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Ε Ν Ι Α Ι Ο 
ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- 

«Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι 
……………………………………………………… 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ Ο∆ΥΕ 
 

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ; 

……………………………………………………………………………………………………… 

ΑΡΘΡΟ 23 (Καταστατικού της Ο∆ΥΕ) 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

1. Το ∆.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 
στην οποία αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο χρόνος και ο τόπος, 
συνεδριάζει: 

Α) Τακτικά, τουλάχιστον κάθε σαρανταπέντε (45) µέρες. 
Β) Έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν µε έγγραφή 
αίτησή τους τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του. Στην αίτησή τους πρέπει να 
γράφονται οι λόγοι της έκτακτης συνεδρίασης και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Σε 
περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του ∆.Σ. 
µέσα σε επτά (7) µέρες από την ηµέρα της υποβολής της σχετικής αίτησης, τότε 
καλούν το ∆.Σ. σε συνεδρίαση τα µέλη που υπέγραψαν την αίτηση 
αυτή……………………….………………………………………………………………………… 

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, τα παραπάνω περιλαµβάνονται στο άρθρο 23 του 
Καταστατικού της Ο∆ΥΕ, απόσπασµα του οποίου παραθέτουµε σε πιστή αντιγραφή του 
προκειµένου όλοι οι συνάδελφοι στην επικράτεια να κατανοήσουν την αντίδρασή µας και 
τις προτάσεις µας αφού αξιολογήσουν τις αναφορές και εκτιµήσεις µας. 

Για την Ιστορία θυµίζουµε: 

Μετά τη συγκρότηση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ σε σώµα (µε τον τρόπο - παρωδία, τέλος 
πάντων που έγινε), είχαµε: 

Συνεδρίαση  ∆.Σ. Ο∆ΥΕ: 29 Νοέµβρη 2012, χωρίς ηµερησία διάταξη  και µε οδηγό-
θεµατολογία τις προτάσεις που κατέθεσε και είχε ανακοινώσει πριν το ∆.Σ. η 
παράταξή µας. 

Συνεδρίαση ∆.Σ. Ο∆ΥΕ: 24 Ιανουαρίου 2013, χωρίς ηµερησία διάταξη. 

Επόµενη συνεδρίαση ∆.Σ. Ο∆ΥΕ: 4 Απριλίου  2013 (δηλαδή µετά 2,5 µήνες) και πάλι 
χωρίς τίποτα ουσιαστικό να υπάρχει από τη µεριά του Προεδρείου, µε απόφαση-
συµφωνία των παρισταµένων όµως, για άµεση σύγκληση του ∆.Σ. αµέσως µετά το Πάσχα, 
ώστε να δροµολογηθούν οι µορφές αγωνιστικών κινητοποιήσεων του Κλάδου! 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σε διάστηµα 7 µηνών, το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ συνεδρίασε όλες κι όλες τρεις 
(3) φορές και αυτές τις τρεις φορές δεν είχε το Προεδρείο να παρουσιάσει ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
ΤΙΠΟΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ! 
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ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   Όλα αυτά την ώρα που όλες οι δικαστικές υπηρεσίες λειτουργούν µε µειωµένο 
προσωπικό που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα και παρά την αύξηση της δικαστηριακής 
ύλης έχουν επιφορτιστεί µε πρόσθετες εργασίες απ΄ αυτές που σε καθηµερινή βάση 
διεκπεραιώνουν. Εργασίες που συνήθως έχουν τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, που η 
παραγγελία έρχεται µε φαξ από τον ΄Αρειο Πάγο, από το Τµήµα Επιθεώρησης 
∆ικαστηρίων, από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, από τη Στατιστική Υπηρεσία και που 
ζητούν την απάντηση σε ορισµένη ηµεροµηνία, πέρα και πάνω από τις 
προγραµµατισµένες υποχρεώσεις της κάθε Υπηρεσίας και του κάθε υπαλλήλου που 
εντέλλεται να προκρίνει «το κατεπείγον» έναντι των καθηµερινών υποχρεώσεών του, µε ό, 
τι συνεπάγεται αυτό. 

