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ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΟΜΑΔΑΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» στο F.B. 

 

Εισήγηση προς το Δ.Σ. κατά την συνεδρίαση της  30/7/2019 

 

Μετά την απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε, κατά την συνεδρίαση 

της 27/6/2019, για αναμόρφωση της λειτουργίας της Ομάδας 

Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων στο f.b. και το ανοικτό 

κάλεσμα προς φορείς (συλλόγους) και φυσικά μέλη για να 

καταθέσουν προτάσεις, επί του θέματος, υπήρξε ανταπόκριση με 

προτάσεις συγκροτημένες από συναδέλφους, ενώ υπήρξαν και 

μεμονωμένες ιδέες, από άλλους συναδέλφους χωρίς όμως να τις 

καταθέσουν επισήμως, αλλά μόνον μέσα από αναφορά τους στον 

διάλογο που ακολούθησε. 

 Αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα από την όλη ζύμωση που 

αναπτύχθηκε, είναι η αναγκαιότητα λειτουργίας της Ομάδας, 

σαν ζωντανής επικοινωνίας, διαλόγου, αντιπαραθέσεων και 

συνθέσεων απόψεων, με γνώμονα πάντα την συμβολή της 

στην ανάδειξη, προώθηση και επίλυση ζητημάτων που 

άπτονται της ιδιότητας μας ως Δικαστικών Υπαλλήλων. Στη 

λογική αυτή η Ομάδα μπορεί να αποτελέσει επίσημο 

επικουρικό και συμπληρωματικό εργαλείο της ιστοσελίδας της 

ΟΔΥΕ, η οποία έχει μεν τον ενημερωτικό χαρακτήρα, αλλά δεν 

μπορεί από την φύση της να λειτουργήσει σαν ζωντανή φωνή 

διαλόγου ανάμεσα στους συναδέλφους. 

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, θα πρέπει πρώτα απ΄όλα 

να γίνει μια αναμόρφωση του Μητρώου  Μελών της Ομάδας, 



έτσι ώστε να συμμετέχουν σ΄αυτήν «μόνον» εν ενεργεία 

Δικαστικοί Υπάλληλοι που ανήκουν ως εγγεγραμμένα μέλη σε 

Πρωτοβάθμιους Συλλόγους-μέλη της ΟΔΥΕ. Το Μητρώο Μελών 

θα πρέπει επομένως να επικαιροποιηθεί και να περιλαμβάνει για κάθε 

μέλος τα βασικά στοιχεία ταυτότητας του (ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο, μητρώνυμο, υπηρεσία που υπηρετεί), καθώς και το 

τυχόν ψευδώνυμο με το οποίο συμμετέχει ο Δικαστικός Υπάλληλος 

στην Ομάδα. Η μη συμμετοχή συνταξιούχων Δικαστικών 

Υπαλλήλων δεν έχει την έννοια του αποκλεισμού, αλλά  

αποτελεί πρακτική αναγκαιότητα, καθώς ο συνταξιούχος-

πρώην συνάδελφος, δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με το είδος 

των προβλημάτων των εν ενεργεία συναδέλφων και άρα το 

πεδίο του ενδιαφέροντος του είναι διαφορετικό. Εξάλλου θα 

μπορούσαν οι συνταξιούχοι Δικαστικοί Υπάλληλοι να 

συμμετέχουν σε άλλες Ομάδες Δικαστικών Υπαλλήλων, οι 

οποίες ήδη λειτουργούν και έχουν χαρακτήρα πιο γενικό και 

ελεύθερο σε θεματολογία. 

Ακόμα θα πρέπει να οριστεί μια Επιτροπή  Διαχείρισης 

της Ομάδας και ο ορισμός αυτής της Διαχειριστικής Επιτροπής 

θα πρέπει να ξεφύγει από τη λογική της διαπαραταξιακής 

αντιπροσώπευσης, δεδομένου ότι  το έργο της θα είναι να 

διασφαλίζει την τήρηση των όρων λειτουργίας της Ομάδας. 

