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                                                                          ΑΘΗΝΑ, 03/11/2015 
Αρ.Πρωτ. 54/2015 

(σχετ. η µε αριθµ.πρωτ. 47/12-10-15 
ανακοίνωση της Ο∆ΥΕ) 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΟΠΩΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΑΠΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ 

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ Ο∆ΥΕ, ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ 

ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. ΒΕΒΑΙΩΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΟΠΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΕΣΕΙΣ 

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΑ Η ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ∆ΕΝ 

∆ΕΣΜΕΥΕΙ ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Ο∆ΥΕ. ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ∆.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ. ΓΙΑ ΟΤΙ∆ΗΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ, Ή ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΧΕΤΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Προς τα µέλη της Ο∆ΥΕ: 
(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νοµικά πρόσωπα µέλη της Ο∆ΥΕ, 
(β) Τους Αντιπροσώπους τους στο Συνέδριο της Ο∆ΥΕ, και 
(γ) Τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά µέλη της Ο∆ΥΕ. 
 

Συνάδελφοι, 

1) Πριν 4 µήνες, αµέσως µετά το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015, στις 14 

Ιουλίου 2015 και ύστερα από πρόταση - αίτηµα των εκπροσώπων των 

συνδυασµών του ΠΑΜΕ, της ∆ΑΚΕ και του ΑΣΚ (Ο∆ΥΕ), αποφασίστηκε κατά 

πλειοψηφία η σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου στις 10 και 11 Σεπτεµβρίου 2015 µε 

θεσµικά, βαθµολογικά, οικονοµικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, υπηρεσιακά 

συµβούλια, κώδικες και άλλα κλαδικά ζητήµατα. Σε αυτή την απόφαση τότε είχαν 

µειοψηφίσει µέλη του προεδρείου - εκπρόσωποι των συνδυασµών της 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ενώ είχε ψηφίσει λευκό ο Λαυρέντης 

Μπεζµέρτης, Ταµίας της Ο∆ΥΕ και µέλος της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

Όµως, λόγω της προκήρυξης των εκλογών της 20ης Σεπτεµβρίου 2015, δεν 

πραγµατοποιήθηκε η σύγκληση του εκτάκτου συνεδρίου στις ηµέρες που είχε 

αποφασιστεί. 

 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
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2) Στη συνεδρίαση του ∆Σ της Ο∆ΥΕ της 9ης Σεπτεµβρίου 2015 αποφασίστηκε και 

τυπικά η αναβολή του έκτακτου συνεδρίου για µετά τη συγκρότηση της «νέας» 

κυβέρνησης σε ηµεροµηνία που θα καθορίζονταν σε επόµενη συνεδρίαση. 
 

3) Η συνεδρίαση αυτή προγραµµατίστηκε, µετά από αναβολή, για την Τετάρτη 

7/10/2015 και αποφασίσθηκε, οµόφωνα πλέον, να συγκληθεί το έκτακτο συνέδριο 

για θεσµικά, οικονοµικά, ασφαλιστικά, εργασιακά και άλλα κλαδικά ζητήµατα, τον 

µήνα Νοέµβριο 2015. Σε τόπο, µε ηµερήσια διάταξη και άλλες λεπτοµέρειες  που θα 

καθορίζονταν σε επόµενη συνεδρίαση του ∆Σ. 
 

4) Στην ίδια συνεδρίαση 7/10/2015, αποφασίσθηκε, επίσης οµόφωνα, ύστερα από 

πρόταση του εκπροσώπου του συνδυασµού της Ο∆ΥΕ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ" και Α' Αντιπροέδρου του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ 

Χρήστου Καϋµενάκη, να συγκληθεί και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ συνέδριο για να 

αντιµετωπίσει (πέραν του ό,τι δήποτε άλλου προταθεί και συµφωνηθεί, ως ελάχιστη 

προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση του), την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 

5 του καταστατικού της Ο∆ΥΕ, ώστε να δοθεί και τυπικά η δυνατότητα να 

εγγράφονται ως µέλη στους πρωτοβαθµίους συλλόγους - µέλη της Ο∆ΥΕ όλοι οι 

συνάδελφοι ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι∆ΑΧ), οι 

οποίοι εργάζονται στις δικαστικές υπηρεσίες - στις γραµµατείες των δικαστικών 

υπηρεσιών και των εµµίσθων υποθηκοφυλακείων. 
 