         Ενδεικτικά, για το δικαστικό έτος που διανύουµε ( από 15/9/2012 µέχρι τέλος Μαϊου ) 
εκτός από του καθιερωµένους εσαεί πίνακες, προς: 

- Πρόεδρο Αρείου Πάγου: δύο ( 2 ) πίνακες ανά µήνα 
- Τµήµα Επιθεώρησης ∆ικαστηρίων ΑΠ: τέσσερεις ( 4 ) πίνακες ανά µήνα και δύο ( 2 ) 
πίνακες ανά δίµηνο  
- στον Πρόεδρο Εφετών: τρεις πίνακες (έναν ανά µήνα, έναν ανά δίµηνο και έναν ανά 
τετράµηνο )  
-στο Υ.∆.∆.Α.∆. τρεις πίνακες ανά τρίµηνο ( εταιρικής αφερεγγυότητας, µαταιωθεισών και 
επαναπροσδιορισθεισών υποθέσεων και κίνησης πολιτικού και ποινικού τµήµατος) και 
έναν ανά έτος ( εργασιών πολιτικού και ποινικού τµήµατος ). 
- στον Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας ετήσιο πίνακα πολιτικών και ποινικών 
υποθέσεων. 
- στο Εθνικό Κέντρο Αλληλεγγύης: ετήσιος πίνακας υιοθεσιών 
- στη Στατιστική Υπηρεσία : ετήσια στατιστικά δελτία, 
   έχουν και τους έκτακτους ( εδώ πηγαίνει η παραγγελία του   «κατεπείγοντος») ήτοι: 
 
1.- το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
 Α. ζήτησε ηµεροχρονολογίες προσδιορισµού από τα Ειρηνοδικεία για τα υπερχρεωµένα 
νοικοκυριά 
 Β. ζήτησε αριθµό αποφάσεων που δοσοποιήθηκαν οι µετατραπείσες των στερητικών της 
ελευθερίας ποινών σε χρηµατικές για το 2012, το σύνολο του απαιτητού ποσού και πόσες 
αποφάσεις από αυτές έχουν ανακληθεί. 
Γ. ζήτησε αναφορά ανά πολιτική και ποινική δικάσιµο της τύχης των υποθέσεων στην 
περίοδο των κινητοποιήσεων των δικαστικών λειτουργών. 
∆. ζήτησε τις µεταβατικές έδρες του Μονοµελούς Πληµ/κείου Σύρου, στα νησιά της 
περιφερείας του. 
Ε. ζήτησε ετήσια στατιστικά στοιχεία αναλυτικά ανά δικαστήριο και διαδικασία µε το 
62189/2012 έγγραφό του. 
ΣΤ. ζήτησε ετήσια στατιστικά στοιχεία για ΕυρΟ∆∆ 
Ζ. Ζήτησε στοιχεία για τρεις επερωτήσεις βουλευτών ( η µία είχε θέµα την ηλεκτρονική 
σήµανση ζώων ).    
 
2. Ο ΄Αρειος Πάγος 
Α. ζήτησε στατιστικά στοιχεία αποτελεσµατικότητας των νόµων 3904/2010 και 4055/2012 ( 
συντόµευση ποινικών διαδικασιών)  
Β. ζήτησε στατιστικά στοιχεία κίνησης Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείων περιφερείας του µε 
το 520/2012 έγγραφό του. 
 
3. Το Τµήµα Συµβουλίων Α.Π. 
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Α. ζήτησε αναλυτικό πίνακα εκδοθεισών αποφάσεων των Ειρηνοδικείων περιφερείας µας, 
πολιτικών, πταισµατικών και προανακριτικών έτους 2012 
Β. ζήτησε κίνηση πολιτικών και ποινικών υποθέσεων όλων των διαδικασιών πολιτικών, 
ποινικών, ΜΟ∆ και βουλευµάτων για το έτος 2012. 
Γ. ζήτησε αναλυτικό πίνακα εργασιών Προέδρου Πρωτοδικών για το έτος 2012. 
∆. ζήτησε αναφορά ανά πολιτική και ποινική δικάσιµο της τύχης των υποθέσεων στην 
περίοδο των κινητοποιήσεων των δικαστικών λειτουργών. 
Εκτός όλων αυτών που ζητούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα - άνευ λόγου και αιτίας κατά 
την άποψή µας , 
       Μια συµπεριφορά του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ την στιγµή που οι δικαστικοί υπάλληλοι σ’ όλοι 
την Χώρα αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της εναρµόνισης µε τη διαδικτυακή υφιστάµενη 
κατάσταση που τους υποχρεώνει να κάνουν αναρτήσεις στο  διαδίκτυο να παίρνουν 
κωδικούς, να παίρνουν Α∆Α, να παίρνουν Α∆ΑΜ,…ΕΥΑ και ένα θεός ξέρει ποια άλλα, 
χωρίς καµία εκπαίδευση ή εξοικείωση µε το αντικείµενο, χωρίς ενηµέρωση ( κι αν υπάρχει 
τέτοια είναι ακαταλαβίστικη) λησµονώντας όλοι ότι η πλειονότητα των υπηρετούντων πριν 
µονιµοποιηθούν στην Υπηρεσία, πήραν βεβαίωση καλής χρήσης … γραφοµηχανής και 
χωρίς να παραβλέψουµε ότι όσον αφορά την υποδοµή που έχει προκριθεί για να 
υποδεχτεί τα αιτήµατά τους χειρότερη δεν είναι δυνατόν να γίνει, όσο κι αν προσπαθήσουν 
οι … «σοφοί» που την υλοποίησαν και αυτοί που την ενέκριναν και την υιοθέτησαν.   

