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Κοινή πρωτοβουλία και ανάρτηση 

των 

Μιχάλη  Μαυρογένη και Χρήστου  Καϋμενάκη, 

μελών του ΔΣ της ΟΔΥΕ. 

ΘΕΜΑ:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  και  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

από  τη  Συνεδρίαση  του  ΔΣ  της  ΟΔΥΕ  την  Τρίτη  14 
Ιουνίου 2016.  

1.ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 
Συνάδελφοι,  πολύ  συχνά,  παρατάξεις  αλλά  και  συνδικαλιστές 

και μη, με προφορικές ή γραπτές ανακοινώσεις μας, αναφερόμαστε σε 
προτάσεις  και  ενέργειες,  δικές  μας  ή  των  άλλων,  καθώς  και  σε 
λεγόμενα ή αποφάσεις  του ΔΣ  της ΟΔΥΕ  και  των  Συνεδρίων  (και  των 
Συλλόγων  μας).  Πάντοτε  δε  επικαλούμαστε  τα  πρακτικά 
συνεδριάσεων, ορισμένες φορές κατά το δοκούν ή και επιλεκτικά κ.ά. 
Αρκετές  δε  φορές  προκαλούνται  ερωτήσεις  και  απορίες,  καθώς  και 
αμφιβολίες, αμφισβητήσεις και αντιπαραθέσεις για την ακρίβεια όσων 
λέγονται  και  γράφονται,  με  αποτελέσματα  τη  σύγχυση  και  τον 
αποπροσανατολισμό,  την ανούσια και αναποτελεσματική φαγωμάρα, 
την απώλεια ή ανάλωση πολύτιμου χρόνου και φαιάς συνδικαλιστικής 
ουσίας  για  ...διαδικαστικά  θέματα,  και  τελικά  την  αδράνεια  του  σ.κ. 
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ, ΧΩΡΙΣ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ  ΑΛΗΘΕΙΑ  ΟΣΩΝ  ΛΕΓΟΝΤΑΙ  ΚΑΙ  ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ  ΜΑΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ  ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΤΕΛΟΣ  ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΟΝΤΑΙ  ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΑ,  ΑΠΟ ΤΟ Σ.Κ. Αφού,  μέσα σε 
αυτό  το  περιβάλλον  συσκότισης,  εκτός  των  άλλων,  δεν  μπορούν  οι 
συνάδελφοι να συμμετάσχουν εύκολα,  ισότιμα και δημιουργικά στον 
διάλογο,  χωρίς  να  κινδυνεύουν  να  εκτεθούν  ή  να  στοχοποιηθούν 
ελλείψει έγκυρης ενημέρωσης και γνώσης...  
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2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ.  
Το νέο ΔΣ της ΟΔΥΕ εκλέχθηκε τέλη ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014. Από την 

πρώτη κιόλας συνεδρίασή του την 11η Νοεμβρίου 2014, αποφασίσαμε 
και  δημοσιεύσαμε  στην  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  της ΟΔΥΕ  αυτούσια  τα  πρακτικά 
της  πρώτης  συνεδρίασης  του  ΔΣ.  Ακολούθησε  η  δημοσίευση 
πρακτικών και άλλων συνεδριάσεων. Αφού πρώτα τα ενέκριναν όλα τα 
μέλη  του  ΔΣ  και  τα  υπέγραφαν.  Στη  διάρκεια  δε  της  θητείας  μας, 
καθιερώσαμε και δημοσιεύσαμε επιπλέον και αναλυτικό απόσπασμα 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ,  στο  οποίο  μνημονεύουμε  τους 
παρόντες,  τις  προτάσεις  που  τέθηκαν  σε ψηφοφορία  και  το  ποιος  ή 
ποια  παράταξη  τις  κατέθεσε,  το  αποτέλεσμα  της  ψηφοφορίας 
αριθμητικά  και  ονομαστικά,  το  ονοματεπώνυμο  και  τη  γνώμη  των 
μειοψηφούντων  και  άλλα  ουσιαστικά  και  συστατικά/καθοριστικά 
στοιχεία της κάθε απόφασης. ΑΨΕΥΔΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ  ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ  ΑΥΤΩΝ  ΠΟΥ  ΓΡΑΦΟΥΜΕ,  ΕΙΝΑΙ  ΑΥΤΗ  Η  ΙΔΙΑ  Η 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ από τον Δεκέμβριο 2014 
και μετά! Όποιος/α το αμφισβητεί, απλούστατα δεν λέει την αλήθεια, 
αναιρεί  τον  εαυτό  του  ή  τυχόν  άλλαξε  γνώμη  (ποιος  ξέρει  γιατί)  και 
δεν θέλει να το πει έτσι ωμά (ποιος ξέρει πάλι γιατί)!  

 
3. ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, 
ΤΗ  ΦΑΓΩΜΑΡΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΑΔΡΑΝΕΙΑ  ΣΤΙΣ  ΟΠΟΙΕΣ  ΕΧΟΥΜΕ 
ΑΥΤΟΕΓΚΛΩΒΙΣΤΕΙ. 

Επειδή,  υπάρχει  ανάγκη  να  αντιμετωπίσουμε  τα  οξυμένα 
προβλήματα της καθημερινότητάς μας.  

Επειδή,  για  να  το  επιτύχουμε  αυτό,  προϋποθέσεις  είναι  να 
κάνουμε  ένα  άλμα  προς  τα  μπρος  και  προς  τα  πάνω  από  τα 
διαδικαστικά και μεμονωμένα ΣΟΒΑΡΑ προβλήματα και ζητήματα στα 
οποία  έχουμε  κολλήσει  ως  σ.κ.  εδώ  και  3  χρόνια,  και  να  λύσουμε 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ  όλα  αυτά  τα  ζητήματα  (λειτουργικά,  διαφάνειας  και 
ταμείου).  

Επειδή,  αναλώνουμε  συνεχώς  πολλές  ώρες  συνδικαλιστικής 
σκέψης  και  δράσης  στα  ίδια  και  τα  ίδια.  Επειδή  τα  ζητήματα  αυτά 
βάλτωσαν  και  είναι  πέρα  και  πάνω  από  παρατάξεις,  ορισμένα  δε 
ξεπερνούν  τις  διαχωριστικές  γραμμές  ακόμα  και  το  εσωτερικό  της 
κάθε παράταξης.  
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Επειδή,  Η  ΕΓΚΥΡΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,  Η  ΚΟΙΝΟΠΟΙΙΗΣΗ  ΚΑΙ  Η 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΣΩΝ  ΓΙΝΟΝΤΑΙ  ΚΑΙ  ΛΕΓΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ  ΔΣ,  ΤΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  ΕΙΝΑΙ  ΑΤΟΜΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΤΟΥ  ΚΑΘΕ 
ΜΕΛΟΥΣ,  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΤΟ  ΟΠΟΙΟ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  ΜΟΝΟ  ΜΕ  ΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΤΗΣ  ΟΔΥΕ.  ΕΤΣΙ  ΩΣΤΕ  ΝΑ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΑΝΑ  ΠΑΣΑ  ΣΤΙΓΜΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ,  ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ  ΚΑΙ  ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ  ΟΣΩΝ  ΛΕΓΟΝΤΑΙ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ. 

 Και,  κυρίως,  επειδή  υπάρχει  δυστοκία  στο  προεδρείο  για 
δημοσίευση  πρακτικών  και  έκδοση  αποσπασμάτων  και 
ανακοινώσεων,  και  μάλιστα  έγκυρων,  λόγω  των  συσχετισμών  των 
παρατάξεων  σε  αυτό  και  της  διάρθρωσης  και  των  καθοριστικών 
τυπικών  και  ουσιαστικών  αρμοδιοτήτων  του  κάθε  μέλους  του 
προεδρείου.  (Παρά  το  ότι  ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  Γ.  Διαμάντης  έχει 
εξαντλήσει  κάθε όριο διαλλακτικότητας...  Ίσως δε και  να συμφωνεί 
απόλυτα  με  αυτή  την  κοινή  προσπάθειά  μας  και  να  ήθελε  να  την 
υπογράψει  ή  να  προστεθεί  σε  αυτή  την  κοινή  ανάρτηση.  Όμως, 
επειδή  έχει  τη  θέση  του  προέδρου  στο  ΔΣ  και  στο  "Προεδρείο", 
θεωρήσαμε σκόπιμο να μην τον εκθέσουμε συνδικαλιστικά απέναντι 
στα  άλλα  μέλη  του  "Προεδρείου"  και  να  προστατεύσουμε  τον 
συναινετικό και διαλλακτικό ρόλο του. Βεβαίως έχει ενημερωθεί από 
εμάς γι αυτή την πρωτοβουλία μας και το κείμενο).  

