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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ∆.Σ. Ο∆ΥΕ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
 

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ – ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 11:00πµ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 
 

1) Ενηµέρωση για τη συνάντηση του ∆.Σ. µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης 
2) Ενηµέρωση στα γενικά θέµατα 
3) Εκλογικά – πληρωµές ∆ικαστικών Αντιπροσώπων 
4) Οργάνωση και τακτική κατά την απογευµατινή συνάντηση του ∆.Σ. 

µε τον Υπουργό Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κ. Κατρούγκαλο 
5) Συµπλήρωση Προεδρείου του ∆.Σ. 

 
Απόντες: 
Παρόντες: 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ: 
 
Λόγω του περιορισµένου χρόνου της σηµερινής συνεδρίασης αρχίσαµε µε 
1,5 ώρα καθυστέρηση, βάζω θέµα περιορισµού του χρόνου των οµιλητών 
ώστε να καλύψουµε όλα τα θέµατα και να είµαστε έτοιµοι για την 
απογευµατινή συνάντηση µε τον Υπουργό κ. Κατρούγκαλο που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 5:30µµ Άρα, λογικός καταµερισµός χρόνου 
οµιλητών. Από την επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ. θα υπάρχει από την 
πλευρά του Προεδρείου έγγραφη ηµερήσια διάταξη που θα λαµβάνουν 
γνώση όλα τα µέλη του ∆.Σ. ώστε να είναι όλοι καλύτερα προετοιµασµένοι. 
Άλλα θέµατα ρωτώ που κάποιος συνάδελφος θέλει να εισαγάγει στη 
σηµερινή συνεδρίαση, υπάρχουν;; 
 
ΜΕΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: 
 

1. Συµπλήρωση Προεδρείου, να καλυφθεί η θέση του Αντιπροέδρου, 
θέµα που εκκρεµεί. 

2. Οικονοµική ενίσχυση συναδέλφου µας, του Συλλόγου ∆ικαστικών 
Υπαλλήλων Ηρακλείου, κατόπιν αιτήµατος του Συλλόγου µας στο ∆Σ 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΣΧΟΣ: 
 
Οικονοµική ενίσχυση 1.000€ στην ποδοσφαιρική οµάδα δικαστικών 
υπαλλήλων κατόπιν αιτήµατος της οµάδας. 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
 
Αίτηµα για συµβολική οικονοµική ενίσχυση του Συλλόγου Αιµοδοσίας 
δικαστικών υπαλλήλων ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Για ενηµέρωση, προ µηνός στην 
ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου εκπροσωπώντας το ∆.Σ., στο 
χαιρετισµό µου και σε συνάρτηση µε το λειτούργηµα και το εξαίρετο έργο 
του Συλλόγου Αιµοδοσίας, ανήγγειλα δια µικροφώνου ότι θα προτείνω στο 
∆.Σ. της Ο∆ΥΕ για µια συµβολική οικονοµική ενίσχυση για την κάλυψη των 
βασικών εξόδων του εν λόγω Συλλόγου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ: 
 
Επιπροσθέτως, στην πρόταση Μαυρογένη καλώ τις δυο παρατάξεις ΠΑΜΕ 
και ∆ΑΚΕ για τη συµµετοχή τους στο Προεδρείο  
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ΜΕΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ: 
 
Υπάρχει κενή η θέση του άλλου Αντιπροέδρου. Κακό προηγούµενο ότι στην 
συνεδρίαση της συγκρότησης του Προεδρείου και ενώ ζητήσαµε την 
αναβολή µε την εκλογή του Προέδρου για τις άλλες θέσεις του 
Προεδρείου, δυστυχώς, πρωτόγνωρο για τα χρονικά της Ο∆ΥΕ, η 
πλειοψηφία δεν το δέχτηκε και προχώρησαν στη συγκρότηση, 
καταλαµβάνοντας τις θέσεις αφήνοντας κενή τη θέση του Αντιπροέδρου. 
Αν δηλώσουµε εµείς το ΠΑΜΕ και η ∆ΑΚΕ για τη συµµετοχή µας πρέπει να 
υπάρξει αναλογικό – αντιπροσωπευτικό Προεδρείο. Πρώτα να δηλώσει η 
ΑΣΚ αν εµµένει στη θέση της, την οποία είχε καταθέσει στη συνεδρίαση 
που εκλέχτηκε το Προεδρείο, ότι η θέση του Γεν.Γραµµατέα που κατέχει 
σήµερα είναι προσωρινή, και ότι αυτή τίθεται στην διάθεση του ∆.Σ. να 
συζητήσουµε περαιτέρω το θέµα. Περιµένουµε από την ΑΣΚ και τη 
σηµερινή δήλωση της, αν εµµένει στην αρχική της θέση. 
  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.Γραµµατέας της 
ΑΣΚ – Συνεργαζόµενοι): 
 
Συνάδελφοι, από την πρώτη συνεδρίαση του νέου ∆.Σ. είχαµε πει ότι : 

1) το γεγονός ότι τα σηµαντικά θέµατα του κλάδου βαθµολόγιο-
επίδοµα ειδικών συνθηκών-προσλήψεις-Ι∆ΑΧ-Ταµείο Νοµικών, κλπ., 
αποτελούν προτεραιότητες όλων των παρατάξεων όλου του κλάδου 
και µπορούν αυτά να συµπληρωθούν µε αποφάσεις ∆.Σ., 
χρειαζόµαστε όλοι για ένα ενωτικό – αντιπροσωπευτικό – αναλογικό 
Προεδρείο. 

2) Είχαµε τονίσει την αναγκαιότητα της άµεσης εκλογής Προεδρείου 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα φλέγοντα θέµατα του κλάδου 
σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο που όλα κρίνονται και όλα 
αµφισβητούνται και αυτό αποτελεί απαίτηση όλων των συναδέλφων. 