Όλα αυτά τη στιγµή που τα  Ειρηνοδικεία  µε πληθώρα προανακρίσεων, µε 
πληθώρα πταισµάτων, µε πολλά νέα καθήκοντα εξ αιτίας της µεταφοράς 
αντικειµένων και ύλης από τα Πρωτοδικεία, λειτουργούν µε δικαστικούς επιµελητές, 
µε ότι αυτό σηµαίνει για την έγκαιρη επίλυση των προβληµάτων, την εξυπηρέτηση 
των συναλλασσοµένων αλλά και την ψυχική υγεία των υπηρετούντων.  

Όλα αυτά τη στιγµή που συνάδελφοί τους έχουν χάσει την ελπίδα για  
άµβλυνση των προβληµάτων τους στον εργασιακό τους χώρο µια και η 
υπεσχηµένη από το Υπουργείο µηχανοργάνωση δεν έχει επέλθει. 

Όλα αυτά τη στιγµή που στα Ειρηνοδικεία, τα οποία φιλοξενούν και 
µεταβατικές έδρες του Μονοµελούς Πληµ/κείου, πρέπει να µετακινηθούν γραµµατείς 
από τα Πρωτοδικεία ή άλλα Ειρηνοδικεία, καλύπτοντας ανυπαρξία γραµµατέα ή 
αναρρωτική άδεια γραµµατέα, οι οποίοι όταν εκφράζουν την αδυναµία καταβολής 
των εξόδων µετακίνησής τους ζητώντας την προκαταβολή τους (9/1-3-2012 
ανακοίνωση της Ο∆ΥΕ) απειλούνται µε πειθαρχική δίωξη, επειδή δεν εκτέλεσαν την 
παραγγελία µετακίνησης. 

Όλα αυτά την στιγµή που οι Η/Υ που λειτουργούν στις υπηρεσίες, εκτός από 
συντήρηση, χρειάζονται και ανανέωση. Οι πιστώσεις που διαθέτει το Υπουργείο 
αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των Υπηρεσιών. Με την πάροδο του χρόνου, 
µειώνονται οι Η/Υ που είναι σε χρήση και είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος να χαθούν 
και αρχεία. (Για αιτήµατα για UPS, αλλά και αντιβιοτικά απορρίπτονται τα δεύτερα 
ενώ για το UPS παροτρύνουν να χρησιµοποιούνται πολύµπριζα ασφαλείας ……. ).  
‘Όλα αυτά όταν δικαστικοί υπάλληλοι που δουλεύουν στις Υπηρεσίες, προσπαθούν 
να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και τα καταφέρνουν κουτσά – στραβά 
τουλάχιστον για όλα όσα άµεσα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε ούτε οι ίδιοι, ούτε η 
Υπηρεσία (στο µέτρο του δυνατού) να µην εκτίθενται γνωρίζοντας συνάµα ότι 
υπάρχουν πολλά που δεν γίνονται στην ώρα τους, τα οποία σε τακτά διαστήµατα 
θα βρεθούν µπροστά τους, χωρίς να µπορούν µε βεβαιότητα να ξέρουν ότι δεν θα 
υποβληθούν στη βάσανο του πειθαρχικού ελέγχου για πληµµελή εκτέλεση 
καθηκόντων και να τους βάλουν την στάµπα του επίορκου . 