Για  όλους  αυτούς  τους  λόγους,  αναλαμβάνουμε  αυτή  την 
πρωτοβουλία,  ελπίζοντας  ότι  θα  βοηθήσουμε  και  θα 
απελευθερώσουμε  δυνάμεις  προς  την  κατεύθυνση  της  διαφάνειας, 
για κάθε ζήτημα και της απρόσκοπτης αντιμετώπισης των οξυμένων 
προβλημάτων της καθημερινότητάς μας. 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ  ΔΕ  ΚΑΙ  ΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΠΟΙΟΝ  ΚΑΙ  ΟΠΟΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΕΙ  ΝΑ  ΣΤΗΡΙΞΕΙ,  ΝΑ  ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ  ΑΥΤΗ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. 

Παρασκευή 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, 
(λίγες μέρες πριν τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου που είναι στις 21 
Ιουνίου), 

 Μιχάλης Μαυρογένης και Χρήστος Καϋμενάκης, 
απλά μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ,  

από διαφορετικούς συνδυασμούς 
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ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ της ΟΔΥΕ 

Της 30ης Μαϊου και της  14ης Ιουνίου 2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ 

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016. 

Πριν  αναφερθούμε  στα  κλαδικά  ζητήματα,  παραθέτουμε  τις 
αποφάσεις του ΔΣ με τη χρονική σειρά που ελήφθησαν . 

 1. Την Δευτέρα 30 Μαϊου 2016, σε ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ 

της ΟΔΥΕ,  ο  οικονομικός  εμπειρογνώμονας που ως ΔΣ  είχαμε ορίσει 

ΟΜΟΦΩΝΑ, παρουσίασε την "ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΣ 

ΤΗΣ  ΟΔΥΕ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΧΡΟΝΙΚΟ  ΔΙΑΣΤΗΜΑ  ΑΠΟ  22/05/2012  ΈΩΣ 

04/07/2014, το λεγόμενο "πόρισμα".  

Στη  συνεδρίαση  και  την  παρουσίαση  είχαν  κληθεί  και 

παραβρέθηκαν και 11 από τα 13 μέλη του ΔΣ και της ΕΕ της ΟΔΥΕ την 

προηγούμενη περίοδο από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Οκτώβριο 2014, 

τα  οποία  σήμερα  δεν  είναι  μέλη  του  ΔΣ  και  της  ΕΕ  της  ΟΔΥΕ. 

Παραβρέθηκε,  επίσης,  και  ο  πρόεδρος  της  σημερινής  ΕΕ  της  ΟΔΥΕ 

καθώς και αρκετοί συνάδελφοι, συνδικαλιστές και μη, από την Αττική. 

Μετά  το  τέλος  της παρουσίασης,  ακολούθησαν  ερωτήσεις από ΟΣΟΥΣ 

παρευρισκόμενους ζήτησαν τον λόγο και δόθηκαν απαντήσεις από τον 

πραγματογνώμονα,  ο  οποίος  παρέδωσε  19  αντίγραφα  στο  προεδρείο 

της ΟΔΥΕ, διευκρινίζοντας ότι το πόρισμα δεν το έδωσε, ούτε το έστειλε 

σε κανέναν μέχρι τότε, δεδομένου ότι το πόρισμά του, όπως μας είπε, 

το είχε στείλει ηλεκτρονικά για εκτύπωση το Σάββατο 28 Μαϊου. Όταν 
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θα εγκριθούν και θα υπογραφούν τα πρακτικά και  ίσως δοθούν στη 

δημοσιότητα,  θα γίνουν γνωστές  και αρκετές  ερωτήσεις, απαντήσεις 

και τοποθετήσεις των παρόντων, αλλά και η επί της ουσίας αλήθεια, 

όσων  παραθέτουμε,  από  τις  δύο  τελευταίες  συνεδριάσεις.  Στην  ίδια 

συνεδρίαση, μετά από πρόταση εκπροσώπων ή μελών της Αγωνιστικής 

Συσπείρωσης,  της  ΔΑΚΕ  και  του  ΑΣΚ,  ελήφθη  κατά  πλειοψηφία 

απόφαση να απευθυνθούμε σε δικηγόρο ‐ νομικό σύμβουλο για να μας 

κατευθύνει  νομικά  σε  όλες  τις  περαιτέρω  ενέργειές  μας  ως  ΔΣ  ΟΔΥΕ. 

Υπέρ  της  πρότασης  ψήφισαν  τα  11  μέλη  των  παρατάξεων  της 

Αγωνιστικής  Συσπείρωσης,  της  ΔΑΚΕ  και  του  ΑΣΚ.  Ενώ 4  μέλη  από  τη 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  και  ο  εκπρόσωπος  της  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  απείχαν  της 

ψηφοφορίας. Με τον εκπρόσωπο της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Χρ. Καϋμενάκη να 

καταθέτει  στα  πρακτικά  τη  δήλωση/διευκρίνιση  ότι  "απέχω  της 

ψηφοφορίας  γιατί  η  πρόταση  να  απευθυνθούμε  σε  δικηγόρο  δεν 

συνοδεύεται  από  την  καταρχήν  απόφαση  του  ΔΣ  της  ΟΔΥΕ  περί  της 

στρατηγικής μας ως προς την ποινική διαδικασία, αλλά και ως προς την 

εξεύρεση  συνδικαλιστικής  λύσης  υπέρ  της  διαφάνειας  και  της  επί  της 

ουσίας  προστασίας  της  ΟΔΥΕ  και  του  Ταμείου  της,  όπως  πρότεινα". 

Σημειώνεται  ότι,  πριν  την  ψηφοφορία  είχε  αποχωρήσει  από  τη 

συνεδρίαση (λόγω αναχώρησής του για την Κρήτη) ο Μιχ. Μαυρογένης, 

μέλος  της  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ο  οποίος  με  γραπτή  του  δήλωση  που 

καταχωρίστηκε  στα  πρακτικά,  γνωστοποίησε  ότι  ψηφίζει  "...κατά  της 

όποιας πρότασης για ορισμό νομικού συμβούλου τη δεδομένη χρονική 

στιγμή..." Τέλος, υπήρξε συμφωνία όλων των παρόντων μελών του ΔΣ, 

να μην δημοσιοποιηθεί από κανένα μέλος του ΔΣ, οποιαδήποτε θέση, 

άποψη ή κρίση που να αφορά στοιχεία του πορίσματος και του ελέγχου 

του Ταμείου, μέχρι να συνεδριάσει εκ νέου το ΔΣ. Τα δε 19 αντίγραφα 
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του πορίσματος παρέμειναν στο αρχείο  της ΟΔΥΕ  και  δεν δόθηκαν σε 

κανένα  μέλος  της  ΟΔΥΕ,  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  μέχρι  τη 

συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου.  

……………………………………………………………………………………………………. 

2.Ακολουθεί  το  απόσπασμα  πρακτικών  και  αποφάσεων  της 

συνεδρίασης  του  Δ.Σ.  της  ΟΔΥΕ  την  Τρίτη  14  Ιουνίου  2016: 

Διευκρινίζουμε  ότι  το  απόσπασμα/  ενημέρωση  για  κάθε  επιμέρους 

θέμα είναι σύμφωνα με την καταχώριση‐καταγραφή των αποφάσεων 

στα Πρακτικά του Δ.Σ. της ημέρας εκείνης.  

Πριν  απ΄  όλα  οφείλουμε  να  ζητήσουμε,  κατά  το  μέρος  που 

αναλογεί στον καθένα, συγγνώμη απ΄ όλους τους συναδέλφους για το 

γεγονός  ότι  δεν  υπήρξε  καμία  επίσημη  ανακοίνωση  μετά  την 

συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  στις 30‐5‐2016,  όπου  παρουσιάστηκε  σε  ανοικτή 

συνεδρίαση του Δ.Σ. το πόρισμα του οικονομικού πραγματογνώμονα... 

Η μη ενημέρωση μετά από εκείνη  τη συνεδρίαση και μέχρι  τώρα,  δεν 

οφείλονταν  σε  καμία  διάθεση  απόκρυψης  της  αλήθειας,  αλλά  στο 

γεγονός ότι ήταν επιβεβλημένο να συνεδριάσει σύντομα εκ νέου το Δ.Σ. 

και  να  λάβει  αποφάσεις  σχετικές  με  το  πόρισμα,  όπως  και  έγινε  στη 

συνεδρίαση  της  14/06/2016  αλλά  και  την  επομένη  της  συνεδρίασης 

(την  15/06/2016)  με  τη  διαβούλευση  που  ακολούθησε  μεταξύ  των 

μελών  και  των  παρατάξεων  του  ΔΣ.  Φτάσαμε  λοιπόν  στη  συνεδρίαση 

της  14‐6‐2016,  όπου  και  μετά  από  πολύωρη  διαδικασία  (σχεδόν  9 

ωρών), ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις, όπως καταχωρίστηκαν στα 

Πρακτικά (για τις αποφάσεις αυτές ελήφθη η ψήφος των 16 παρόντων 

μελών του Δ.Σ., δεδομένου ότι ο συνάδελφος Τσάκας είχε αποχωρήσει 
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(λόγω αναχώρησής του για την Αλεξανδρούπολη) πριν την έναρξη των 

ψηφοφοριών. 