3) Την αρχική δήλωση όλων των παρατάξεων ότι επιθυµούν να 
συµµετέχουν στο Προεδρείο. 

 
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων αντιµετωπίσαµε προβλήµατα στη 
συγκρότηση και στις θέσεις αρχής, π.χ. µας δηµιουργεί εντύπωση η πλευρά 
του ΠΑΜΕ που ισχυρίζεται ότι είναι πρώτη δύναµη συνδικαλιστικά απέναντι 
στην αριθµητική πλειοψηφία της παράταξης Συνεργασία που είναι προϊόν 
συγκόλλησης. Για την ΑΣΚ δεν υφίσταται τέτοιος λόγος. Η παράταξη 
Συνεργασία εκλέχτηκε πρώτη δύναµη, δηµοκρατικά στο Συνέδριο του 
Βόλου κατεβάζοντας Ενιαίο ψηφοδέλτιο. Έτσι, στη συνεδρίαση του ∆.Σ. 
που εκλέχτηκε το Προεδρείο η θέση µας ήταν και παραµένει η ίδια ως και 
σήµερα κατά τη σηµερινή συνεδρίαση του ∆.Σ. 
 
Αντιπροσωπευτικό – αναλογικό – ενωτικό Προεδρείο και οι θέσεις ευθύνης 
στο νέο Προεδρείο θα αντιστοιχούν σύµφωνα µε τη δύναµη των 
παρατάξεων.  
Πρόεδρος από την Α’ δύναµη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Γεν.Γραµµατέας από τη Β’ δύναµη ΠΑΜΕ 
Αντιπρόεδρος από τη Γ’ δύναµη ∆ΑΚΕ 
Αντιπρόεδρος από τη ∆’ δύναµη ΑΣΚ 
Οργανωτικός Γραµµατέα από την Ε’ δύναµη ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και έπεται 
συνέχεια των υπολοίπων θέσεων. 
 
Έτσι, µε αυτό το σκεπτικό περάσαµε στην εκλογή αρχικά του Προέδρου 
όπου εκλέχτηκε Πρόεδρος ο συνάδελφος ∆ιαµάντης από την Α’ δύναµη 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Αµέσως µετά την εκλογή του Προέδρου, ετέθη από το ΠΑΜΕ 
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το θέµα αναβολής για τη συµπλήρωση των άλλων θέσεων του Προεδρείου. 
Η παράταξη µας ΑΣΚ, η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ έχοντας 
διαφορετική άποψη επιµείναµε στη συνέχιση της εκλογής όλων των 
θέσεων του Προεδρείου.  
 
Ως παράταξη ΑΣΚ επιµείναµε σε αυτήν την θέση για λόγους λειτουργίας 
του ∆.Σ. για τη συγκρότηση του Προεδρείου που σε συνδυασµό µε τις 
πολιτικές εξελίξεις, όλα έδειχναν βουλευτικές εκλογές, και θα είχαµε να 
αντιµετωπίσουµε σωρεία θεµάτων και δεν θα ήταν σωστό συνδικαλιστικά 
να έχουµε εκλέξει µόνο Πρόεδρο, ζήτηµα που θα δυσκόλευε τις όποιες 
κινήσεις µας, που σίγουρα αδύνατο να λειτουργήσει ο Πρόεδρος από µόνος 
του συνοδευόµενος (???) από µια διαπαραταξιακή επιτροπή. Έτσι, 
επιµείναµε στην ολοκλήρωση του Προεδρείου και κατόπιν ψηφοφορίας ??? 
προτείναµε τη συνέχιση της συγκρότησης του Προεδρείου. 
 
Επισηµαίνω ότι, πρότειναν ??? οι άλλες παρατάξεις ΠΑΜΕ αναβολή – ∆ΑΚΕ 
είχε ήδη αυτό-αποκλειστεί από τη συµµετοχή στο Προεδρείο για δικούς της 
λόγους που έχουν αναφερθεί σε εκείνο το Συµβούλιο και έχουν 
καταχωρηθεί τα πρακτικά. Έτσι, ως εκπρόσωπος της ΑΣΚ πρότεινα εφόσον 
το ΠΑΜΕ και η ∆ΑΚΕ δεν συµµετέχουν στο Προεδρείο επικαλούµενοι τους 
λόγους που έχουν καταγραφεί, ότι δεχόµαστε και εγώ προσωπικά, να 
αναλάβω τη θέση ευθύνης του Γενικού Γραµµατέα του ∆.Σ.. Η οποία θέση 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ µέχρι η παράταξη του ΠΑΜΕ συµφωνήσει, το 
σκεφτεί, διαβουλευτεί και συµµετέχει όποτε κρίνει να συµµετέχει στο 
Προεδρείο από τη θέση του Γενικού Γραµµατέα που της αναλογεί σαν Β’ 
δύναµη. Έτσι, προχωρήσαµε στην εκλογή του Προεδρείου αφήνοντας τη 
θέση του Αντιπροέδρου κενή, για κάλυψη όταν αυτό γίνει εφικτό µε τον 
όρο ότι και σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξουν συγκεκριµένα όρια 
χρονικού περιορισµού για τη λειτουργία του ∆.Σ. 
 
Σήµερα, και σε ερώτηση του ΠΑΜΕ αν η παράταξη µας εµµένει σε αυτήν 
την θέση, απαντώ, αλλά και επεκτείνω την πρότασή µου – θέση µου πιο 
ριζοσπαστικά – ενωτικά και υπεύθυνα, για να φτάσουµε στο επιθυµητό 
αποτέλεσµα της συναίνεσης.  
 