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου  ότι η Ομάδα θα  τελεί υπό 

την ευθύνη και εποπτεία της ΟΔΥΕ στην Επιτροπή Διαχείρισης 

της οποίας ο αριθμός των Μελών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

τα 5,θα συμμετέχει ένα μέλος που θα το ορίσει ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ (και μπορεί να είναι είτε ο ίδιος, είτε 

κάποιο μέλος του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ ή απλό μέλος 

του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ), ένα μέλος από τον μεγαλύτερο Σύλλογο 

της χώρας, αυτόν της Αθήνας (και μπορεί να είναι ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ. ή κάποιο άλλος μέλος του Δ.Σ. ή ακόμα και ένα 

φυσικό μέλος) και ακόμα τρία μέλη (που μπορεί να είναι μέλη 

Δ.Σ. Πρωτοβάθμιων Συλλόγων ή φυσικά μέλη), που θα 



επιλέγονται με κριτήρια τη γνώση στην ηλεκτρονική 

διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την 

γεωγραφική εκπροσώπηση όλης της επικράτειας. 

Η Επιτροπή Διαχείρισης της Ομάδας θα έχει την ευθύνη λειτουργίας 

της, εγγραφής και διαγραφής Μελών, καθώς και για την τήρηση των 

κανόνων λειτουργίας. Για το λόγο αυτό θεωρείται δεδομένο ότι και 

τα 5 μέλη της Επιτροπής θα έχουν ανά πάσα στιγμή την ευχέρεια της 

διαδικτυακής μεταξύ τους επικοινωνίας και συνεννόησης για 

οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει. 

Τέλος, θα πρέπει να οριστεί ένας Κώδικας Δεοντολογίας 

που θα βρίσκεται συνεχώς αναρτημένος-καρφιτσωμένος στην 

Ομάδα και θα τηρείται απαρέγκλιτα από όλα τα μέλη, με την 

ατομική ευθύνη καθενός για την τήρησή του, αλλά με την 

ευθύνη της Επιτροπής να προβαίνει σε συστάσεις, κάθε φορά 

που ο Κώδικας αυτός παραβιάζεται. Στον Κώδικα 

δεοντολογίας θα πρέπει να καθορίζονται όλα όσα αφορούν τις 

αναρτήσεις στην Ομάδα, στη λογική ότι οι αναρτήσεις αυτές 

θα αναφέρονται σε ζητήματα που αφορούν το εργασιακό μας 

περιβάλλον (συνδικαλιστικές διεκδικήσεις του Κλάδου, 

εργασιακές συνθήκες, προβλήματα ειδικότερου 

ενδιαφέροντος στο αντικείμενο εργασίας κάθε συναδέλφου), 

ενώ θα μπορούν να αναρτώνται και θέματα γενικότερου 

πολιτικού ενδιαφέροντος, αλλά με σεβασμό σε βασικές αρχές 

της δημοκρατίας(αντιπαράθεση με κόσμιο και πολιτισμένο 

τρόπο, χωρίς ύβρεις και διακωμώδηση προσώπων και 

θεσμών). Αυτονόητο τέλος είναι ότι θα μπορούν να 

αναρτώνται ενημερώσεις, άρθρα, κριτικές, προσκλήσεις που 

αφορούν εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Δεν είναι 

σκόπιμο όμως να αναρτώνται προσωπικά θέματα ή 

διασκεδαστικού περιεχομένου θεματολογία, δεδομένου ότι 

τέτοιες αναρτήσεις αποπροσανατολίζουν τον σκοπό της 

Ομάδας και εξάλλου έχει τη δυνατότητα ο κάθε συνάδελφος 

να το κάνει στον προσωπικό του τοίχο στο f.b. 



 Με τις παραπάνω σκέψεις, προτείνεται προς το Δ.Σ. να 

αποφασίσει τα παρακάτω: 

1.Επανιδρύεται η «Ομάδα Επικοινωνίας Δικαστικών 

Υπαλλήλων»,στο f.b. 

2.Την ευθύνη λειτουργίας της Ομάδας την έχει το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ο.Δ.Υ.Ε. 