Α΄ΜΕΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

1η)  Το  πόρισμα  του  οικονομικού  πραγματογνώμονα  που  όρισε  η 

ΟΔΥΕ, να δοθεί στα μέλη του παρόντος Δ.Σ. (και της παρούσης ΕΕ) της 

ΟΔΥΕ,  εφόσον  το  ζητήσουν,  με  ταυτόχρονη δέσμευση αυτών που θα 

το λάβουν ότι θα το χρησιμοποιήσουν "προς αποκλειστική προσωπική 

χρήση και μόνο, εν όψει του ότι περιέχονται στοιχεία που συνιστούν 

προσωπικά δεδομένα των αναφερομένων σε αυτό". (Η πρόταση έγινε 

με εισήγηση του Προέδρου της ΟΔΥΕ Γιώργου Διαμάντη).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, με 16 ψήφους υπέρ επί 16 παρόντων.  

2η) Να οριστεί ως νομικός σύμβουλος, για την παροχή, στην παρούσα 

φάση μόνο νομικών συμβουλών, σε ερωτήσεις, απορίες ή διαφωνίες 

μας σε νομικά ζητήματα, σε σχέση με την εξέλιξη της διαδικασίας του 

Ταμείου  της  ΟΔΥΕ,  ο  δικηγόρος  Αθηνών  κ.  Δημήτρης  Τσοβόλας.  (Η 

πρόταση  έγινε  με  εισήγηση  του  Χρήστου  Σιώνα  εκ  μέρους  της 

παράταξης Αγωνιστική Συσπείρωση και του Γιάννη Βαρελά εκ μέρους 

του ΑΣΚ).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΜΕ 11 ψήφους υπέρ από τα μέλη της 

Αγωνιστικής Συσπείρωσης,  της ΔΑΚΕ,  του ΑΣΚ και  της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ενώ  5  μέλη  της  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  απείχαν  της  ψηφοφορίας,  επί  16 

παρόντων.  

3η) Συνέχιση λειτουργίας της διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου με 

μέλη τους Μ. Βεντούρη ‐ Γ. Παρασκευά‐Χρ. Καϋμενάκη ‐ Γ. Διαμάντη ‐ 

Μ. Μισαηλίδου, που αποφασίσαμε ΟΜΟΦΩΝΑ, μετά το συνέδριο του 
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Νοεμβρίου  2015,  δηλαδή  τον  Δεκέμβριο  του  2015  για  να  ελέγξει  το 

Ταμείο της προηγούμενης περιόδου της ΟΔΥΕ από 22‐5‐2012  έως 30‐

10‐2014  και  ξεκίνησε  τη  λειτουργία  της  και  αμέσως  μετά  την  πρώτη 

συνεδρίαση της σταμάτησε λόγω σχετικής με το Ταμείο της ΟΔΥΕ, για 

το ίδιο διάστημα, αναφοράς στη Δικαιοσύνη, και επιβεβαιώθηκε ξανά 

ΟΜΟΦΩΝΑ  στην  μετά  τις  23/1/2016  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  αλλά  δεν 

άρχισε  τη λειτουργία  της λόγω της επιλογής να προηγηθεί ο έλεγχος 

και  το  πόρισμα  από  ειδικό  οικονομικό  εμπειρογνώμονα  που 

ταυτόχρονα όρισε η ΟΔΥΕ.  

Η  συνεδρίαση  της  επιτροπής  αυτής  να  είναι  ανοικτή  στα  μέλη  του 

παρόντος  Δ.Σ.  και  της  παρούσας  ΕΕ  της  ΟΔΥΕ  και  θα  διεξαγάγει 

διαχειριστικό έλεγχο από 22‐5‐2012 έως 31‐12‐2015. (Η πρόταση έγινε 

με  εισήγηση  του  Χρ.Καϋμενάκη  ‐  Αλληλεγγύη  σε  συνάφεια  με 

παρόμοια/αντίστοιχη πρόταση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης και του 

ΑΣΚ).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ με 16 ψήφους υπέρ επί 16 παρόντων. 

4η)  Ενημερωτική συνάντηση με όλα τα μέλη του Δ.Σ.  και  της Ε.Ε.  της 

ΟΔΥΕ  που  θήτευσαν  από  το  1998  μέχρι  και  σήμερα,  ιδιαίτερα  με 

όσους/όσες  κατοικούν  στην  Αττική,  καταρχάς,  για  να  μην  υπάρχει 

οικονομική επιβάρυνση του Ταμείου της ΟΔΥΕ... (Η πρόταση έγινε με 

εισήγηση του Χρ.Καϋμενάκη ‐ Αλληλεγγύη).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ με 16 ψήφους υπέρ επί 16 παρόντων.  

5η) Λογιστικός έλεγχος από τον  ίδιο πραγματογνώμονα της ΟΔΥΕ για 

τα  χρονικά  διαστήματα  από  22‐5‐2012  έως  31‐12‐2012  και  από  4‐7‐
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2014  έως 31‐12‐2015  (Η πρόταση  έγινε  με  εισήγηση Χρ.Καϋμενάκη  ‐ 

Αλληλεγγύη).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  με  10  ψήφους  υπέρ,  4  κατά  (Λ. 

Χανδρινός,  Κ.  Παρασκευόπουλος,  Λ.  Μπεζμέρτης,  Χρ. 

Λυμπερόπουλος) και 2 αποχές (Μ. Βεντούρης, Χρ. Σιώνας).  

6η)  (Α)  Δημοσιοποίηση  των  Πρακτικών  των  συνεδριάσεων  του  Δ.Σ., 

αφού  καθαρογραφούν  και  υπογραφούν  από  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  (Η 

πρόταση 6Α έγινε με εισήγηση Χρ.Καϋμενάκη ‐ Αλληλεγγύη)  

Και Σε αντιπαράθεση μ΄ αυτήν 

 6η)  (Β)  Δημοσιοποίηση  των  Πρακτικών  των  συνεδριάσεων  του  Δ.Σ., 

αφού  καθαρογραφούν  και  υπογραφούν  από  τα  μέλη  του  Δ.Σ,  πλην 

των τοποθετήσεων που αφορούν ζητήματα του Ταμείου για το οποίο 

πρέπει πρώτα να ερωτηθεί ο νομικός μας σύμβουλος. (Η πρόταση 6Β 

έγινε με εισήγηση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης).  

Η  πρώτη  πρόταση  6Α  έλαβε  7  ψήφους  υπέρ  (Γ.  Βαρελάς,  Αθ. 

Βερούλιας,  Γ.  Διαμάντης,  Χρ.  Καϋμενάκης,  Μιχ.  Μαυρογένης,  Λ. 

Μπεζμέρτης,  Α.  Πάσχος). Η δε  δεύτερη πρόταση 6Β  έλαβε 8 ψήφους 

υπέρ (Β. Κατουρτζίδης, Αν. Κουρτζίδης, Δ. Λιάτσος, Χρ. Λυμπερόπουλος, 

Μ. Μισαηλίδου,  Κ.  Παρασκευόπουλος,  Λ.  Χανδρινός,  Χρ.  Σιώνας).  Ένα 

(1)  μέλος,  ο  Μ.  Βεντούρης  απείχε  της  ψηφοφορίας  επί  της  6ης 

πρότασης.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 6Β.  

7η) Συγκέντρωση Αρχείου ΟΔΥΕ από το 1998 ως σήμερα και παράδοσή 

του  στον  πραγματογνώμονα,  αφού  πρώτα  παρουσιαστεί  σε  ανοιχτή 
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σύσκεψη στην ΟΔΥΕ.  (Η πρόταση  έγινε  με  εισήγηση Χρ.Καϋμενάκη  ‐ 

Αλληλεγγύη).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  με  16  ψήφους  υπέρ  επί  16  παρόντων  και 

επίσης  ΟΜΟΦΩΝΑ  ορίζεται  επικεφαλής  για  την  συγκέντρωση  του 

Αρχείου ο Χρ. Καϋμενάκης.  

8η)  Να  παραδοθεί  το  πόρισμα  του  οικονομικού  πραγματογνώμονα 

που  όρισε  η  ΟΔΥΕ,  στα  μέλη  του  προηγούμενου  Δ.Σ.  (Σπ.  Γραβάνη, 

Αγγ.  Καπίρη,  Γ.  Κουφογιώτη,  Αντ.  Μοσχούτη,  Π.  Μουρίκη,  Α. 