Να παραιτηθεί σήµερα, κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 26/02/2015, 
σύσσωµο το Προεδρείο, άρα και ο Πρόεδρος, και αµέσως να περάσουµε εκ 
νέου σε νέα συγκρότηση Προεδρείου µέσα σε µισή ώρα. Με τον όρο ότι και 
οι 17 ψηφίσουµε οµόφωνα εκ νέου για Πρόεδρο τον Γιώργο ∆ιαµάντη, της 
πρώτης δύναµης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και όλες οι άλλες θέσεις ευθύνης του 
Προεδρείου να κατανεµηθούν και αυτές οµόφωνα, σύµφωνα µε την αρχική 
µας θέση περί αναλογικού – αντιπροσωπευτικού – ενωτικού Προεδρείου 
και πάντα µε τη δύναµη κάθε παράταξης. Άρα η θέση ευθύνης του Γενικού 
Γραµµατέα του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ που κατέχει η παράταξη µας και εγώ 
προσωπικά, εφόσον οι άλλες παρατάξεις, το ΠΑΜΕ αρχικά και δεύτερον η 
∆ΑΚΕ, αν ανακαλέσει τον αυτό-αποκλεισµό της από το Προεδρείο, θα είναι 
στη διάθεση του ∆.Σ. και αναλάβουµε τη θέση του Αντιπροέδρου που µας 
αναλογεί.  
 
Μια καθαρή θέση ευθύνης και ειλικρίνειας που εµµένουµε πάντα εφόσον 
και η παράταξη του ΠΑΜΕ σήµερα δηλώσει ότι θα συµµετέχει στο 
Προεδρείο. Σε διαφορετική περίπτωση παραµένουµε – παραµένω στη θέση 
του Γεν.Γραµµατέα συµπληρώνοντας πως αυτή η θέση µας, αν σήµερα δεν 
??? θα είναι υπό αίρεση ή θα την ανακαλέσουµε για τους λόγους ότι 
επιτέλους το ∆.Σ. να λειτουργήσει κανονικά. Τελειώνοντας, αν η παράταξη 
του ΠΑΜΕ αρχικά δεν δηλώσει σήµερα την συµµετοχή της στο Προεδρείο 
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να περάσουµε αµετάκλητα στην συµπλήρωση σήµερα και στην κάλυψη της 
κενής θέσης του Αντιπροέδρου. Είµαστε ειλικρινής και στεκόµαστε µε 
ευθύνη και αλήθεια απέναντι στους συναδέλφους και σήµερα πρέπει να 
δοθεί οριστική λύση, για µας τελειώνουν τα όρια µε τη σηµερινή 
συνεδρίαση επειδή τα προβλήµατα περιµένουν.  
 
Κατηγορηθήκαµε βέβαια ως παράταξη ότι δεχτήκαµε αυτή τη θέση του Γεν. 
Γραµµατέα ενώ στη συγκρότηση του Προεδρείου του 2012 παρότι σαν 
δεύτερη δύναµη τότε µας αναλογούσε η θέση του Γεν.Γραµµατέα την 
«απεµπολήσαµε» και πήραµε τη θέση του Αντιπροέδρου για να 
διευκολύνουµε την συγκρότηση ενός Προεδρείου να διαχειριστεί τα µεγάλα 
προβλήµατα του κλάδου και συµµετείχαµε – εγώ προσωπικά από την θέση 
του Αντιπροέδρου στην καθηµερινή λειτουργία και δράση του ∆.Σ. και για 
αυτό σήµερα κανείς δεν µιλάει – ειδικά από το προηγούµενο Προεδρείο και 
παρατάξεις που συµφωνήσαµε, και τελειώνοντας αυτήν την παρέµβασή µας  
- αποκλείοντας τότε το 2012 την πρώτη παράταξη του Ενιαίου από τη θέση 
του Προέδρου, δίνοντας τους όλοι εµείς οι υπόλοιποι την ηθική δικαίωση 
να µην συµµετέχουν σε άλλη θέση του Προεδρείου και όλα αυτά κρίθηκαν 
στο Συνέδριο του Βόλου. Θα συνεχίσω για τα υπόλοιπα… 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ 
 
Συµφωνώ ως παράταξη σε κάθε περίπτωση το Προεδρείο να στηρίζεται 
στην αναλογικότητα ανάµεσα σε αυτούς που συµµετέχουν στο Προεδρείο. 
Αποδεχτήκαµε και προτείναµε τον Πρόεδρο του ∆.Σ. από την Α’ παράταξη 
και το δηλώσαµε από αρχής. Επίσης, κατά την εκλογή του δηλώσαµε ότι η 
συγκρότησή του ήταν προσωρινή. Αν άλλαξε το ΠΑΜΕ θέση µπορεί να 
διεκδικήσει όποια θέση επιθυµεί σε σχέση µε την αναλογικότητα από τη 
θέση του Γεν.Γραµµατέα και κάτω. 
 
Η πρόταση της ∆ΑΚΕ εξ’ αρχής ήταν αυτής του αυτοαποκλεισµού, µε τη 
δικαιολογία ότι η πρώτη παράταξη µας εγκάλεσε ή µεµονωµένα πρόσωπα 
της, ως τραµπούκους, κλέφτες κ.λπ. και ο όρος συµµετοχής της ∆ΑΚΕ στο 
Προεδρείο είναι να ζητηθεί συγνώµη από την πρώτη παράταξη της 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Αυτή είναι η αλήθεια και το ΠΑΜΕ ζήτησε µόνο του 
αναβολή συγκρότησης όλου του Προεδρείου µετά την εκλογή του 
Προέδρου. Τώρα, αν η ∆ΑΚΕ αλλάξει γνώµη ή θέση να παραιτηθεί ο 
∆ιαµάντης και όλο το Προεδρείο όπως είπε ο Λυµπερόπουλος και η ΑΣΚ και 
να µπούµε αµέσως σήµερα και µπορούµε σε µισή ώρα να εκλέξουµε εκ 
νέου το Προεδρείο, αντιπροσωπευτικό – αναλογικό από όλες τις παρατάξεις 
και σύµφωνα µε τις θέσεις που αναλογεί σε κάθε περίπτωση µε τον όρο να 
εκλεγεί πάλι ο ∆ιαµάντης Πρόεδρος από την Α’ παράταξη µε 17 ψήφους 
οµόφωνα, όπως και όλων των υπολοίπων θέσεων του Προεδρείου 
οµόφωνα µε 17 ψήφους έκαστος έτσι ώστε να πετύχουµε την απόλυτη 
οµοφωνία και συνεργασία για την επίλυση όλων των προβληµάτων που 
µας απασχολούν. 
 
