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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 

201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8826464 Fax: 210-8826172       

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr 

 
                                                      Αθήνα, 5/11/2019 

                                                                                       Αρ. Πρωτ. 82 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ στις 9 και 10 Οκτώβρη 2019 και 

τις δράσεις του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 11 Οκτώβρη 2019 μέχρι σήμερα)  
 

ΠΡΟΣ: Τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους και όλους τους συναδέλφους Δικαστικούς 
Υπαλλήλους 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
Με την ανακοίνωση αυτή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την 

τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. που πραγματοποιήθηκε κατά 
το διήμερο Τετάρτη 9 Οκτώβρη και Πέμπτη 10 Οκτώβρη 2019, καθώς και 

τις δράσεις του δευτεροβάθμιου οργάνου από 11 Οκτώβρη 2019 έως και 
σήμερα. 

Παρά το γεγονός ότι είχαμε προγραμματίσει η ανακοίνωση αυτή να 
βγει νωρίτερα, επιλέγουμε να δημοσιοποιηθεί σήμερα, δεδομένου ότι 

σήμερα είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ,τα 
θέματα της οποίας αποτελούν συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης. 

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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. κατά το διήμερο από  Τετάρτη 

9 έως και Πέμπτη 10 Οκτώβρη 2019   
 

Τα θέματα ημερησίας διάταξης που έθεσε το Προεδρείο ήταν: 
 

1.Ενημέρωση για τις επαφές του Δ.Σ. με την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και για τις υπόλοιπες δράσεις του χρονικού 

διαστήματος που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του 
οργάνου μέχρι και 9/10/2019 

2.Διεκδικητικό πλαίσιο και προγραμματισμός των κινητοποιήσεων του 
Κλάδου 

3.Συμπλήρωση θέσης Οργανωτικού Γραμματέα στο Προεδρείο του Δ.Σ. 
της Ο.Δ.Υ.Ε. 

4.Ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τον έλεγχο του Ταμείου 
της Ο.Δ.Υ.Ε. , κατά την διετία 2012-2014 και στάση της Ο.Δ.Υ.Ε. ενόψει 

της ποινικής δίκης που έχει προγραμματιστεί για τις 26/11/2019. 

5.Έγκριση δαπανών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και άλλων εξόδων.  
 

Εκτός των παραπάνω θεμάτων τέθηκαν προς συζήτηση και τα 
παρακάτω θέματα: 
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6.Περιοδεία αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στις δικαστικές υπηρεσίες 

της Ηπείρου (το θέμα έθεσε ο συνάδελφος Γιώργος Διαμάντης). 
7.Παρέμβαση της Ο.Δ.Υ.Ε. προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εφετείου 

Θράκης, σχετικά με τα συνεχιζόμενα αιτήματα αποσπάσεων Δικαστικών 

Υπαλλήλων από άλλες Δικαστικές Υπηρεσίες της Εφετειακής Περιφέρειας 
Θράκης προς το εφετείο Θράκης (το θέμα έθεσε ο συνάδελφος Δημήτρης 

Τσάκας) 
8.Nα εκδοθούν ανακοινώσεις-καταγγελίες του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ σχετικά με: 

α) την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τις προκηρύξεις 1Κ/2017 
και 8Κ/2017 (κωλυσιεργία, παραλείψεις, μη έγκαιρη ολοκλήρωση σε 

σχέση με άλλους διαγωνισμούς κλπ) και β) την καθυστέρηση στην 
απονομή συντάξεων των Δικαστικών Υπαλλήλων 

 
Η διήμερη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. κρίθηκε από το Προεδρείο 

επιβεβλημένη, δεδομένου ότι για το (4ο θέμα), είχαν κληθεί να 
διατυπώσουν τις θέσεις τους προς το όργανο συνάδελφοι που 

εμπλέκονται στο θέμα του ελέγχου του Ταμείου της περιόδου 2012-2014 
και τους έχουν καταλογισθεί διάφορα ποσά. 