Παρούτογλου, Ν. Ραυτόπουλο, Θ. Σταματέρη, Ρ. Τέγα, Χρ. Τάσσο) και 

της  Ε.Ε  (Σ.  Αγριδιώτη,  Ν.  Μοσχοφίδου,  Στ.  Ψύχα)  της  θητείας  2012‐

2014  ,  εφόσον το  ζητήσουν, με  ταυτόχρονη δέσμευση αυτών που θα 

το λάβουν ότι θα το χρησιμοποιήσουν "προς αποκλειστική προσωπική 

χρήση και μόνο, εν όψει του ότι περιέχονται στοιχεία που συνιστούν 

προσωπικά δεδομένα των αναφερομένων σε αυτό". (Η πρόταση έγινε 

με εισήγηση του Μ. Μαυρογένη).  

Η  πρόταση  απορρίφθηκε  με  8  ψήφους  κατά,  με  το  επιχείρημα  ότι 

μέχρι  εκείνη  τη  στιγμή  υπήρχε  σχετική  νομική  συμβουλή  από  το 

Νομικό Σύμβουλο της ΟΔΥΕ να δοθεί το πόρισμα μόνο στα μέλη του 

σημερινού  ΔΣ  και  ΕΕ  της  ΟΔΥΕ  (Β.  Κατουρτζίδης,  Αν.  Κουρτζίδης,  Δ. 

Λιάτσος, Χρ. Λυμπερόπουλος. Μ. Μισαηλίδου, Κ. Παρασκευόπουλος, Λ. 

Χανδρινός, Χρ. Σιώνας), 7 ψήφους υπέρ (Γ. Βαρελάς, Αθ. Βερούλιας, Γ. 

Διαμάντης,  Χρ.  Καϋμενάκης,  Μιχ.  Μαυρογένης,  Λ.  Μπεζμέρτης,  Αν. 

Πάσχος) και μία (1) αποχή από την ψηφοφορία (Μ. Βεντούρης). ΟΜΩΣ, 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ 

ΚΑΙ  ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ  ΤΗΣ  ΟΔΥΕ ΜΕΤΑ  ΤΟ  ΤΕΛΟΣ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΚΑΙ 

ΤΗΝ  ΕΠΟΜΕΝΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.,  ΣΕ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  ΜΕ 
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ΝΟΜΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΗ  ΚΑΙ  ΣΥΜΦΩΝΗ  ΓΝΩΜΗ  ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΙΧΕ ΟΡΙΣΕΙ ΤΟ Δ.Σ., ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ 

ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Β΄ΜΕΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΟΔΥΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 

 1η)  Να  κάνει  παρέμβαση  εγγράφως  η  ΟΔΥΕ  προς  την  Προϊσταμένη 

του  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου  για  το  θέμα  της  μη  τήρησης  των 

προβλεπομένων  κατά  τις  απεργίες  (πρόταση  Μαυρογένη  που 

προσκόμισε  σχετικά  έγγραφα  του  Συλλόγου  Δικαστικών  Υπαλλήλων 

Ηρακλείου).  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΜΕ 16 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ ΕΠΙ 16 ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ:  Α)Να σταλεί  σε πρώτη φάση  έγγραφο  της ΟΔΥΕ που 

θα  επιδοθεί  από  κοινού  από  το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  Ηρακλείου  και  το 

μέλος  του  Δ.Σ.  της ΟΔΥΕ Μαυρογένη Μιχάλη  και  Β)εφόσον  δεν  δοθεί 

λύση  ,  να  παραστεί  στο  Πρωτοδικείο  Ηρακλείου  αντιπροσωπία  του 

Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

2η)  Να  σταλεί  έγγραφο  στον  Υπουργό  Δικαιοσύνης,  προκειμένου  να 

εκδοθεί  ΚΥΑ  σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο  Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης,  ώστε  να  ανασταλεί  η  μη  εξυπηρέτηση  από  τα  ΚΕΠ 

αιτημάτων  των  πολιτών  για  χορήγηση  εγγράφων  που  αφορούν 

Διαθήκες (από τα Ειρηνοδικεία) και Σωματεία‐Εταιρείες (Πρωτοδικεία) 

(πρόταση Μ. Μαυρογένη) .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΜΕ 16 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ ΕΠΙ 16 ΠΑΡΟΝΤΩΝ .  



 
12 

Τέλος λόγω παρέλευσης του χρόνου και της αναχώρησης πολλών 

μελών  του  Δ.Σ.  που  κατοικούν  εκτός  Αττικής,  κατατέθηκαν  και 

αναπτύχθηκαν  και  προτάσεις  για  όλα  σχεδόν  τα  κλαδικά  ζητήματα, 

αλλά δεν ελήφθησαν αποφάσεις: Όπως:  

Α)  Τα  τρέχοντα  ζητήματα  του  Κλάδου,  μετά  από  ενημέρωση  και 

εισήγηση  του  Προέδρου    Γιώργου  Διαμάντη  (μεταξύ  των  οποίων  η 

σύσταση  και  λειτουργία  Νομοπαρασκευαστικής  Επιτροπής  για  την 

τροποποίηση  του  Κώδικα  μας,  οι  διαγωνισμοί  για  πρόσληψη 

Δικαστικών  Υπαλλήλων,  το  ΟΣΣΔΥ  ‐  μηχανογράφηση  ποινικής  και 

πολιτικής δικαιοσύνης, τα 176 ΕΥΡΩ κλπ).  

Β)  19  Προτάσεις  για  αρκετά  κλαδικά  ζητήματα  που  κατέθεσε 

εγγράφως  στα  πρακτικά  ο  συνάδελφος  Χρήστος  Καϋμενάκης,  τις 

οποίες  ανέπτυξε  εν  περιλήψει  και  προφορικά.  (Βλέπε  τις  προτάσεις 

αυτές, στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ, τις οποίες ο ίδιος τις δημοσίευσε την 

παραμονή  της  συνεδρίασης,  στο  αρχείο  που  δημοσιεύονται  οι 

ανακοινώσεις  των  παρατάξεων  και  συγκεκριμένα  της  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

αλλά  και  στο  FACEBOOK).  Το  κείμενο  των  προτάσεων  του  Χρ. 

Καϋμενάκη είναι σώμα των πρακτικών και ενσωματώνονται στο σημείο 

αυτό, ως εξής:  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ. 

Του Χρήστου Καϋµενάκη, µέλους του ∆.Σ. Ο∆ΥΕ, εκπροσώπου του 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ συνδυασµού ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. 
 
>>> "Η ζωή είναι αλλού", τίτλος βιβλίου του Μίλαν Κούντερα. 
Και η συνδικαλιστική ζωή είναι αλλού. 
∆εν είναι στη Φαγωµάρα, ούτε στην αβάσταχτη ελαφρότητα του Λαϊκισµού, ούτε 
στην Αδιαφορία. 
Είναι Αλλού: στη ∆ιαφάνεια, την Έγκυρη Ενηµέρωση, το "Έχοντας Υπόψη" πριν 
και µετά από κάθε πρόταση, απόφαση ή ερώτηση... 
Είναι στην Έγνοια για την Αντιµετώπιση και ει δυνατόν τη Λύση των προβληµάτων 
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της Καθηµερινότητας, µε Αγωνιστική Ενότητα και ∆ράση. 
Αυτός είναι ο Υγιής, ∆ηµοκρατικός, ∆ηµιουργικός και Αποτελεσµατικός 
συνδικαλιστικός δρόµος. 
Τις προτάσεις τις δηµοσίευσα πριν τη συνεδρίαση του ∆Σ της Ο∆ΥΕ την 
14/06/2016, και τις κατέθεσα και ανέπτυξα στην ίδια συνεδρίαση, αλλά 
διεκόπη/έληξε χωρίς να ληφθεί καµία απόφαση επί της ουσίας... 
  
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Να καταγγείλουµε την Κυβέρνηση και το Υπουργείο της ∆ικαιοσύνης γιατί ΜΕ ∆ΙΚΗ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και ΟΛΙΓΩΡΙΑ, καθυστερούν για κρίσιµο χρονικό 
διάστηµα την προκήρυξη του διαγωνισµού πρόσληψης 780 δικαστικών 
υπαλλήλων, µε κίνδυνο να ξεκινήσει το δικαστικό έτος χωρίς αυτές τις ενισχύσεις. 
Λέω καθυστερούν, αφού ο λόγος που επικαλούνται είναι τυπικός (χρειάζεται λένε 
και είναι απαραίτητη η τροποποίηση µιας λανθασµένης διάταξης νόµου που αφορά 
τους τρίτεκνους και το ποσοστό θέσεων που δικαιούνται από τον διαγωνισµό. Μία 
διάταξη λανθασµένη που ψήφισε η ίδια η Κυβέρνηση και µπλοκάρισε την 
προκήρυξη! 
Κι ενώ αυτό το έχουν επισηµάνει τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο, εν τούτοις 
καθυστερούν επί 4 µήνες µέχρι τώρα την ψήφιση της διορθωτικής διάταξης! 
Εκτός κι αν δεν πρόκειται περί τυχαίας καθυστέρησης αλλά περί κωλυσιεργίας και 
ΕΜΠΑΙΓΜΟΥ... 
  
∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ. 
Να καταγγείλουµε την Κυβέρνηση και το Υπουργείο της ∆ικαιοσύνης γιατί ΜΕ ∆ΙΚΗ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και ΟΛΙΓΩΡΙΑ: 
1. Καθυστερούν για κρίσιµο χρονικό διάστηµα τη βαθµολογική και µισθολογική 
κατάταξη ΟΛΩΝ των δικαστικών υπαλλήλων και ΟΛΩΝ των ειδικών περιπτώσεων, 
και την κοινοποίηση των πράξεων κατάταξής µας. 
2. Εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης, αρκετοί υπάλληλοι, ΕΞ να παίρνουν 
µικρότερο µισθό από αυτόν που δικαιούνται αναδροµικά από 01/01/2016. 
3. Εξαιτίας και αυτής της καθυστέρησης, µεταφέρεται προς τα πίσω η υποβολή 
ερωτηµάτων για την επιλογή προϊσταµένων διεύθυνσης και τµηµάτων στις 
Γραµµατείες των δικαστικών υπηρεσιών. 
  
ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ. 
Να καταργηθεί το άρθρο που έµεινε στη µνήµη µας µε το λήµµα "άρθρο 48", το 
οποίο έτσι κι αλλιώς έχει βγει εκτός και χρειάζεται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ τροποποίηση! 
Προτείνω, δηλαδή, να επανέλθουν σε ισχύ οι νοµοθετικές διατάξεις και ρυθµίσεις 
τις οποίες κατήργησε και αντικατέστησε το ως άνω άρθρο της συγκυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και προσωπικά του Υπουργού και γενικά του Υπουργείου της 
∆ικαιοσύνης, συµπεριλαµβανοµένων και των διοικητικών παραγόντων που είναι 
αρµόδιες για τους δικαστικούς υπαλλήλους. 
Έτσι ώστε η επιλογή προϊσταµένων να γίνει µε τις διατάξεις που ίσχυαν έως 31 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011. 
  
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ, ΩΣ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
48 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. 
Σε περίπτωση που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης επιµένει 
στην ...επιµονή της, προτείνω να έχουµε ως έσχατη υποχώρηση - ως εναλλακτική 
δεύτερη πρόταση συµβιβαστική, την οποία να υποβάλουµε όχι µαζί αλλά µετά την 
τυχόν απόρριψη της προηγούµενης: 
Να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη του κώδικά µας, έτσι ώστε 
1. Ναι µεν για κάθε θέση προϊσταµένου διεύθυνσης να είναι τουλάχιστον 2πλάσιος 
ο αριθµός των υποψηφίων, αλλά να υπολογίζεται ο κάθε υποψήφιος µία φορά και 
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µόνο για κάθε θέση, ανεξάρτητα από το σε πόσες θέσεις θα υποβάλει αίτηση... 
2. Αιτήσεις υποψηφίων που θα υποβληθούν µέχρι και σε αριθµό πενταπλάσιο της 
κάθε θέσης προϊσταµένου διεύθυνσης, να µην απορρίπτονται και να 
συµπεριλαµβάνονται στο ερώτηµα για την επιλογή προϊσταµένων διεύθυνσης, έτσι 
ώστε οι συνάδελφοι να έχουν το δικαίωµα να κριθούν. 
3. Να επανέλθει η διάταξη η οποία προέβλεπε την παραµονή στην ίδια θέση 
προϊσταµένου διεύθυνσης για µία µόνο συνεχόµενη θητεία (3 και στην ουσία 4 
ετών µέχρι την επιλογή νέου προϊσταµένου), σε υπηρεσίες που έχουν τουλάχιστον 
2 τµήµατα και σε τοµείς που έχουν άνω της µιας διεύθυνσης. 
Όπως ισχύει και για τους προϊσταµένους τµηµάτων και για την υποχρεωτική 
µετακίνηση - επιλογή τους σε άλλο τµήµα κάθε φορά - κάθε θητεία. 
4. Να εξετάσουµε τη δυνατότητα να επιλέγονται προϊστάµενοι διεύθυνσης 
συνάδελφοι που την τελευταία π.χ. 5ετία υπηρετούν στην οικεία υπηρεσία ή έστω 
στην ίδια πρωτοδικειακή περιφέρεια. 
5. Να µην λαµβάνεται υπόψη (?) η τυχόν ανάθεση και άσκηση καθηκόντων 
προϊσταµένου µε πράξη (άσχετα αν ασκήθηκαν σε άριστο, σε ικανοποιητικό ή σε 
µέτριο βαθµό) ως κριτήριο για την επιλογή τους(?). 
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της αµέσως προηγούµενης πρότασης µε στοιχείο 
"3" 
  
ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 
Η διάταξη που προβλέπει τη διαδικασία υποβολής παραίτησής µας από την 
υπηρεσία και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης µας µε το δηµόσιο, να 
αντικατασταθεί µε την αντίστοιχη και πιο ευνοϊκή διάταξη τουδηµοσιοϋπαλληλικού 
κώδικα, αναδροµικά από 11 Απριλίου 2016. 
Σηµείωση: Σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη του κώδικά µας, η υπαλληλική µας 
σχέση λύεται και περνάµε στη σύνταξη, όχι 9ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ 
∆ΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩ∆ΙΚΑ) από την ηµέρα που θα καταθέσουµε και θα 
οριστικοποιήσουµε - θα καταστήσουµε αµετάκλητη την αίτηση αποχώρησής µας, 
αλλά από τότε που θα παραλάβουµε την ανακοίνωση αποχώρησής µας εντός 
20ηµέρου από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ! 
  
ΕΚΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΡΘΡΟ 83 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2). 
Για τη µετάταξη δικαστικών υπαλλήλων που αποκτούν τυπικό προσόν ανώτερης 
βαθµολογικής κατηγορίας µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης αίτησης συµµετοχής 
στον διαγωνισµό και πριν την ορκωµοσία τους και την ανάληψη υπηρεσίας στα 
δικαστήρια, 
η σχετική διάταξη του κώδικά µας να αντικατασταθεί µε νέα διάταξη, ώστε οι 
συνάδελφοί µας αυτοί, αµέσως µετά τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας 
τους, να µετατάσσονται στην ανώτερη κατηγορία του τυπικού προσόντος που 
απέκτησαν. 
Όπως ακριβώς ισχύει και στον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα.  
Η προτεινόµενη σε αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του κώδικά 
µας διάταξη έχει ως εξής: 
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑ∆Ο ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 
"Μετάταξη δικαστικού υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του 
ιδίου ή άλλου κλάδου ή τοµέα επιτρέπεται µε αίτησή του, µετά τη συµπλήρωση της 
δοκιµαστικής υπηρεσίας, εφόσον απέκτησε µετά την υποβολή αίτησης συµµετοχής 
στον διαγωνισµό για τον διορισµό του τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα για τη 
θέση αυτή ή µετά τη συµπλήρωση οχταετούς δηµόσιας υπηρεσίας εφόσον κατείχε 
πριν από την υποβολή αίτησης συµµετοχής στον διαγωνισµό για τον διορισµό του 
τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία επιθυµεί να µεταταγεί" 
Με τη διευκρίνηση οτι ως ηµεροµηνία "...υποβολής αίτησης για τον διορισµό 
του..." εννοείται η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης για συµµετοχή του στον 
διαγωνισµό ή η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αίτησης για 
συµµετοχή του στον συγκεκριµένο διαγωνισµό. 
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Η διάταξη αυτή αφορά συναδέλφους που πχ συµµετείχαν ή θα συµµετάσχουν στο 
µέλλον σε διαγωνισµό για τον διορισµό τους π.χ. µε την ΥΕ ή ∆Ε ή ΤΕ κατηγορία 
και απόκτησαν ανώτερο τυπικό προσόν µετά την υποβολή της αίτησής τους για 
συµµετοχή στον διαγωνισµό και µέχρι την ανάληψη υπηρεσίας. 
  
ΕΒ∆ΟΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ ∆Ε ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. 
Να δηµιουργηθεί και κλάδος ∆Ε Επιµελητών ∆ικαστηρίων, των οποίων οι θέσεις ∆Ε 
και ΥΕ θα είναι οργανικά ενιαίες. 
Στη ∆Ε κατηγορία Επιµελητών ∆ικαστηρίων θα µπορούν να µεταταγούν όλοι όσοι 
είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου ή Εξαταξίου Γυµνασίου, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες περί µετατάξεων διατάξεις. 
Επίσης, µετά από 5ετή παραµονή τους στη ∆Ε κατηγορία Επιµελητών ∆ικαστηρίων, 
θα µπορούν να µεταταγούν στη ∆Ε κατηγορία Γραµµατέων ή 
∆ακτυλογράφων/χειριστών Η/Υ ή άλλου κλάδου ∆Ε κατηγορίας εφόσον έχουν τα 
προβλεπόµενα τυπικά προσόντα. 
Και οποτεδήποτε σε ανώτερη της ∆Ε κατηγορίας άλλου κλάδου. 
  