Συµπεραίνω την πρότασή µου για το Προεδρείο. Προτείνω την παραίτηση 
σήµερα του Προεδρείου άρα και του Προέδρου µε την συµφωνία ότι 
αµέσως θα µπούµε και σε µισή ώρα θα ξανασυγκροτήσουµε το Προεδρείο 
αντιπροσωπευτικό – αναλογικό µε Πρόεδρο από την Α’ παράταξη 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και µε ∆ιαµάντη ξανά Πρόεδρο και συνέχεια στη θέση του 
Γεν. Γραµµατέα τη Β’ δύναµη ΠΑΜΕ και Αντιπροέδρου από την Γ’ και ∆’ 
δύναµη ∆ΑΚΕ και ΑΣΚ και ούτω καθεξής µε την προϋπόθεση ακόµα όλοι 
στις θέσεις ευθύνης να πάρουν από 17 ψήφους, έτσι πετυχαίνουµε την 
απόλυτη συναίνεση για ενότητα στο πνεύµα αντιπροσωπευτικού – 
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αναλογικού Προεδρείου. Αν δεν πετύχουµε ούτε σήµερα στη σηµερινή 
συνεδρίαση την ενότητα όσο χωρά στη συγκρότηση του Προεδρείου, το 
θέµα για µας κλείνει οριστικά σήµερα επειδή πρέπει να οργανωθούµε και 
να αναπτύξουµε τη συνδικαλιστικά µας δράση γιατί τα προβλήµατα δεν 
περιµένουν. Συµφωνώ µε την πρόταση της ΑΣΚ που είναι ίδια µε της 
παράταξής µου ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. 
 
ΤΑΜΙΑΣ, ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΠΕΖΜΕΡΤΗΣ 
 
Να πάµε όλοι µαζί , είτε σήµερα είτε σε άλλη συνεδρίαση, και να πάµε όλοι 
µαζί γιατί απαιτείται ενότητα. Η θέση µας είναι αντιπροσωπευτικό – 
αναλογικό Προεδρείο. 
 
ΜΕΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ 
 
Στο προηγούµενο ∆.Σ. είχαµε µόνο θέµα αποκλειστικά τα εκλογικά. 
∆εσµευτήκαµε ότι στην επόµενη συνεδρίαση, δηλαδή την σηµερινή, να 
µιλήσουµε για το ζήτηµα της συµπλήρωσης του Προεδρείου. Παρά το ότι 
στον συνδικαλισµό δεν υπάρχουν µόνο αριθµοί, δεν κάνουµε εδώ 
λογιστική, είχαµε εξηγήσει ως ΠΑΜΕ και θεωρούµε, όπως έχουµε εξηγήσει 
και σε προηγούµενα ∆.Σ. και εµµένουµε και σήµερα, και είναι πάγια θέση 
µας πάνω σε καθαρά συνδικαλιστικά – πολιτικά ζητήµατα ότι: 
Θεωρούµε πως η παράταξη της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ δεν είναι Α’ δύναµη. Και 
αυτό το λέµε γιατί αποτελεί η δύναµη της που προήλθε από το Συνέδριο 
του Βόλου και ακόµη από το Συνέδριο της Ερέτριας, προϊόν συγκόλλησης. 
Έχουµε το παράδοξο γεγονός στη βάση όπου αποτελεί την αρχή της 
δηµοκρατίας και της αντιπροσώπευσης, να έχουµε ξεχωριστές παρατάξεις 
π.χ. Πρωτοβουλία, Σύλλογος Πτυχιούχων, να κατεβαίνουν σε ξεχωριστό 
ψηφοδέλτιο και στα Συνέδρια να συγκολλούνται µε άλλες δυνάµεις όπως 
έγινε µε την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και παλιότερα µε το ΕΝΙΑΙΟ και να αλλοιώνουν 
το εκλογικό αποτέλεσµα. Έτσι διαµορφώνουµε την άποψη µας – θέση µας, 
όπως η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, µε τέτοιες συγκολλήσεις δεν αποτελεί Α’ δύναµη και 
θεωρούµε (όχι αριθµητικά) ότι το ΠΑΜΕ είναι η Α’ δύναµη. 
 