 

Ξεκινώντας η συνεδρίαση προηγήθηκε το 1ο Θέμα 
Ημερησίας Διάταξης, της ενημέρωσης των υπολοίπων μελών του  

Δ.Σ. για τις δράσεις του οργάνου μέχρι και 9/10/2019: 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρθηκε στη συνάντηση που 
υπήρξε το προηγούμενο διάστημα με τον Υφυπουργό 

Δικαιοσύνης κ.Κράνη, στον οποίο ετέθησαν όλα τα θέματα του 
Κλάδου, τα οποία είχαν ήδη τεθεί και στον Υπουργό κ.Τσιάρα 

κατά την συνάντηση του Σεπτεμβρίου, αλλά και γραπτά από την 
αρχή ανάληψης των καθηκόντων του. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ. ο κ. Κράνης είχε ήδη από τους συμβούλους του 
ενημέρωση για τις διαφορές του ισχύοντος Κώδικα Δικαστικών 

Υπαλλήλων από το προτεινόμενο Σχέδιο Νέου Κώδικα, ενώ  του 
τονίσαμε την επιθυμία μας, να μην περιλαμβάνεται στον Νέο 

Κώδικα ο Κλάδος Επικουρίας Δικαστών. 

Επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε ότι με τον κ.Κράνη 
υπήρξε και μια δεύτερη συνάντηση μελών του Προεδρείου του 

Δ.Σ. και των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των δύο Πρωτοδικείων 
της Αττικής (Αθήνας και Πειραιά), που είχε σαν αντικείμενο το 

ζήτημα της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των 
συνεδριάσεων και το αίτημα για επέκτασή τους, εκτός από τα 

Πολιτικά και στα Ποινικά Δικαστήρια, αίτημα για το οποίο ο κ. 
Υφυπουργός φάνηκε θετικός. 

Ακόμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε για τις υπόλοιπες 
δράσεις του Δ.Σ. κατά το προηγηθέν χρονικό διάστημα και 

ειδικότερα: 
Α) Τις συνεχιζόμενες και συνεχείς επαφές του Δ.Σ. 

προκειμένου να ολοκληρωθεί  η διαδικασία μεταφοράς του 
επιπλέον ποσού του 1.000.000€, που απαιτείται για την 

αποπληρωμή του 2ου εκλογικού επιδόματος (των Βουλευτικών 

Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019), 
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Β) Τις επαφές και παρεμβάσεις για την υπογραφή της 

απόφασης κατανομής των 123 διοριζόμενων ΔΕ Γραμματέων της 
προκήρυξης 8Κ/2017 (ήδη εκδόθηκε το Φ.Ε.Κ. με τη απόφαση 

κατανομής των διοριζόμενων 123 Γραμματέων ΔΕ), 

Γ) Τις επαφές και παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς 
για την παράταση ισχύος των Πινάκων Επιτυχόντων τόσο της 

προκήρυξης 1Κ/2017, όσο και της Προκήρυξης 8Κ/2017, 
δεδομένης της τεράστιας έλλειψης Δικαστικών Υπαλλήλων σε 

πάρα πολλές Δικαστικές Υπηρεσίες. Απ΄ότι φάνηκε για το θέμα 
αυτό η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι 

αρνητική στο να γίνει παράταση ισχύος του Πίνακα των 
επιτυχόντων της 1Κ/2017, ενώ φάνηκε θετική για την αντίστοιχη 

παράταση του Πίνακα επιτυχόντων της 8Κ/2017, ως προς τους ΔΕ 
Γραμματείς. 

Δ) Τη συνάντηση  μελών του Προεδρείου του Δ.Σ. με την 
επιτροπή των συναδέλφων που διεκδικούν την προσωπική 

διαφορά στις αποδοχές τους, 
Ε) Επίσης οι συνάδελφοι – μέλη του Δ.Σ. Πάσχος Ανδρέας 

και Παρασκευάς Γιώργος ενημέρωσαν για την συνεδρίαση της 

Επιτροπής που συγκροτήθηκε προκειμένου να υποβληθούν  
προτάσεις για την  ένταξη και των Δικαστικών Υπηρεσιών στο 

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027, στην οποία Επιτροπή συμμετέχουν 
ως εκπρόσωποι της ΟΔΥΕ. 

 
Στη συνέχεια,  ακολούθησε κύκλος τοποθετήσεων των 

μελών του Δ.Σ. επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και 
αποφασίστηκαν τα εξής:  

 
Θέμα 2ο : Διεκδικητικό πλαίσιο για το προσεχές χρονικό διάστημα, 

ενόψει και της έναρξης του νέου Δικαστικού Έτους (διορισμοί, 
επίδομα ειδικών συνθηκών, τροποποίηση Κωδίκων κλπ) 

 
Υπήρξαν προτάσεις της Αγωνιστικής Συσπείρωσης δια του Αντιπροέδρου 

του Δ.Σ. Μίλτου Βεντούρη και της Προοπτικής δια του μέλους του Δ.Σ. 

