάκης, δηλώνοντας ότι η ψήφος του είναι 
αρνητική διότι θεωρεί πως το θέμα κρίθηκε στην 2η ψηφοφορία). 

5η ψηφοφορία: «Να προσκομιστούν στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ δηλώσεις 
συνδικαλιστών που τους έχουν χορηγηθεί συνδικαλιστικές άδειες χωρίς 

περικοπή μισθού, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως επιχειρήματα της ΟΔΥΕ 
κατάτην συζήτηση της έφεσης» 

Υπέρ: 2(Καϋμενάκης, Βαρελάς), Κατά:15 
6η ψηφοφορία: «Παράσταση για το θέμα στην Επιθεωρήτρια του 

Αρείου Πάγου» 

Υπέρ: 15, Κατά:2(Καϋμενάκης, Βαρελάς) 
7η ψηφοφορία: Τέθησαν σε αντιδιαστολή δύο χωριστές 

προτάσεις: 
7α: «Να σταλεί έγγραφο σχετικά με την στέγαση των γραφείων της 

ΟΔΥΕ στον Διευθύνοντα την Τριμελή Διοίκηση του Πρωτοδικείου 
Αθηνών» 

Υπέρ: 16, Κατά:1(Πάσχος) 
7β: «Να έλθει η ΟΔΥΕ σε επαφή με τον Διευθύνοντα την Τριμελή 

Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών» 
Υπέρ: 1 (Πάσχος), Κατά:16. 

 
Στο σημείο αυτό και πριν τη συνέχιση της συνεδρίασης , το μέλος του 

Δ.Σ. Λάμπρος Χανδρινός, δεδομένου ότι πλησίαζε η ώρα που κάποιοι 
συνάδελφοι εξ επαρχίας θα αποχωρούσαν της συνεδρίασης λόγω του ότι 

ταξίδευαν με αεροπλάνο ή για προσωπικούς λόγους, πρότεινε, να 

προταχθούν για την συνέχεια τα θέματα 5ο και 6ο , προκειμένου να λάβει 
το Δ.Σ. αποφάσεις με παρόντα όλα τα μέλη του σχετικά με δημοσιεύματα 

στον τύπο που σχετίζονται με την προτεινόμενη στον Κώδικα νομοθετική 
ρύθμιση για τους ΙΔΑΧ, αλλά και για τους κανόνες λειτουργίας της 

Ομάδας στο facebook. 
Κατά τον χρόνο που έθετε την παραπάνω πρόταση ο συνάδελφος 

Χανδρινός, διεκόπτετο συνεχώς από τον συνάδελφο Καϋμενάκη, ο 
οποίος επέμενε με έντονο τρόπο να προηγηθεί η συζήτηση για τα θέματα 
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ημερήσιας διάταξης που ο ίδιος πρότεινε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
αποχωρήσει της συνεδρίασης ο συνάδελφος Χανδρινός, δηλώνοντας ότι 

το κάνει σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον εκφυλισμό της συνεδρίασης 
που επιχειρείται από τον συνάδελφο Καϋμενάκη. 

Ακολούθως και ενώ είχαν ήδη αποχωρήσει εκτός του συναδέλφου 
Χανδρινού και οι συνάδελφοι Σπίνου και Τσάκας, λόγω του ότι ταξίδευαν 

αεροπορικώς για τους τόπους διαμονής τους, καθώς και οι συνάδελφοι 
Πάσχος, Κουφογιώτης και Χατζίνας, για προσωπικούς λόγους, τέθηκε 

από τον Χρήστο Καϋμενάκη πρόταση του να ψηφίσει το Δ.Σ. για την 
αναβολή των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την 

επόμενη συνεδρίαση ή αν θα συνεχιστεί η συνεδρίαση με τα παρόντα 11 
μέλη του Δ.Σ. 

Τελικά η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία με το εξής αποτέλεσμα: 

Υπέρ της αναβολής για την επόμενη συνεδρίαση: 9(Βεντούρης, 
Διαμάντης, Μισαηλίδου, Παπαναστασίου, Μαυρογένης, Κωνσταντινίδης, 

Σχοινάκης, , Λιάτσος) 
Κατά της αναβολής για την επόμενη συνεδρίαση:2(Καϋμενάκης, 

Βαρελάς). 
 

Στο σημείο αυτό τέθηκε σε ψηφοφορία πρόταση του Ταμία Χρήστου 
Καϋμενάκη: 

«Να εγκρίνει το Δ.Σ. εξουσιοδότηση προς τον Ταμία της ΟΔΥΕ 
Χρήστο Καϋμενάκη για την κίνηση των πρακτικών θεμάτων που 

αφορούν το Ταμείο». 
 

Υπέρ της πρότασης: 11 ψήφοι 
Κατά της πρότασης:0 ψήφοι 

 

 
 Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την λύση της 

συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 Συνάδελφοι, με την παραπάνω αναλυτική ενημέρωση της 

συνεδρίασης του Δ.Σ., με την οποία προσπαθήσαμε να περιλάβουμε σε 
επίμαχα σημεία και αποσπάσματα από τα πρακτικά συνεδρίασης, θέλουμε 

να πιστεύουμε ότι σας δίνεται η δυνατότητα να προσδιορίσετε με 
σαφήνεια  το τι συζητήθηκε. Σας καλούμε να είστε κοντά στο συλλογικό 

όργανο και να αντιμετωπίζετε με καλή προαίρεση αλλά και κριτικό 
πνεύμα την όλη δράση του. Επίσης σας πληροφορούμε ότι η μόνη 

υπεύθυνη, πλήρης και αληθής ενημέρωση για την δράση του Δ.Σ. είναι 
μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ, στην οποία και σας καλούμε 

να ενημερώνεστε για οποιοδήποτε θέμα. 

 
Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

 
    Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

       Μίλτος Βεντούρης                                Γιώργος Διαμάντης 
 