Στην προηγούµενη διετία η παράταξη του ΕΝΙΑΙΟΥ ως πρώτη αριθµητικά 
µόνο δύναµη και παρότι η παράταξή µας ψήφισε µε την εκλογή µας ως 
Πρόεδρο τον ∆ιαµάντη, στη θέση του Γεν.Γραµµατέα απείχε συνειδητά από 
όλες τις δραστηριότητες του προηγούµενου ∆.Σ. και όχι µόνο αυτό αλλά µε 
ένα άκρατο λαϊκισµό ισοπέδωνε καθηµερινά την όποια δράση του ∆.Σ. και 
έβρισκε αντισυνδικαλιστικά επιχειρήµατα να δηµιουργεί καθηµερινά 
προβλήµατα και να βάζει φραγµούς στη λειτουργία του ∆.Σ. ∆εν θα 
ξεχάσουµε το θέµα του Ταµείου που έγινε, το έκαναν κυρίαρχο θέµα µε 
σκοπό να αποδοµήσουν εκείνο το Προεδρείο για καθαρά ψηφοθηρικούς 
λόγους. Να ξεχάσουµε ότι µε την ανάληψη των καθηκόντων του 
περασµένου Προεδρείου όντως το ΕΝΙΑΙΟ έµεινε έξω από το Προεδρείο µε 
δική του θέληση, που ήταν κενές οι θέσεις του Αντιπροέδρου και του 
Οργανωτικού Γραµµατέα, µας ονόµαζαν Τρόικα των ∆ικαστηρίων µε 
αποκορύφωµα δηµοσίευµα στην ΑΥΓΗ τρεις µέρες µετά την εκλογή εκείνου 
του Προεδρείου;; Άλλαξε κάτι τώρα – σήµερα δεσµεύονται ότι δεν θα 
ακολουθήσουν την ίδια τακτική, να θυµηθώ και τις προσωρινές ∆ιοικήσεις. 
∆εν άκουσα, ούτε δεσµεύονται ότι δεν θα ακολουθήσουν τέτοιες 
αντισυνδικαλιστικές διαδικασίες. ∆εν βλέπουµε ότι κάτι τέτοιο είχε γίνει 
άλλωστε ατόπηµα µεγάλο ήταν και η µη αποδοχή της πλειοψηφίας για το 
θέµα της αναβολής που θέσαµε στη συνεδρίαση που συγκροτήθηκε το 
σηµερινό Προεδρείο. 
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Εµείς προτείνουµε επειδή σε 3 ώρες έχουµε την συνάντηση µε 
Κατρούγκαλο να συζητήσουµε καθαρά τα συνδικαλιστικά θέµατα που θα 
θίξουµε. Αυτό σήµερα είναι κυρίαρχο ζήτηµα για εµάς και µπορούµε σε 
άλλο ∆.Σ. να συζητήσουµε εκ νέου τη συµπλήρωση του Προεδρείου. Έχετε 
βέβαια την πλειοψηφία οι τρεις παρατάξεις, αν θέλετε προχωρήστε και 
καλύψτε τη θέση του Αντιπροέδρου. Κλείνοντας το πιο πάνω θέµα ακούµε, 
περιµένουµε από την πλευρά της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ να δηλώσει αν βρεθεί µια 
ατέλεια στο Ταµείο ή σε κάποιο άλλο συνδικαλιστικό θέµα για να βρούµε 
έναν κώδικα επικοινωνίας θα βρούµε µια συναινετική λύση να 
προχωρήσουµε ή θα ακολουθήσει τις ίδιες αντισυνδικαλιστικές διαδικασίες 
προσωρινής ∆ιοίκησης κ.λπ. Ακόµη περιµένουµε απαντήσεις αλλά 
δυστυχώς δεν θα τις πάρουµε ποτέ. 
 
Άρα είµαστε προβληµατισµένοι αν µπούµε στο Προεδρείο και ειδικά µε 
αυτόν τον Πρόεδρο. Στο Συµβούλιο της συγκρότησης του Προεδρείου 
αιφνιδιαστήκαµε π.χ. Πρόεδρο από τα Υποθηκοφυλακεία και ζητήσαµε 
αναβολή. Όταν πρόκειται για θέµα συγκρότησης Προεδρείου που είναι 
σοβαρό θέµα, έπρεπε η αναβολή να δοθεί αυτοµάτως και αυτοδικαίως. 
Ενώ, προσθέτω, στο πρώτο συµβούλιο που έγινε η πρώτη απόπειρα 
συγκρότησης Προεδρείου και ενώ η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ πρότεινε αρχικά 
Κουφογιώτη για Πρόεδρο και επειδή ο συνάδελφος Μπεζµέρτης είχε 
σοβαρό θέµα να αποχωρήσει από το συµβούλιο, εδόθη η αναβολή. 
Ευρύτερη έννοια η αντιπροσωπευτικότητα και µετά η αναλογικότητα. 
Είχατε συνάδελφοι την πλειοψηφία, είχατε 9 και έχετε να προχωρήσετε οι 
τρεις παρατάξεις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΣΚ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στην συγκρότηση του 
Προεδρείου. Άρα, δεν µπορούµε να συµµετέχουµε στο Προεδρείο αφού δεν 
αλλάξατε γνώµη στα ερωτήµατα που ως παράταξη είχαµε θέσει εξαρχής.  
 
ΜΕΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ 
 
Εδώ ο κόσµος…. Οι συνάδελφοι περιµένουν µε αγωνία. Ζήτηµα από τη 
∆ΑΚΕ είναι ότι το Προεδρείο ενώ φαίνεται και εκλέχτηκε δηµοκρατικά, 
αυτό είναι στην εµφάνιση µόνο γιατί για µας ίσως υπάρχουν υπόγειες 
διαδροµές που δεν µπορούν να αποδειχτούν. Είµαστε εδώ να 
συµµετέχουµε και να συνδράµουµε στη λύση των προβληµάτων ασχέτως 
αν είµαστε στο Προεδρείο ή όχι. Τα δεδοµένα για τη συµµετοχή µας στο 
Προεδρείο δεν έχουν αλλάξει και ως εκ τούτο δηλώνουµε ότι η θέση µας 
και σήµερα, είναι: δεν συµµετέχουµε. Αν όµως οι συνθήκες αλλάξουν 
µπορεί άλλη στιγµή να το συζητήσουµε. Είµαστε κλέφτες, έτσι µας 
κατηγόρησε το πρώην ΕΝΙΑΙΟ, σήµερα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, τραµπούκοι κ.λπ. και 
ζητήσαµε και ζητούµε την αποκατάσταση της αλήθειας για να συζητήσουµε 
την συµµετοχή µας στο Προεδρείο. 
 