Χρήστου Καϋμενάκη. Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν εγγράφως προς το 
Δ.Σ. και επισυνάφθηκαν στα πρακτικά. Μετά από τοποθετήσεις και 

διάλογο που αναπτύχθηκε αποφασίστηκε, κατ΄εξουσιοδότηση του Δ.Σ. η 
περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση του πλαισίου δράσης, να 

παραπεμφθεί  σε συνεδρίαση – σύσκεψη του Προεδρείου του Δ.Σ. με την 
συμμετοχή και των μελών του Δ.Σ. που κατοικούν στην Αττική (η 

σύσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε στις 18/10/2019 και  οι αποφάσεις που 
λήφθηκαν γνωστοποιήθηκαν με το με αρ. πρωτ. 78/18-10-2019 

έγγραφο της ΟΔΥΕ). Ήδη η σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. (Τρίτη 
5/11/2019), θα ασχοληθεί διεξοδικά και αναλυτικά με το θέμα. 

 
Θέμα 3ο: Συμπλήρωση της κενής θέσης Οργανωτικού Γραμματέα 

στο Προεδρείο του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. 
 

Υπήρξε μία υποψηφιότητα του συναδέλφου Χρήστου Καϋμενάκη, από 

την παράταξη ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ και μετά  από ψηφοφορία που ακολούθησε 
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εκλέχθηκε ο ανωτέρω συνάδελφος στη θέση του Οργανωτικού 

Γραμματέα με το εξής αποτελέσμα: 
Ψήφισαν: 17 

Απείχαν της ψηφοφορίας: 5 

(Διαμάντης, Πέρρος, Μαυρογένης, Μπεζμέρτης, Βεντούρης) 
Άκυρα: 1 

Λευκά: 2 
Έλαβε: 

Χρήστος Καϋμενάκης: 9 ψήφοι 
 

Θέμα 4ο: Ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τον έλεγχο 
του Ταμείου της Ο.Δ.Υ.Ε. , κατά την διετία 2012-2014 και στάση 

της Ο.Δ.Υ.Ε. ενόψει της ποινικής δίκης που έχει προγραμματιστεί 
για τις 26/11/2019. 

 
Μετά από γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στο Δ.Σ. ο συνάδελφος 

Ανδρέας Πάσχος, ακολούθησε κύκλος τοποθετήσεων των μελών του Δ.Σ. 
Οι τοποθετήσεις αφορούσαν και τα δύο σκέλη της υπόθεσης, δηλαδή την 

Ποινική Δίκη που έχει προσδιορισθεί για την 26η Νοεμβρίου 2019 και την 

διεκδίκηση από μέρους της ΟΔΥΕ, των χρηματικών ποσών που έχουν 
καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν, κατά τον γενόμενο έλεγχο. 

 
Τέθηκε σε ψηφοφορία εάν η ΟΔΥΕ θα πρέπει να υποβάλει 

Έγκληση κατά την ποινική δίκη της 26/11/2019. 
Κατά πλειοψηφία το Δ.Σ. αποφάσισε να μην ασκήσει η ΟΔΥΕ 

Έγκληση. 
 

Την πρόταση αυτή, που πλειοψήφισε, ψήφισαν (8) μέλη: 
Μισαηλίδου, Κατουρτζίδης, Κωνσταντινίδης, Τσάκας, 

Παπαναγιώτου, Παρασκευάς, Παπαναστασίου, Χατζίνας, με το 
σκεπτικό ότι το μη παραγραφέν ποσό της ποινικής διαδικασίας 

είναι περίπου 750 ευρώ και αφορούν σε δαπάνες οδοιπορικών 
μελών του Δ.Σ. οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. Επιπροσθέτως, σε 

περίπτωση που δεν επιλυθεί συνδικαλιστικά το θέμα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, ο μόνος τρόπος για να επιστραφούν τα 
χρήματα στην ΟΔΥΕ, είναι η αστική διεκδίκηση και όχι η ποινική 

διαδικασία. 
 

