
ΠΡΟΤΑΣΗ 

Της «ΕΝΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

Προς 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας 

(Για τη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2018) 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, ενόψει της σημερινή σας συνεδρίασης που είναι 

η πολλοστή φορά που ασχολείται με το ίδιο θέμα (ταμείο), σας 

επισημαίνουμε, ότι:  

1. Το αρνητικό κλίμα για τα συνδικάτα μας που έχει δημιουργηθεί 

στους συναδέλφους Πανελλαδικά, έχει αυξηθεί κατά πολύ από τα 

επικοινωνιακά «παιχνίδια» ορισμένων στο fb και στα τηλέφωνα και 

γίνονται παροτρύνσεις ομαδικών αποχωρήσεων από τους 

Συλλόγους  

2. Το θέμα του καταλογισμού κακώς ΔΕΝ έχει ακόμα τελειώσει, 

παρά το γεγονός ότι αυτός ήταν έτοιμος από τον Νοέμβριο του 

2016, σύμφωνα με όσα ανέγραψε στην επίσημη ιστοσελίδα της 

ΟΔΥΕ ο σημερινός ταμίας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και Γραμματέας τότε 

της Διαχειριστικής Επιτροπής 

3. Με την ανάρτηση – γνωστοποίηση του σκεπτικού απόφασης του 

5μελούς Υ.Σ. του Αρείου Πάγου, από συνάδελφο μέλος του 

συμβουλίου, μάλλον «αρνητικές» εξελίξεις μπορεί να έχουμε στον 

κλάδο  

4. ΔΕΝ θεωρούμε σωστό, να χρησιμοποιείται «ψηφοθηρικά» και για 

καθυστέρηση του καταλογισμού η μέχρι σήμερα στάση των 

συναδέλφων Λ. Χανδρινού και Δ. Λιάτσου, κάτι που φαντάζει 

συνδικαλιστικά απαράδεκτο γεγονός και τέλος 



5. Η θητεία 2012 – 2014 ήταν η πρώτη και μοναδική που πήγε σε 

προσωρινή διοίκηση και μάλιστα η απόφαση τόνιζε να γίνει 

πρώτα απολογισμός και να λυθεί το θέμα και μετά να πάμε σε 

εκλογοαπολογιστικό συνέδριο, κάτι που δεν έγινε.  

 

Επειδή όπως φαίνεται δεν είναι δυνατόν (χρονικά) κατά τη σημερινή 

συνεδρίαση να ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ο καταλογισμός, προτείνουμε, να επικουρηθεί 

(ακόμα κι από αύριο) το προεδρείο από συναδέλφους που 

γνωρίζουν και προσφέρονται να βοηθήσουν, προκειμένου να 

λήξει το θέμα «ταμείο» ως το τέλος Ιουνίου, υπό την προϋπόθεση να 

παραιτηθούν οι εμπλεκόμενοι σ’ αυτό.      

Πιστεύουμε ότι αυτή η πρόταση δεν δημιουργεί κάποια προβλήματα, 

απεναντίας συντελεί στην άμεση επίλυση του θέματος που έχει 

απομακρύνει τα Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από τις κλαδικές διεκδικήσεις, από το 

τέλος του 2014 μέχρι και σήμερα. Η χρονική στιγμή είναι κρίσιμη και 

οφείλουμε ΟΛΟΙ να «τρέξουμε» την επίλυση του προβλήματος, γιατί σε 

αντίθετη περίπτωση η όποια ευθύνη για οτιδήποτε συναντήσουμε στο 

μέλλον, θα  βαρύνει και τους δεκαεπτά (17).     

 

Με εκτίμηση και ειλικρινή διάθεση βοήθειας 

Για την «ΕΝΩΣΗ» 

 

Γιάννης Παπαναγιώτου 

 

      

 