Επισυνάπτεται στο σηµείο αυτό δακτυλογραφηµένη παρέµβαση και 
ερωτήµατα από την παράταξη της ∆ΑΚΕ και µπαίνουν σώµα στα πρακτικά 
 

∆ΑΚΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΗ 

      email : dake.odye@gmail.com    facebook : ∆ΑΚΕ Ο∆ΥΕ 
           http://dakeodye.blogspot.com   http://twitter.com/DakeOdye                              

                                                      ΑΘΗΝΑ 25/2/2015 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆Σ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ 
(ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26/2/2015) 

 
Παραµένουν ανοικτά και περιµένουµε απαντήσεις από το περασµένο συµβούλιο.  
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Α. Ρωτάµε το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ, πότε και αν σκοπεύει να ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας που θα αναλάβει τη Νοσοκοµειακή 
κάλυψη των συναδέλφων;;;  
Β. Ρωτάµε το Προεδρείο της Ο∆ΥΕ, πότε και αν σκοπεύει να ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες για τη σύµβαση µε τα Στρατιωτικά πρατήρια;;  
Γ. Πότε θα σταλεί επιτέλους το ψήφισµα του συνεδρίου για την ΠΕΥΓ∆∆;;;   
 
Με αφορµή τη συνάντηση µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης την περασµένη 
Παρασκευή ρωτάµε το Προεδρείο του ∆Σ της Ο∆ΥΕ, 
 
1. Αποτελεί το Βαθµολόγιο πρώτο θέµα διεκδίκησης του κλάδου;;; κι αν ναι γιατί 
δεν τέθηκε καθόλου από τον Πρόεδρο στην παραπάνω συνάντηση;;;;; 
2. Πότε και που αποφασίστηκε στο συνέδριο η διεξαγωγή εκλογών για τα 
υπηρεσιακά συµβούλια, που θέσατε επιτακτικά στον Υπουργό, πριν τη ρύθµιση του 
Βαθµολογίου;;;; 
3. Πότε και πού αποφασίστηκε (σε συνέδριο ή ∆Σ) η τροποποίηση του 92 του 
Συντάγµατος µε την αλλαγή του αριθµού των µελών των υπηρεσιακών 
συµβουλίων (πλειοψηφία δικαστικών υπαλλήλων αντί δικαστών) που τέθηκε 
επίσης επιτακτικά στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης;;;; 
4. Παραδόθηκε ή όχι στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης το υπόµνηµα που είχε ετοιµαστεί 
από την Ο∆ΥΕ;;; Κι αν όχι γιατί;;;; 
 
Ταυτόχρονα µε τα παραπάνω ρωτάµε το Προεδρείο του ∆Σ της Ο∆ΥΕ, 
 
1. Έχουν κάνει παρέµβαση µαζί µε το Σ∆ΥΑ στο Πρωτοδικείο Αθήνας να 
αποσταλούν άµεσα οι καταστάσεις των υπαλλήλων που µετείχαν στα εκλογικά 
συνεργεία , δεδοµένου  ότι  µέχρι και σήµερα 26.2.2015 δεν έχουν αποσταλεί 
ακόµα οι σχετικές καταστάσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
2. Ποιά η θέσης του και πως θα διεκδικήσουν την πρόσληψη 500 νέων 
συναδέλφων, µε διαγωνισµό ΑΣΕΠ, που οι διαδικασίες είχαν ολοκληρωθεί το 
2014; 
3. Ποια η θέση τους και πως θα διεκδικηθεί η ολοκλήρωση της µεταφοράς 236 
υπαλλήλων από την κινητικότητα που έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες µετάταξης 
και εκκρεµεί το ΦΕΚ;;;; 
4. Ποιά η θέση τους στα σενάρια που κυκλοφορούν µετά την παράταση του 
µνηµονίου  για το ενδεχόµενο νέας µείωσης των µισθών µας;;; 
5. Ποιά η θέση τους στη δήλωση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης  περί «διοικητικών 
Υπαλλήλων» στα ∆ικαστήρια, όπως αυτό διατυπώθηκε στις προγραµµατικές 
δηλώσεις στη Βουλή;;;; 
6. Ποια θα είναι η αντίδρασή µας στην ενδεχόµενη «νέα αξιολόγηση» που 
ευαγγελίζεται ο Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης;;;; (η οποία όπως δηλώνει 
θα έχει σχέση και µε τις µισθολογικές απολαβές µας!!!) 
 
Είµαστε εδώ για όλα όσα µας ενώνουν κι έχουν να κάνουν µε το συνάδελφο και τα 
προβλήµατά του, αλλά θα είµαστε απέναντι σε ότι έχει σα στόχο να ξεπουλήσει 
θεσµικά κεκτηµένα στο βωµό µικροπαραταξιακών ή πολιτικών στοχεύσεων. Και 
βέβαια θεωρούµε δεδοµένο ότι σήµερα θα έχουµε στα χέρια µας τα ψηφίσµατα του 
συνεδρίου και τις αποφάσεις που ζητήσαµε από το περασµένο (πριν 2 µήνες 
συµβούλιο). 
 
--- κι επειδή δε λέµε λόγια παραθέτουµε απόσπασµα από την οµιλία του Υπουργού 
στη Βουλή, που υπάρχει και στη σελίδα του Υπουργείου µας. 
 