5) Κατά πλειοψηφία δε, ως ηµεροµηνίες σύγκλησης και συνεδρίασης του 

ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ορίστηκαν οι 13 & 14 Νοεµβρίου 2015, και του 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ η 13 Νοεµβρίου 2015 (σε τόπο που, όπως 

προαναφέραµε, θα καθορίζονταν σε επόµενη συνεδρίαση). 

 

6) ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ, 16 ΚΑΙ 17 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:  

Τελικά, στην έκτακτη συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ που έγινε τη ∆ευτέρα 2 

Νοεµβρίου 2015, το απόγευµα, από τις 17:00 έως τις 23:30 µµ αποφασίσθηκε κατά 

πλειοψηφία η µετάθεση της ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης των συνεδρίων για τις 

16 και 17 Νοεµβρίου, το έκτακτο, και για τις 16 Νοεµβρίου το καταστατικό 

συνέδριο της Ο∆ΥΕ, ύστερα από πρόταση την οποία κατέθεσαν και ψήφισαν οι 

παρόντες εκπρόσωποι των συνδυασµών της Αγωνιστικής Συσπείρωσης ∆ικαστικών 

Υπαλλήλων, της ∆ΑΚΕ και της ΑΣΚ. Στην απόφαση αυτή µειοψήφισαν τα παρόντα 

µέλη του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ και εκπρόσωποι των συνδυασµών της 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, οι οποίοι αντιπρότειναν την πραγµατοποίηση 

των συνεδρίων στις 30 Νοεµβρίου και 1 ∆εκεµβρίου 2015 για να υπάρχει χρόνος 

καλύτερης προετοιµασίας και οργάνωσης από όλες τις πλευρές (οργανωτικά, 

εισηγήσεις, συµµετοχή των συνέδρων, των φυσικών µελών και των Συλλόγων στον 
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προσυνεδριακό διάλογο, αλλά και λόγω της σύµπτωσης µε τις εκδηλώσεις µνήµης 

και αγώνα της γενιάς του Πολυτεχνείου και την ανάγκη να έχουµε και 

πληροφόρηση απτή για τη βούληση και τις ενέργειες της κυβέρνησης για όλα τα ως 

άνω και επιµέρους θέµατα. 

Οµόφωνα δε, πριν την οριστικοποίηση της ηµεροµηνίας, ως τόπος για την 

πραγµατοποίηση των συνεδρίων ορίστηκε η Αθήνα και ειδικότερα, η διαµονή των 

συνέδρων και οι εργασίες των συνεδρίων να γίνουν στο ξενοδοχείο Ζαφόλια 

(Zafolia Hotel – Λεωφόρος Αλεξάνδρας 87-89, τηλ. 2106449002). 

 

7) Η ηµερήσια διάταξη του εκτάκτου συνεδρίου, το πρόγραµµα εργασιών του 

καταστατικού συνεδρίου και του εκτάκτου συνέδριου, καθώς και οι εισηγήσεις για 

το καταστατικό συνέδριο και το έκτακτο συνέδριο θα καθοριστούν σε συνεδρίαση 

του ∆.Σ. η οποία θα γίνει πριν το συνέδριο, σε ηµεροµηνία η οποία δεν έχει 

καθοριστεί ακόµα. 

Οι προτάσεις για την ηµερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις που κατατέθηκαν από µέλη 

του ∆.Σ. στη χθεσινή συνεδρίαση, όπως αποφασίσθηκε, θα συζητηθούν στην 

επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ. 