ΟΓ∆ΟΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΜΕΛΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΜΑΣ. 
Ορισµός τακτικών και αναπληρωτών τους εκπροσώπων µας από το ∆Σ της Ο∆ΥΕ 
στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή τροποποίησης του κώδικά µας, δεδοµένου οτι 
αυτό δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα. 
Ας σηµειωθεί οτι, 
στη συνεδρίαση του ∆Σ της Ο∆ΥΕ την 16/3/2016, κατέθεσα την πρόταση για την 
τροποποίηση - αλλαγή και επικαιροποίηση των συστηµάτων αξιολόγησης και 
επιλογής προϊσταµένων. 
καθώς και διατάξεων του οργανισµού δικαστηρίων που µας αφορούν, 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΙΑΣΥΝΗ. 
Το ∆Σ της Ο∆ΥΕ, µετά από ψηφοφορία, δέχθηκε ΣΧΕ∆ΟΝ ΟΜΟΦΩΝΑ αυτούσια την 
πρόταση µου να ζητήσουµε από το Υπουργείο της ∆ικαιοσύνης τη σύσταση της 
άνω νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής µε το ως άνω αντικείµενο... 
Στην επιτροπή αυτή θα ζητήσω από το ∆Σ να είµαι ένας εκ των εκπροσώπων της 
Ο∆ΥΕ. 
  
ΕΝΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ.  
Να ζητήσουµε να θεσµοθετηθεί το δικαιώµα µας να προσφεύγουµε κατά των 
πράξεων/αποφάσεων των υπηρεσιακών συµβουλίων, ενώπιον των αρµοδίων 
δικαστηρίων ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. ∆εδοµένου οτι αυτές είναι ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
πράξεις/αποφάσεις. 
∆ηλαδή, τα υπηρεσιακά συµβούλια να σταµατήσουν να αντιµετωπίζονται ως 
(δήθεν) δικαστικές αρχές - ως (δήθεν) δικαστήρια, που ασκούν (δήθεν) 
δικαιοδοτικής φύσεως αρµοδιότητα, και εκδίδουν (δήθεν) δικαστικές αποφάσεις. 
Ενώ στην πραγµατικότητα είναι και πρέπει να αντιµετωπίζονται ως ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ 
ΟΡΓΑΝΑ, που ασκούν διοικητικής φύσεως αρµοδιότητες, και κατά συνέπεια οι 
αποφάσεις τους είναι ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ και ως εκ τούτου 
υπόκεινται στο ένδικο βοήθηµα της αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του φυσικού µας 
δικαστή και των κανονικών δικαστηρίων που είναι τα διοικητικά δικαστήρια και το 
ΣτΕ. 
Τα οποία διοικητικά δικαστήρια συνεδριάζουν δηµόσια, και εκδίδουν δικαστικές 
αποφάσεις ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένες που απαγγέλλονται σε 
δηµόσια συνεδρίαση. Και επιπλέον έχουν και τηρούν νοµολογία. 
  
∆ΕΚΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
Να έχουµε και οι δικαστικοί υπάλληλοι το δικαίωµα να λαµβάνουµε µέρος στην 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ µε προσωρινή απόσπαση ή µετάταξη προς 
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υπηρεσίες αρµοδιότητας του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης (π.χ. σε άλλα δικαστήρια 
ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου), αλλά και προς άλλες υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ. 
Μετά τη λήξη του χρόνου απόσπασης να επιστρέφουµε στην υπηρεσία µας. 
  
ΕΝ∆ΕΚΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΜΤΠΥ. 
Να γίνει ενηµέρωση για την υπόθεσή µας µε το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών 
Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), η οποία συζητείται στην ολοµέλεια του ΣτΕ την 16/09/2016. 
Και επικαιροποίηση όλων των ενεργειών µας. 
Κατά το κοινώς λεγόµενο, να έχουµε τον νου µας συνεχώς. 
  
∆Ω∆ΕΚΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ. 
Να επανέλθουµε µε πρόταση µας προς το Υπουργείο της ∆ικαιοσύνης για την 
ισότιµη και δίκαιη αριθµητική ανακατανοµή των ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, αλλά και τη 
µετατροπή θέσεων του κλάδου ∆Ε ∆ακτυλογράφων/Χειριστών και του κλάδου 
Επιµελητών σε οργανικές θέσεις του κλάδου Γραµµατέων ή/και του κλάδου 
Πληροφορικής. 
Όπως ακριβώς είχαµε ζητήσει µε το πόρισµα ανακατνοµής που είχαµε επεξεργαστεί 
και παρουσιάσει ως νοµοπαρασκευαστική και ως Ο∆ΥΕ, στο Συνέδριο που έγινε 
στο Λουτράκι το 2007 και είναι δηµοσιευµένο στην ιστοσελίδα της Ο∆ΥΕ. 
Το µόνο που χρειάζεται είναι επικαιροποίησή του και η ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΤΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΜΑΣ 
  
∆ΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΕΝΝΙΑ (9) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ. 
Για τα θέµατα του ταµείου της Ο∆ΥΕ, παραπέµπω στις "ΕΝΝΙΑ (9) προτάσεις" που 
δηµοσιεύονται λίγο πιο κάτω στον τοίχο µου, στην ανάρτηση που έκανα την 6η 
Ιουνίου 2016 αλλά και στην οµάδα επικοινωνίας την ίδια ηµέρα. Τι µεταφέρω 
αυτούσιες: 
..................................................................................................................
.. 
Ένεκα βύθισης του πλοίου: 
Εννιά (9) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για διάλογο (ξεχωριστά από ...τροπάρια). 
@@@ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ, τις οποίες καταθέτω εδώ και µήνες στο ∆Σ 
της Ο∆ΥΕ, αλλά ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ... 
1. (Παρα)καλώ όσους/όσες ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ για την Ο∆ΥΕ, τους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ και τον 
ΚΛΑ∆Ο, να σταµατήσουν να λειτουργούν σαν να είναι µέρος του προβλήµατος και 
να προσπαθήσουν να σταθούν πάνω από τον ακραίο ατοµικό, παραταξιακό και 
κοµµατικό καβγά και διχαστικό λόγο. 
2. Και από κοινού να αναζητήσουµε λύσεις, επιδιώκοντας την ενότητα, όχι µόνο µε 
ευχές, αλλά, κυρίως, µε συγκεκριµένες προτάσεις και πράξεις. 
3. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ, αλλά και ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. 
4. >>> ∆ιαφάνεια, όχι στη διαχείριση ενός µόνο ζητήµατος, αλλά και στη 
διαχείριση όλων των κλαδικών ζητηµάτων, µέσω: 
5. ΚΑΙ της δηµοσιοποίησης ολόκληρων των πρακτικών της πρόσφατης αλλά και 
όλων των συνεδριάσεων που έγιναν από το 2015, 
6. ΚΑΙ της διενέργειας (από ανοιχτή επιτροπή του ∆Σ της Ο∆ΥΕ) διαχειριστικού 
ελέγχου, στα πλαίσια του συνδικαλιστικού µας κινήµατος, 
7. Αρκεί όλα αυτά να συνοδεύονται µε τη γενναιότητα ορισµένων να 
αναφωνήσουµε (σύντοµα και σε ο,τι αφορά τον καθένα µας) mea culpa, και όπου 
υπάρχει λόγος και ατράνταχτες αποδείξεις να επανορθώσουµε εµπράκτως! 
Ηθικά, συνδικαλιστικά ή ΥΛΙΚΑ. 
Όχι µόνον οι ελεγχόµενοι και καταγγελλόµενοι αλλά και οι ελέγχοντες και 



 
17 

καταγγέλλοντες, ΑΝΑΛΟΓΩΣ της ευθύνης του καθενός και της καθεµιάς από µας. 
Εντάσσοντας και την αυτοκριτική µας στα µέσα αντιπαράθεσης και εξεύρεσης 
λύσης.  
8. ΚΑΙ, ΙΣΩΣ, µέσω µιας συνδιάσκεψης. 
9. ΟΣΟΙ/ΟΣΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ (???). 
>>> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tις περισσότερες προτάσεις τις έχω καταθέσει εδώ και µήνες στο 
∆Σ της Ο∆ΥΕ. Αλλά, ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ. 
Μια συνδικαλιστική έρηµος τίγκα στη φαγωµάρα, την στοχοποίηση, το reality show 
και τον λαϊκισµό. 
Αναρωτιέται κανείς πως αντέχουν. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αγνόηση των προτάσεων, καθώς και άλλα γεγονότα, µε ανάγκασαν 
και υπέβαλα την παραίτησή µου από τη θέση του Αντιπροέδρου της Ο∆ΥΕ, 
περνώντας ταυτόχρονα στη δηµιουργική ελευθερία µου...: 
  
∆ΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 
∆Σ Ο∆ΥΕ 
Για τα ζητήµατα της τήρησης και της δηµοσίευσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ των πρακτικών 
συνεδριάσεων του ∆Σ της Ο∆ΥΕ, παραπέµπω, επίσης, στις προτάσεις που έκανα 
υπό µορφή σχολίων και απαντήσεων στην ανάρτηση που η συνάδελφος Ειρήνη 
Κορδώνη έκανε στην οµάδα επικοινωνίας στο facebook προχθές την Πέµπτη 9 
Ιουνίου 2016, στις 8:27 µµ. 
  