Και ταυτόχρονα ευρισκόµενοι σε µια χρονική περίοδο, όπου στην χώρα µας 
συντελούνται κοσµογονικές αλλαγές, µε την εξέλιξη των µνηµονιακών πολιτικών της 
κυβέρνησης να έχουµε χάσει πάνω από το 40% των αµοιβών µας, ενώ καλούµαστε να 
δουλεύουµε περισσότερο για να καλύψουµε και την δουλειά των συναδέλφων που έχουν 
αναγκαστεί να αποχωρήσουν(λόγω συνταξιοδότησης). Και επιπλέον οι συνάδελφοί µας 
βοµβαρδίζονται καθηµερινά µε πληροφορίες για αξιολογήσεις, κινητικότητα, νέα 
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οργανογράµµατα, συγχωνεύσεις και δεν βρίσκεται κανένας δίπλα τους να τους 
δώσει µια πληροφορία, να τους κάνει µια ενηµέρωση,, να τους κάνει να αισθάνονται 
λιγότερο ανασφαλείς.  

Και επιπλέον ενώ πλήττονται δικαιώµατα και κινδυνεύουν κοινωνικά αγαθά 
από την µανία των µνηµονίων και ο αυταρχισµός της κυβέρνησης έχει ξεπεράσει τα 
δηµοκρατικά όρια και χρησιµοποιεί τα ∆ικαστήρια ως µέρος των κατασταλτικών 
µηχανισµών, η Ο∆ΥΕ ΑΠΟΥΣΑ, ασχολείται µε γνώµονα τα µικροκοµµατικά και 
παραταξιακά συµφέροντα του Προεδρείου. 

 Έτσι, πλησιάζοντας πια στη λήξη του ∆ικαστικού Έτους και σχεδόν ένα 
χρόνο από το συνέδριο της Ερέτριας το Προεδρείο του ∆.Σ.της Ο∆ΥΕ µε την µέγιστη 
ευθύνη του Προέδρου Λάµπρου Χανδρινού και του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµήτρη 
Λιάτσου, κατάφερε να αποκοπεί εντελώς από τους συναδέλφους, καταργώντας 
στην πράξη την φυσική παρουσία των µελών του ∆.Σ. στους πρωτοβάθµιους 
Συλλόγους και καθιερώνοντας αντίθετα µια πλούσια ατζέντα συναντήσεων και 
ατέρµονων συζητήσεων επί µήνες µε τους φορείς της Πολιτείας (Υπουργούς, Γεν. 
Γραµµατείς), χωρίς να έχει καταφέρει ούτε ένα βήµα προόδου των αιτηµάτων 
µας!.... 

 Αντιλαµβανόµαστε ότι η απροθυµία του προεδρείου για τη σύγκληση του ∆.Σ. 
οφείλεται στο ότι δεν έχει να επιδείξει καµία πρόοδο, όµως δεν δεχόµαστε την 
κατάργηση στην πράξη κάθε µορφής δηµοκρατικών διαδικασιών και την µετατροπή 
του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ σε γραφειοκρατικό µηχανισµό εξυπηρέτησης προσωπικών και 
µικροκοµµατικών και παραταξιακών επιδιώξεων κάποιων µελών του. 

 Για όλους τους παραπάνω λόγους και σε κάθε περίπτωση επικαλούµενοι και την 
παράγραφο (Β) του άρθρου 23 του Καταστατικού της Ο∆ΥΕ, θεωρούµε ότι υπάρχει 
σοβαρή αναγκαιότητα σύγκλησης του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ και καλούµε δια της παρούσας 
ανακοίνωσης τον Πρόεδρο της Ο∆ΥΕ να το πράξει (σύγκληση του ∆.Σ.), εντός 7 ηµερών 
από σήµερα µε θέµατα: 

1.- Ενηµέρωση για τις εξελίξεις από 4-4-2013 µέχρι σήµερα. 

2.- Σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου, το συντοµότερο δυνατό, διάρκειας µιας (1) 
ηµέρας στο Εφετείο Αθήνας, µε κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των συνέδρων 
από τους Πρωτοβάθµιους Συλλόγους, προκειµένου να αποφασίσει το Συνέδριο την 
από εδώ και στο εξής δράση και διεκδικήσεις του Κλάδου, δεδοµένου ότι δεν 
νοµιµοποιείται πια να το εκφράσει αυτό το ∆.Σ. µε τον τρόπο  που λειτουργεί (…..ή 
καλύτερα, που ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ)! 

Αθήνα  21-5-2013 

Ε Ν Ι Α Ι Ο 
ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- 

«Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»- 
Συνεργαζόµενοι  ∆ικαστικοί Υπάλληλοι 

 
 