3.Ορίζεται 5μελής Επιτροπή Διαχείρισης της Ομάδας, 

αποτελούμενη από: 

Ένα μέλος που θα ορίσει το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., 

Ένα μέλος που θα ορίσει ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων  

Αθήνας, 

Τρία μέλη που θα οριστούν από το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. και θα 

εκφράζουν γεωγραφικά το σύνολο της Επικράτειας, ενώ θα 

έχουν και επάρκεια στη γνώση και διαχείριση μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Η θητεία της 5μελούς Επιτροπής Διαχείρισης θα είναι διετής 

και σύγχρονη με την θητεία του Δ.Σ.  της Ο.Δ.Υ.Ε. 

Με την παρούσα απόφαση ορίζεται η πρώτη 5μελής Επιτροπή 

Διαχείρισης(με θητεία έως και τον Νοέμβριο του 2020 που 

λήγει η θητεία του παρόντος Δ.Σ. της ΟΔΥΕ), αποτελούμενη 

από τους εξής(αφήνεται κενό στα ονόματα, προκειμένου να 

αριστούν κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ.): 

1…………………………………………………………(μέλος του Δ.Σ. της 

Ο.Δ.Υ.Ε.) 

2………………………………………………………….(μέλος του Δ.Σ. ή 

φυσικό μέλος του Συλλόγου Αθήνας) 

3……………………………………………(μέλος του Συλλόγου………) 

4……………………………………………(μέλος του Συλλόγου………) 

5……………………………………………(μέλος του Συλλόγου………) 

 

4.Δημιουργείται Μητρώο Μελών της Ομάδας.Κάθε Δικαστικός 

Υπάλληλος θα αιτείται την εγγραφή του στο Μητρώο Μελών 

συμπληρώνοντας σε ειδική φόρμα τα στοιχεία ταυτότητας του 



(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), την Δικαστική 

Υπηρεσία που υπηρετεί και το ψευδώνυμο (εάν επιθυμεί να 

εμφανίζεται στην Ομάδα με ψευδώνυμο). Την ευθύνη 

έγκρισης της αίτησης εγγραφής θα την έχει η Επιτροπή 

Διαχείρισης. 

Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του Μητρώου Μελών, θα 

γίνει, με ευθύνη της Επιτροπής Διαχείρισης, εκκαθάριση του 

υπάρχοντος άτυπου μητρώου μελών και για το λόγο αυτό θα 

δοθεί μια εύλογη προθεσμία (ως το τέλος Σεπτέμβρη), 

προκειμένου τα υπάρχοντα σήμερα μέλη της Ομάδας να 

παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στους Διαχειριστές 

για να γίνει η εγγραφή τους στο νέο Μητρώο. Μετά την 

πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας ή την πάροδο ενδεχόμενης 

παράτασης που κρίνει η Επιτροπή Διαχείρισης ότι πρέπει να 

δοθεί, όσοι συνάδελφοι (από τα τωρινά μέλη της Ομάδας), 

δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Μελών, θα διαγράφονται και 

θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση εγγραφής στην Ομάδα. 

5.Μέλη της Ομάδας θα μπορούν να εγγράφονται μόνον εν 

ενεργεία Δικαστικοί Υπάλληλοι, που είναι επίσης «ενεργά» 

μέλη Πρωτοβάθμιων Συλλόγων, οι οποίοι είναι ως νομικά 

πρόσωπα μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε. 

6.Κάθε μέλος θα μπορεί να συμμετέχει στην Ομάδα με 

ψευδώνυμο, θα πρέπει όμως υποχρεωτικά στο Μητρώο Μελών 

να έχει καταχωρηθεί με τα πραγματικά του στοιχεία 

ταυτότητας. 