O Yπουργός ∆ικαιοσύνης µας είπε προχθές ότι στη Βουλή δε µίλησε για...... 
διοικητικούς Υπαλλήλους των ∆ικαστηρίων...... η σελίδα του Υπουργείου του, άλλα 
λέει!!!!!!!!!!!!!! http://www.ministryofjustice.gr/…/2355/amid/569/default.aspx  
 
Μέτρα που προγραµµατίζονται 
1. Λειτουργία ∆ικαιοσύνης 
Το ισχύον σύστηµα διοίκησης της δικαιοσύνης είναι δεκτικό βελτίωσης, ώστε να 
είναι ταυτόχρονα αξιοκρατικό και δηµοκρατικό. Προέχει η αναβάθµιση του 



 8

αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων και του ρόλου των ολοµελειών τους. Η αλλαγή 
έχει ως βάση τις προτάσεις των θεσµικών φορέων της ∆ικαιοσύνης, κατεξοχήν των 
δικαστών, των εισαγγελέων, αλλά και αρµόδιων διοικητικών υπαλλήλων, µε 
ακρόαση και των επιστηµονικών συλλόγων. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι 
λειτουργοί της δικαιοσύνης είναι µεταξύ άλλων και οι δικηγόροι, οι 
συµβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες και οι δικαστικοί επιµελητές, η γνώµη των 
οποίων θα ακούγεται πάντοτε προσεκτικά, προς όφελος όχι µόνο ή απλώς των 
ιδίων, αλλά της δικαιοσύνης. Στους χώρους της απονοµής της δικαιοσύνης θα 
επιδιωχθεί οι µεταρρυθµίσεις να συγχρονίζονται µε εξασφάλιση ή βελτίωση των 
υποδοµών. 
 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ: 
 
Έχουµε βάλει ως παράταξη και εγώ ως Πρόεδρος ζήτηµα συµπλήρωσης του 
Προεδρείου – κάλυψη της κενής θέσης του Αντιπροέδρου. Βέβαια, ο Γεν. 
Γραµµατέας Χρήστος Λυµπερόπουλος και ο Αντιπρόεδρος Χρήστος 
Καϋµενάκης το προχώρησαν και ζήτησαν από κοινού, άρα οι 2 παρατάξεις 
εκ των εκπροσώπων τους Χρήστος Λυµπερόπουλος ΑΣΚ και Χρήστος 
Καϋµενάκης ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, την πλήρη αναδιάρθρωση του Προεδρείου 
σήµερα, µε την παραίτηση όλου του Προεδρείου και εµένα ως Προέδρου 
και την συγκρότηση εκ νέου σήµερα στο πνεύµα του αντιπροσωπευτικού – 
αναλογικού Προεδρείου µε Πρόεδρο από την πρώτη παράταξη δηλώνοντας 
ότι να ψηφίσουν όλα τα µέλη οµόφωνα, µε 17 ψήφους εµένα ως Πρόεδρο 
και ούτω καθεξής τις επόµενες θέσεις του Προεδρείου – θέσεις ευθύνης 
οµόφωνα και κατά τη δύναµη κάθε παράταξης. Και ούτε αυτή η πρόταση 
γίνεται αποδεχτή από την πλευρά του ΠΑΜΕ και της ∆ΑΚΕ, άρα εγώ 
προσωπικά και ως παράταξη εµµένω στην συµπλήρωση σήµερα της κενής 
θέσης του Αντιπροέδρου ώστε πλέον ως Προεδρείο να προγραµµατίσουµε 
και να λειτουργήσουµε οµαλά γιατί τα προβλήµατα του κλάδου 
περιµένουν. 
 
ΜΕΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΩΝΑΣ: 
 
Έχουµε µατώσει να έρθουµε σήµερα εδώ στο συµβούλιο και το βασικό 
ζήτηµα πέραν όλων των άλλων που θα συζητήσουµε για να αποφασίσουµε 
είναι η συνάντηση µας το απόγευµα µε τον Κατρούγκαλο, τι θα πούµε και 
πως θα ιεραρχήσουµε τα θέµατα. Αυτό είναι το σοβαρό ζήτηµα να 
εξετάσουµε τα σοβαρά προβλήµατα του κλάδου όπως αυτά αποφασίστηκαν 
στο Συνέδριο του Βόλου. Όσο για τη συµπλήρωση του Προεδρείου για 
µένα είναι δευτερεύον θέµα. 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΣΧΟΣ: 
 
Ακούστηκαν πολλά έως τώρα από ΠΑΜΕ και ∆ΑΚΕ, µέχρι και τον βαθµό 
αµφισβήτησαν του Προέδρου. Ακόµη µέµφθηκαν αν πρέπει να είναι ο 
Πρόεδρος από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ µε το πρόσχηµα ότι δεν είναι πρώτη 
δύναµη, µπορεί αριθµητικά, αλλά για το ΠΑΜΕ αυτό αποτελεί προϊόν 
συγκόλλησης. ∆εν είναι σοβαρά αυτά και πρέπει να σταµατήσουν µε αυτά 
τα ψευτοεπιχειρήµατα. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κατέθεσε ψηφοδέλτιο στο Συνέδριο 
του Βόλου και ψηφίστηκε και αναδείχθηκε Α’ δύναµη. Τέλος. ∆ήλωσε και 
σήµερα ο Γενικός Γραµµατέας Χρήστος Λυµπερόπουλος πως είναι έτοιµος 
να καταθέσει την παραίτηση του από τη θέση του Γεν.Γραµµατέα αν 
συµµετάσχει το ΠΑΜΕ στο Προεδρείο και να καλύψει τη θέση του 
Αντιπροέδρου που του αναλογεί και προχώρησε σε πιο ριζοσπαστικές 
προτάσεις για την ενότητα, αλλά ούτε αυτή η πρόταση γίνεται απ’ ότι 
φαίνεται ως αυτήν τη στιγµή αποδεχτή, κυρίως από το ΠΑΜΕ που ??? 
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ελπίζει συµµετοχής, ενώ η ∆ΑΚΕ έχει αυτοαποκλειστεί. Να κλείσουµε άρα 
σήµερα το Προεδρείο και προτείνω να συµπληρωθεί µόνο η κενή θέση του 
Αντιπροέδρου και αυτό οδηγεί η άρνηση συµµετοχής στο Προεδρείο των 
παρατάξεων ΠΑΜΕ και ∆ΑΚΕ για να προχωρήσουµε στη λειτουργία του 
συνδικάτου µας. 
 