 

8) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ ΣΤΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ: 

 
Για την κατανοµή των συνέδρων στα δωµάτια, παρακαλούµε τους συνέδρους και 

τους Συλλόγους να στείλουν άµεσα στο FAX:2108826172 και 

µέσω email στο info@madlink.gr κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται: 

 
• το ονοµατεπώνυµο των συνέδρων, 

• το ονοµατεπώνυµο του/της συνέδρου µε τον/την οποίο/α επιθυµεί να διαµείνει 

στο ίδιο δωµάτιο, 

• το ονοµατεπώνυµο του/της συνοδού µε τον/την οποίο/α επιθυµεί να διαµείνει 

στο ίδιο δωµάτιο, 

• τον αριθµό κινητού τηλεφώνου του/της κάθε συνέδρου για επικοινωνία και 

αποστολή sms, 

• το είδος [µονόκλινο, δίκλινο] του δωµατίου που επιθυµεί να διανυκτερεύσει 

• την ηµέρα άφιξης του/της κάθε συνέδρου και συνοδού ξεχωριστά 

• τις ηµέρες διανυκτέρευσης του/της κάθε συνέδρου ή συνοδού ξεχωριστά 

• ∆ιευκρινίζουµε ότι οι σύνεδροι µπορούν να διανυκτερεύσουν την Κυριακή 15 

Νοεµβρίου και τη ∆ευτέρα 16 Νοεµβρίου 2015 και να αναχωρήσουν στις 17 

Νοεµβρίου 2015 

• Εάν υπάρχουν αιτήµατα για διανυκτέρευση και την Τρίτη 17 Νοεµβρίου 2015, 

είτε από τους συνέδρους που θα φτάσουν στην Αθήνα και θα διανυκτερεύσουν 

από την Κυριακή 15 Νοεµβρίου 2015, είτε φτάσουν στην Αθήνα και θα 
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διανυκτερεύσουν από τη ∆ευτέρα 16 Νοεµβρίου, παρακαλούµε να υποβληθούν 

(όχι προφορικά) και να αιτιολογηθούν. 

• Παρακαλούµε, επίσης, τους/τις συνέδρους που θα έρθουν στο συνέδριο αλλά 

θα διανυκτερεύσουν σε δικό τους σπίτι εκτός του ξενοδοχείου, να µας το 

γνωστοποιήσουν στην ανωτέρω κατάσταση. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προαιρετικά, παρακαλούµε να µας γνωστοποιήσετε, επίσης, το µέσο 

και τον τρόπο µετακίνησής σας. 

 

9) ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΤΗΣ 16 ΚΑΙ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015: 

 

Παρακαλούµε τους Συλλόγους εκείνους οι οποίοι έκαναν εκλογές έως και τον 

Οκτώβριο 2013 για την ανάδειξη αντιπροσώπων τους στο συνέδριο της Ο∆ΥΕ, αλλά 

δεν έχουν κάνει από τον Οκτώβριο 2013 έως και σήµερα εκλογές, να κάνουν πριν 

τις 16 Νοεµβρίου 2015 οπωσδήποτε εκλογές, ώστε να µπορούν να 

συµµετάσχουν στα συνέδρια του Νοεµβρίου 2015.  

Παρακαλούµε, επίσης, τους Συλλόγους που έχουν κάνει εκλογές µετά τις 25 

Οκτωβρίου 2014 ή θα κάνουν εκλογές µέχρι την ηµεροµηνία των συνεδρίων, να 

µας κοινοποιήσουν το πρακτικό εκλογής τους από αρχαιρεσίες οι οποίες 

διεξήχθησαν ενώπιον εφορευτικής επιτροπής µε την παρουσία δικαστικού 

αντιπροσώπου – δικαστικού λειτουργού, και την ονοµαστική κατάσταση 

ψηφισάντων. 