∆ΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΩΡΑΡΙΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ. 
Μετά από κάποια κρούσµατα σκέψεων, ιδεών, προτάσεων, πιέσεων, αυταρχισµού 
και έναρξης πειθαρχικής δίωξης που εφανίστηκαν σε ορισµένα δικαστήρια (π.χ. 
στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στο Εφετείο Αθηνών) για την παραβίαση του 
ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΗΞΗΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ, προτείνω να εκδοθεί ξανά από την Ο∆ΥΕ η 
αναλυτική ανακοίνωση παρελθόντων ετών, ενηµερωτικής και µε τις οδηγίες 
εφαρµογής του ωραρίου και της 5ηµέρου εβδοµαδιαίας εργασίας 
  
∆ΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Λογαριασµός ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ που τηρείται 
στο ΤΕΑ∆Υ.  
Να διαµαρτυρηθούµε εντόνως και εγγράφως προς τους αρµόδιους Υπουργούς 
∆ικαιοσύνης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την καθυστέρηση υπογραφής και 
δηµοσίευσης της υπουργικής απόφασης που επεξεργαστήκαµε και την υποβάλαµε 
στους ίδιους από το φθινόπωρο του 2015 (!) και αφορά στον λογαριασµό 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ που τηρείται στο ΤΕΑ∆Υ, και έχει έσοδα από την αµοιβή των 
Γραµµατέων ∆ιαιτησιών. 
Λογαριασµός που προορίζεται για την οικονοµική ενίσχυση συναδέλφων που έχουν 
προβλήµατα υγείας ή σε περίπτωση ατυχηµάτων και νοσηλεύτηκαν, καθώς και στις 
περιπτώσεις θανάτου. 
  
∆ΕΚΑΤΗ ΕΒ∆ΟΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: "176" ΕΥΡΩ. 
Για το ζήτηµα των "176" Ευρώ, συµφωνώ απόλυτα µε το υπόµνηµα του Συλλόγου 
∆ικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (Σ∆ΥΘ) που µας έχουν κοινοποιήσει κατ' 
επανάληψη οι εκπρόσωποι του Άννα Αρναούτη, Ανέστης Κουρτζίδης, 
ΧρήστοςΣιώνας και Άρης Παρούτογλου, και έχω στη διάθεσή µου... 
Με την εκ µέρους µου προσθήκη οτι, αν δεν επιτύχουµε νοµοθετική ρύθµιση να 
µην επιστραφούν τα χρήµατα από όσους τα έχουν πάρει σε εκτέλεση δικαστικών 
αποφάσεων, ο χρόνος όσο καθυστερεί είναι µε το µέρος µας... 
  
∆ΕΚΑΤΗ ΟΓ∆ΟΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ή/και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 
1. ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, 
2. ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ/ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ. 
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΕΙΣ/ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ... 
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4. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ... 
5. ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΏΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΚΩΝ. 
6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. 
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. 
8. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. 
9. ΑΤΥΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ 
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ... 
10. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (???!!!) 
  
∆ΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ Ο∆ΥΕ. 
Επειδή για συγκεκριµένους λόγους παραιτήθηκα από τη θέση του Αντιπροέδρου, 
θα θέσω το ζήτηµα του προεδρείου ξανά και της τυχόν άρσης των λόγων που µε 
ανάγκασαν να παραιτηθώ. 
Υπάρχουν δυο επιλογές: η µία είναι η δηµιουργική ελευθερία µου στην οποία 
βρίσκοµαι τώρα και η άλλη είναι η ελευθερία της δηµιουργίας που δεν υπήρχε εδώ 
και µήνες στο προεδρείο της Ο∆ΥΕ... Κι όµως, υπάρχει µια διαφορά µεταξύ τους... 

 

Γ) Προτάσεις που ανέπτυξε ο Χρ. Σιώνας, για την επικείμενη συνάντηση 

με τον Γ. Γραμματέα και τους ΙΔΑΧ και το πρόγραμμα μηχανογράφησης 

της  ροής  της  πολιτικής  δίκης  και  τα  προβλήματα  που  παρουσιάζει, 

υστερώντας  κατά  πολύ  σε  σχέση  με  αυτό  που  εφαρμόζεται  στο 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εδώ και χρόνια. 

Δ)  Οι  προτάσεις  και  επισημάνσεις  που  έκανε  ο  Λάμπρος  Χανδρινός: 

για  την ανάγκη συνάντησης με  τον  Υπουργό  της  Δικαιοσύνης που δεν 

μας  έχει  ακούσει  εδώ  και  ενάμισι  χρόνο,  για  το  "άρθρο  48",  τον 

Καλλικράτη  που  ακούγεται  οτι  έρχεται  και  στα  Δικαστήρια,  την 

αντίθεσή  του στην  κινητικότητα ακόμα  και  ενδοδικαστηριακά,  και  την 

πίεση που πρέπει να ασκήσουμε στην πολιτική ηγεσία ως τις δικαστικές 

διακοπές και εκτιμούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια τον Σεπτέμβρη...  

Ε) Η ενημέρωση, οι εκτιμήσεις και προτάσεις που έκανε ο Λαυρέντης 

Μπεζμέρτης,  ότι:  Το  Υπουργείο  της  Δικαιοσύνης  προσανατολίζεται  σε 

κρίσεις  για  επιλογές  προϊσταμένων  κατά  τον  Οκτώβρη.  Προτείνοντας, 

επειδή  η  Κυβέρνηση  έχει  την  πρόθεση  για  κριτήρια  αξιολόγησης,  να 
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έλθουμε  στο  επόμενο  Δ.Σ.  με  πρόταση  ‐  προετοιμασμένοι  για  την 

αντικατάσταση του άρθρου 48.  

ΣΤ)  Οι  προτάσεις  που  κατέθεσε  στα  πρακτικά  και  ανέπτυξε  και 

προφορικά  ο  Δημήτρης  Λιάτσος  εκ  μέρους  της  ΔΑΚΕ,  (Βλέπε  τις 

προτάσεις  αυτές,  στην  ιστοσελίδα  της  ΟΔΥΕ,  τις  οποίες  ο  ίδιος  τις 

δημοσίευσε μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ, στο αρχείο που δημοσιεύονται 

οι ανακοινώσεις των παρατάξεων και συγκεκριμένα της ΔΑΚΕ, αλλά και 

στο FACEBOOK). Το κείμενο των προτάσεων του Δ. Λιάτσου, εκ μέρους 

της ΔΑΚΕ,  είναι σώμα  των πρακτικών και  ενσωματώνονται στο σημείο 

αυτό, ως εξής:  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ∆Σ   Ο∆ΥΕ 

Μετά από 18 µήνες ανυπαρξίας και απουσίας του συνδικάτου από τα πολιτικά και 
συνδικαλιστικά δρώµενα της χώρας, πότε σκοπεύει  η Ο∆ΥΕ να ασχοληθεί µε τα 
προβλήµατα των συναδέλφων και της κοινωνίας;;;; 

Πότε επιτέλους θα λειτουργήσει ως συνδικαλιστικό όργανο και όχι ως  
«τροχοπέδη του κλάδου» µε ευθύνη της πλειοψηφούσας παράταξης ;;  

Πότε επιτέλους θα δώσουµε τις µάχες µας για το συνάδελφο; 

Ο εναγκαλισµός µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου  µόνο ζηµιά έχει 
δηµιουργήσει στους συναδέλφους και τον κλάδο !!! 

Ας αφήσουµε άµεσα τα λάθη των περασµένων µηνών κι ας ξεκινήσουµε µια νέα 
πορεία, όποιος δεν  αντέχει τον αγώνα ας το πει να αποφασίσουµε οι υπόλοιποι 
την πορεία µας. Ας «στεναχωρήσουµε» επιτέλους την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου κι ας δώσουµε το µήνυµα στους συναδέλφους ότι είµαστε µε τους 
συναδέλφους κι όχι µε το Υπουργείο.  