Υπέρ του να ασκήσει η ΟΔΥΕ Έγκληση, κατά την Ποινική Δίκη, 
θέση η οποία μειοψήφισε, ψήφισαν  (6) μέλη, οι:  

Διαμάντης, Πέρρος, Μαυρογένης, Μπεζμέρτης, Πάσχος, 
Καϋμενάκης 

Από την ψηφοφορία απείχε (επειδή το θέμα τον αφορά), ο 
συνάδελφος Δημήτρης Λιάτσος, ενώ απουσίαζαν για 

προσωπικούς λόγους (είχαν αποχωρήσει), οι Βεντούρης και 
Ραυτόπουλος. 

 
Ακόμα για το θέμα της διεκδίκησης των ποσών που φέρονται ως 

καταλογισθέντα, είχαν κληθεί να εκθέσουν τις απόψεις τους στο Δ.Σ., 
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όλοι οι εμπλεκόμενοι στο Ταμείο της περιόδου 2012-2014. Οι 

περισσότεροι δε εξ αυτών προσήλθαν. 
Το Δ.Σ., υλοποιώντας και προγενέστερη απόφαση του, εξέφρασε 

ομόφωνα την άποψη πως θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει και να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία του καταλογισμού των ποσών και να ξεκινήσει 
η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων στο Ταμείο της ΟΔΥΕ. 

Ήδη τις επόμενες μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. ημέρες, υπήρξε 
ανταπόκριση των εμπλεκομένων και καλή διάθεση επιστροφής των 

χρημάτων. Μέλη δε του Προεδρείου του Δ.Σ., ανέλαβαν και έφεραν εις 
πέρας, το μεγαλύτερο μέρος του καταλογισμού που αφορούσε το 

χρηματικό ποσόν των 15.000€, το οποίο δεν είχε μέχρι σήμερα 
προσωποποιηθεί. 

 
Θέμα 5ο : Έγκριση δαπανών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και άλλων 

εξόδων.  
 

Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ οι δαπάνες των συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 
19/9/2019 και 9 και 10 /10/2019. 

 

Θέμα 6ο: Περιοδεία αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στις 
δικαστικές υπηρεσίες της Ηπείρου (το θέμα έθεσε ο συνάδελφος 

Γιώργος Διαμάντης). 
 

Αποφασίστηκε αντιπροσωπεία - κλιμάκιο του Δ.Σ. να περιοδεύσει σε 
Δικαστικές Υπηρεσίες της Ηπείρου.  

 
Θέμα 7ο: Παρέμβαση της Ο.Δ.Υ.Ε. προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

του Εφετείου Θράκης, σχετικά με τα συνεχιζόμενα αιτήματα 
αποσπάσεων Δικαστικών Υπαλλήλων από άλλες Δικαστικές 

Υπηρεσίες της Εφετειακής Περιφέρειας Θράκης προς το εφετείο 
Θράκης (το θέμα έθεσε ο συνάδελφος Δημήτρης Τσάκας). 
 
Αποφασίστηκε να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση της ΟΔΥΕ για το θέμα των 

αποσπάσεων, ενόψει της συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 
Εφετείου Θράκης στην Κομοτηνή. 
 
Θέμα 8ο: Nα εκδοθούν ανακοινώσεις-καταγγελίες του Δ.Σ. της 

ΟΔΥΕ σχετικά με: α)την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τις 
προκηρύξεις 1Κ/2017 και 8Κ/2017 (κωλυσιεργία, παραλείψεις, 

μη έγκαιρη ολοκλήρωση σε σχέση με άλλους διαγωνισμούς κλπ) 
και β)την καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων των Δικαστικών 

Υπαλλήλων 
 

Αποφασίστηκε να εκδοθούν ανακοινώσεις - καταγγελίες του Δ.Σ. σχετικά 
με τα παραπάνω ζητήματα. 

 

................................................................................................. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ, συνεδριάζει ξανά σήμερα 5/11/2019 

με βασικά θέματα συζήτησης: 

1ο) Ολοκλήρωση του Ελέγχου του Ταμείου της περιόδου 2012-2014. 

2ο) Κινητοποιήσεις του Κλάδου. 

 

Η ενεργή συμμετοχή όλων των Δικαστικών Υπαλλήλων στην 

υλοποίηση των όποιων αποφάσεων δράσης του δευτεροβάθμιου 

οργάνου, αποτελεί την βασική προϋπόθεση για να έχομε 

αποτελέσματα θετικά, στον όποιο αγώνα αποφασίσομε. 

 

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. 

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Γιώργος Διαμάντης 

Η Γεν. Γραμματέας 

 

Μαριάνθη Μισαηλίδου 

 

 

 

 