∆ηλαδή, όσοι έκαναν εκλογές από τον Νοέµβριο 2013 έως και τον Οκτώβριο 2014 

και ήρθαν στο Συνέδριο του Βόλου, δεν χρειάζεται να µας στείλουν τα πρακτικά 

εκλογής τους διότι αυτά είχαν ελεγχθεί πριν και κατά τη διάρκεια του 

εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου του 2014 στο Βόλο. 

Με την άφιξη σας στο χώρο του Συνεδρίου ή κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου 

παρακαλούµε να έχετε µαζί σας αντίγραφο αυτών των πρακτικών και τις, για 

οποιοδήποτε λόγο, τυχόν παραιτήσεις τακτικών ή αναπληρωµατικών συνέδρων, και 

σε περίπτωση συνταξιούχων µία βεβαίωση της υπηρεσίας τους. 

 

10) ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ: 

 
α) Τα έξοδα διαµονής, µε ένα γεύµα ή δείπνο, καθώς και µπουφέ µε κρύα σάντουιτς 
και καφέ στο χώρο του Συνεδρίου και κάθε άλλο είδος που περιλαµβάνει η 
συµφωνία της Ο∆ΥΕ µε το ξενοδοχείο, θα καλυφθούν από το Ταµείο της Ο∆ΥΕ. 

β) Ειδικά τα έξοδα µετακίνησης – οδοιπορικά µε αεροπλάνο από τα νησιά, θα 
καλυφθούν κατά 50% από το Σύλλογό τους και κατά 50% από το Ταµείο της Ο∆ΥΕ. 

γ) Το κόστος διαµονής των συνοδών θα πληρωθεί από τον κάθε σύνεδρο που µένει 
µε τον συνοδό µε 25€ ανά διανυκτέρευση. 
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δ) Το κόστος που θα επιβαρύνει τον κάθε σύνεδρο που θα µείνει σε µονόκλινο είναι 
25€. 

Η ως άνω απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία µε τις ψήφους των παρόντων 
µελών του ∆.Σ. από την Αγωνιστική Συσπείρωση ∆ικαστικών Υπαλλήλων, 
την ΑΣΚ και τον Ταµία της Ο∆ΥΕ.  

Απείχαν, δε, από την ψηφοφορία αυτή οι Γιώργος ∆ιαµάντης, Χρήστος 
Καϋµενάκης, Ανδρέας Πάσχος, ∆ηµήτρης Λιάτσος, Ανέστης Κουρτζίδης και 
Μαριάνθη Μισαηλίδου, οι οποίοι είχαν την άποψη ότι θα πρέπει να έξοδα 
µετακίνησης των συνέδρων να καλυφθούν κατά προσέγγιση µε βάση την 
αρχή της ισοτιµίας µε τα (για οποιοδήποτε λόγο) µετακινούµενα µέλη του 
∆Σ της Ο∆ΥΕ για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, µε 
εντολή της Ο∆ΥΕ, π.χ. για τη συµµετοχή τους στη συνεδρίαση του ∆Σ ή 
µετάβαση σε κάποιο Σύλλογο ή σε περιοδεία.  

11) Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή απορία σχετικά µε τη διαµονή, τη 

µετακίνηση κ.α., µπορείτε να επικοινωνείτε µόνο µε τα µέλη της οργανωτικής 

διαπαραταξιακής επιτροπής προετοιµασίας και διοργάνωσης του Συνεδρίου. Η 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελείται από: Γ. ∆ιαµάντη, Α. Πάσχο, Χρ. Καϋµενάκη, Λ. Μπεζµέρτη, 

Λ. Χανδρινό, Μ. Μισαηλίδου και Γ. Βαρελά. 

 

12) Οι σύνεδροι δεν χρειάζεται να έχουν µαζί τους το βιβλιάριο υγείας γιατί δεν 

είναι εκλογοαπολογιστικό το συνέδριο και οι οποιεσδήποτε ψηφοφορίες θα 

διεξαχθούν µόνο µε την επίδειξη της ταυτότητάς τους. 
 

Για το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Γιώργος ∆ιαµάντης 

        Ο ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ανδρέας Πάσχος 

 