Πότε και ποια θα είναι η αντίδραση της Ο∆ΥΕ, για την νέα επιδροµή σε βάρος των 
αποδοχών µας;;; Οι µειώσεις έρχονται από τον επόµενο µήνα και η Ο∆ΥΕ δεν 
κάνει τίποτα. Οι προσλήψεις πληροφορικάριων  έχουν παγώσει σχεδόν 2 χρόνια 
και αντίδραση καµία. Οι προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων, παρά τις εξαγγελίες 
και τους πανηγυρισµούς κάποιων, δεν προχωρούν και πάλι καµία αντίδραση από 
το συνδικάτο µας.   

Το άρθρο 48 ήρθε για να µείνει;;; Τι θα κάνουµε για την κατάργησή του;;;; 
Καιρός είναι να τα «σπάσουµε» µε τους φίλους σας στο Υπουργείο κι ας το 
θεωρούν ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ. 
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Kαι τα χειρότερα έρχονται, αναµένουµε νέα ρύθµιση για αξιολόγηση δοµών και 
προσωπικού µε στόχο την νέα ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, µε βάση όσα ακούγονται 
περιλαµβάνουν κι εµάς. Κι ενώ δώσαµε µάχες να εξαιρεθούµε από την 
προηγούµενη αξιολόγηση και κινητικότητα, θα την δεχθούµε τώρα;;;; 

Επιτέλους ας ασχοληθούµε µε τα καθηµερινά προβλήµατα και ας ρίξουµε το 
βάρος µας στην αντίδραση κατά της εξαθλίωσης όλων µας. 

Σας καλούµε να αναλάβουµε δράση άµεσα για όσα συµβαίνουν και για όσα 
έρχονται σύντοµα. Να αντιδράσουµε επιτέλους στην ισοπέδωση και την 
εξαθλίωσή µας. 

Ας γίνει αρχή των αντιδράσεων µας µε ∆ΙΩΡΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ µε 
γενικές συνελεύσεις, για µία εβδοµάδα  από 21 έως 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 και στη 
συνέχεια κλείσιµο µε 24ωρη ή 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ  στο τέλος ΙΟΥΝΙΟΥ ή  ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, για: ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ, ΤΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 48, ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΛΙΜΑΚΩΘΕΙ ΤΟ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΜΑΣ, (Με 
αύξηση της παρακράτησης φόρου, εισφοράς αλληλεγγύης και κρατήσεων υπέρ 
ταµείων υγείας κλπ). 

 

Ζ) Κείμενο με προτάσεις του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Βόλου 

που κατέθεσε στα πρακτικά η συνάδελφος Ιωάννα Παπαδημητρίου, η 

οποία παρέστη και παρακολούθησε μεγάλο μέρος της συνεδρίασης του 

Δ.Σ. (Βλέπε τις προτάσεις αυτές, στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ, τις οποίες η 

ίδια τις δημοσίευσε πριν τη συνεδρίαση, στο αρχείο που δημοσιεύονται 

οι ανακοινώσεις των ΣΥΛΛΟΓΩΝ). 

 Το κείμενο των προτάσεων του Σ.Δ.Υ. Βόλου είναι σώμα των πρακτικών 

και ενσωματώνονται στο σημείο αυτό, ως εξής: 

Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων της                               Βόλος  10‐6‐2016 
Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου  Δικαστικό Μέγαρο Βόλου   

Ελευθερίου Βενιζέλου 39 Τηλ.24210‐39933                                        

ΠΡΟΣ:Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος  

Τα μέλη του Συλλόγου των δικαστικών υπαλλήλων της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου  

Βόλου εξουσιοδοτούν την Πρόεδρο του συλλόγου  να παρασταθεί στη συνεδρίαση του ΔΣ  

της ΟΔΥΕ την Τρίτη 14‐6‐2016  προκειμένου να θέσει υπόψη των μελών του ΔΣ  τα  
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παρακάτω : 

1.Ποιά ήταν η τελευταία φορά που συναντηθήκατε με τον ΓΓ του Υπουργείου Δικαιοσύνης  

και ποια ακριβώς κλαδικά θέματα συζητήθηκαν στη συνάντηση αυτή  

2.Μετά τις εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, ποια θα είναι η στάση των αιρετών  

εκπροσώπων μας στις επόμενες κρίσεις μετά την άρνηση του Υπουργείου να καταργήσει το  

άρθρο 48, επίσης θα θέλαμε να μας γνωρίσετε αν ο Υπουργός έχει λάβει γνώση της  

σχετικής απόφασης του έκτακτου συνεδρίου της ΟΔΥΕ    

3.Ποιές αλλαγές στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων επεξεργάζεται η  

νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ποιες είναι οι προτάσεις  

της ΟΔΥΕ για την έκδοση του ΠΔ που αφορά στην αξιολόγηση των δικαστικών υπαλλήλων   

4.Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για τη στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών με  

επιτυχόντες του διαγωνισμού του 1998 

5.Ποιες ενέργειες έχουν γίνει προκειμένου να επανδρωθούν τα Ειρηνοδικεία με τον  

προβλεπόμενο από τον Αύγουστο του 2015 αριθμό υπαλλήλων και ειδικότερα τα τμήματα  

αυτών που ασχολούνται με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. 

6.Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να εκφραστεί η διαμαρτυρία των  

δικαστικών υπαλλήλων  για τους  πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας ενόψει του ότι  

είχε παρθεί σχετική απόφαση στο έκτακτο συνέδριο της ΟΔΥΕ τον Νοέμβριο του 2015. 

7.Ζητούμε την συνδρομή του ΔΣ της ΟΔΥΕ στις μελλοντικές ενέργειες του συλλόγου μας  

μετά την για πρώτη φορά αρνητική απάντηση του Υπουργείου στο επί χρόνια  πάγιο αίτημα

 μας για ανάγκη ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου το οποίο στηρίζουν όλοι οι  

εμπλεκόμενοι φορείς της τοπικής κοινωνίας .  

(ακολουθούν υπογραφές μελών) 

Στο σημείο αυτό, λόγω της αποχώρησης και άλλων μελών του ΔΣ 

για προσωπικούς λόγους και υποχρεώσεις αλλά και λόγω παρέλευσης 

του  χρόνου  (ώρα  19:00)  και  της  αναχώρησης  μελών  για  τον  εκτός 

Αττικής  τόπο  κατοικίας  τους,  διεκόπη η συνεδρίαση  και  οι  αποφάσεις 

θα ληφθούν στην επόμενη συνεδρίαση. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Γ' ΜΕΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ:  

Πριν  την  έναρξη  της  συζήτησης  και  της  ανάπτυξης  των 
προτάσεων για τα κλαδικά μας ζητήματα, ο Χρ. Καϋμενάκης δήλωσε: 
«έχω υποβάλει εδώ και καιρό την παραίτησή μου από τη θέση του Α' 
Αντιπροέδρου, οριστικά και αμετάκλητα, για λόγους που έχω αναλύσει, 
και  έχουν  σχέση  και  με  τη  δημοσιοποίηση  των  πρακτικών  και 
αναλυτικών  αποσπασμάτων  πρακτικών  και  αποφάσεων.  Εξάλλου,  η 
θέση  του  Αντιπροέδρου  δεν  αναλογεί  στην  εκλογική  δύναμη  του 
συνδυασμού ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Μετά τις σημερινές αποφάσεις και εφόσον 
αυτές εφαρμοστούν, ορισμένοι λόγοι έχουν αρθεί. Κατόπιν αυτών είμαι 
στη διάθεση του ΔΣ για να συμμετάσχω στο προεδρείο, σε μία από τις 
θέσεις του Αναπληρωτή Γ. Γραμματέα και του Οργανωτικού Γραμματέα 
που  μου  αναλογούν  και  προτιμώ  λόγω  και  του  αντικειμένου 
αρμοδιότητας  που  έχουν.  Με  τη  διευκρίνιση  ότι  θα  γίνει  μια  μικρή 
αναδιάρθρωση και ένας από τους Α. Πάσχο ή ο Χρ. Λυμπερόπουλο που 
έχουν  εκλεγεί  σε  αυτές  τις  θέσεις,  αντιστοίχως,  θα  μετακινηθεί  στη 
θέση του Αντιπροέδρου».  

Μετά  την  άρνηση  και  διαφωνία  των  Α.  Πάσχου  και  Χρ. 
Λυμπερόπουλου στην πρότασή μου, το ζήτημα θα συζητηθεί ξανά στην 
επόμενη συνεδρίαση. 

  Ηράκλειο Κρήτης και Αθήνα, 18 Ιουνίου 2016   

Μιχάλης Μαυρογένης, και Χρήστος Καϋμενάκης, 

απλά μέλη του ΔΣ, από διαφορετικούς συνδυασμούς. 