7.Για τη λειτουργία της Ομάδας θεσπίζονται οι παρακάτω 

Κανόνες Δεοντολογίας: 

1ος κανόνας)Στην Ομάδα μπορούν να αναρτώνται: 

Α)Ανακοινώσεις συνδικαλιστικού περιεχομένου που αφορούν 

την δράση του Δ.Σ.  της Ο.Δ.Υ.Ε. ή Πρωτοβάθμιων Συλλόγων 

ή συνδικαλιστικών παρατάξεων 

Β)Ανακοινώσεις πολιτικού περιεχομένου σχετικές με τον  

χώρο των Δικαστηρίων 



Γ)Ανακοινώσεις πολιτικού περιεχομένου γενικότερου 

ενδιαφέροντος 

Δ)Κείμενα φυσικών μελών της Ομάδας-Δικαστικών 

Υπαλλήλων, που αφορούν συνδικαλιστικά θέματα ή θέματα 

γενικότερου πολιτικού  ενδιαφέροντος 

Ε)Ανακοινώσεις και κείμενα συλλογικοτήτων ή φυσικών 

προσώπων που αφορούν πολιτιστικές ή κοινωνικές δράσεις 

 

2ος κανόνας)Οι αναρτήσεις θα πρέπει να διέπονται από: 

Α)Σεβασμό της προσωπικότητας, της διαφορετικότητας και 

της ιδιαιτερότητας  των ατόμων , 

Β)Απουσία ακραίων, ρατσιστικών και μειωτικών 

χαρακτηρισμών και ύβρεων, 

Γ)Απουσία φασιστικών εκφράσεων, συμβόλων και εικόνων 

Δ)Σεβασμό των θεσμών και των προσώπων-φορέων  αυτών 

Ε)Απουσία αναπαραγωγής fake news και σατυρικού 

περιεχομένου κειμένων, εικόνων βίντεο, τα οποία 

διακωμωδούν πρόσωπα και θεσμούς 

Στ)Σεβασμό της ιδιωτικής ζωής  των προσώπων και ειδικότερα  

των ανηλίκων. 

 

3ος κανόνας)Κάθε μέλος της Ομάδας θα πρέπει να έχει 

αυτοέλεγχο και αυτοσυγκράτηση και για τον λόγο αυτό θα 

πρέπει να μην κάνει κατάχρηση του χώρου  της Ομάδας με 

πολλαπλές αναρτήσεις(συστήνεται να περιοριζόμαστε στις 2-3 

αναρτήσεις ανά ημέρα), αλλά και να μην κουράζομε την 

Ομάδα με αναρτήσεις προσωπικού – ιδιωτικού ενδιαφέροντος 

ή περιεχομένου άσχετου με τους σκοπούς της Ομάδας. 

 

4ος κανόνας)Απαγορεύεται στα μέλη της Ομάδας να 

προβαίνουν σε μπλοκάρισμα άλλων μελών της Ομάδας, γιατί 

έτσι παραβιάζεται η φιλοσοφία της ίδιας της λειτουργίας της 

Ομάδας. 



 

5ος κανόνας) Η Επιτροπή Διαχείρισης της Ομάδας έχει την 

ευθύνη και τη αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε κάθε 

περίπτωση που  κάποιο μέλος δεν τηρεί τους παραπάνω 

τέσσερις κανόνες. 

Η παρέμβαση της επιτροπής Διαχείρισης , θα πρέπει να είναι 

αρχικά σύσταση προς το μέλος να επανορθώσει και εφόσον 

αυτός δεν συμμορφωθεί, θα μπορεί να προβαίνει σε διαγραφή 

της ανάρτησης και σε συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση σε 

προσωρινή ή οριστική διαγραφή του από την Ομάδα. 

Μιχάλης Μαυρογένης 

Οργανωτικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

 

Για την παραπάνω εισήγηση, συνέβαλαν με τις προτάσεις και 

τις ιδέες τους και τους ευχαριστώ γι΄ αυτό, οι συνάδελφοι: 

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης (Πρόεδρος Συλλόγου Αθήνας), 

Ιωάννα Λαζογεώργου (Πρόεδρος Συλλόγου Άμφισσας), 

Κώστας Καραϊσκος (Υπάλληλος έμμισθου Υποθηκοφυλακείου 

Αθήνας), 

Μανώλης Σχοινάκης (μέλος Συλλόγου Χανίων), 

Ράνια Μαυράκη (μέλος Συλλόγου Αθήνας). 

  