ΜΕΛΟΣ, ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: 
 
Το θέµα της συµπλήρωσης του Προεδρείου θα λήξει σήµερα και αυτό 
προτείνω. ∆εν δέχονται το ΠΑΜΕ και η ∆ΑΚΕ να µπουν στο Προεδρείο για 
δικούς τους λόγους η κάθε παράταξη, άρα πρέπει να προχωρήσουµε στην 
εκλογή κενής θέσης του Αντιπροέδρου. Και επειδή πρέπει να κλείνει το 
θέµα να προχωρήσουµε στην εκλογή Αντιπροέδρου αφού ακόµη δεν 
δέχτηκαν ΠΑΜΕ και ∆ΑΚΕ και δεν απάντησαν στην πρόταση 
Λυµπερόπουλου. Άρα, το Προεδρείο προχωράει δηµοκρατικά και τη θέση 
της κενής θέσης του Αντιπροέδρου να καλύψει από τις παρατάξεις που 
συµµετέχουν στο Προεδρείο. 
 
Ένα θέµα που θέλω να θίξω αρχικά είναι οι εκθέσεις αξιολόγησης. Σε 
υπηρεσία του Ηρακλείου έγιναν πέρυσι και οι Ι∆ΑΧ αξιολογήθηκαν µε 5 και 
6. Το ζήτηµα είναι, νόµιµα έγιναν και γίνονται, όπου συνέβη αυτό οι 
εκθέσεις αξιολόγησης ή δεν πρέπει να γίνονται αφού δεν έχουν εκδοθεί τα 
σχετικά Π.∆.;; Επίσης, ενηµερώνω ότι αύριο 27/2/2015 θα γίνει 
συνάντηση του Συλλόγου Ηρακλείου µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης για το 
σοβαρό κτιριακό πρόβληµα του Ηρακλείου. Ενηµέρωσα και θα είναι παρών 
ο Πρόεδρος της Ο∆ΥΕ. Καλό θα είναι να έρθει και άλλο ένα µέλος του 
Προεδρείου. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στα της οργάνωσης Ταµείου 
και Μηχανοργάνωση. Πρέπει να συσταθεί επιτροπή όπως πρότεινε ο 
συνάδελφος Καϋµενάκης, ώστε να εξασφαλίσουµε το µικρότερο δυνατό 
κόστος και να γίνει οργάνωση.  
 
Για τις διεκδικήσεις: Κάποιοι νοµίζουν ότι µε την αλλαγή της Κυβέρνησης 
έπρεπε ως δια µαγείας να γίνει η αλλαγή και όλα όσα επί δύο χρόνια 
υπόσχονταν κοροϊδεύοντας µας Αθανασίου και Σαµαράς. Σαφώς 
προτεραιότητά µας είναι το Βαθµολόγιο, αλλά όχι απεµπολώντας εκλογές 
Υ.Σ. και θέσεις Προϊσταµένων. Όµως θα πρέπει να µπει πλαφόν χρονικό 3 
– 4 µήνες, ώστε να ξέρουµε που βαδίζουµε και να βάλουµε ιεράρχηση τους 
υπόλοιπους στόχους. ∆εν είναι δεοντολογικό, αναπαράγοντας εσαεί το 
θέµα του Βαθµολογίου, να αφήνουµε άλυτα όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα. 
 
ΜΕΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΣ 
 
Πάντα σε κάθε ∆.Σ. εδώ και 9 χρόνια, πρώτα γίνεται ενηµέρωση για τα 
πεπραγµένα από το διάστηµα των προηγούµενων ∆.Σ. µέχρι το σηµερινό. 
Έγιναν συναντήσεις µε Υπ.∆ικαιοσύνης και Μεταρρύθµισης και άλλες, σε 
άλλους φορείς και θα ήθελα µια ενηµέρωση έτσι ώστε να καθορίσω την 
τοποθέτηση µου σε ορισµένα ζητήµατα και να βοηθήσω µε τις προτάσεις 
µου, αυτό έως τώρα δεν έγινε. Για αυτό προτείνω να υπάρχει πριν από 
κάθε συνεδρίαση, από τον Πρόεδρο, ηµερήσια διάταξη, εγγράφως που θα 
κοινοποιείται στα µέλη και να έρχονται προετοιµασµένα. 
 
Ετέθη στο διεκδικητικό πλαίσιο στις συναντήσεις µε τους Υπουργούς, τα 
κεντρικά ζητήµατα του κλάδου: α) βαθµολόγιο, β) επίδοµα ειδικών 
συνθηκών, γ) προσλήψεις, δ) ταµείο νοµικών κ.λπ.  
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Άρα, για να συνεχίσουµε τη συνεδρίαση πρώτα πρέπει να γίνει αναλυτική 
ενηµέρωση, για τα αποτελέσµατα των συναντήσεων, όλοι οι συνάδελφοι 
ρωτούν τι έγινε σε αυτές τις συναντήσεις και τι θα τους απαντάµε εµείς, τα 
µέλη που για λόγους απόστασης δεν συµµετείχαµε στις συναντήσεις. 
 
Τώρα ας συνεχίσω στα σηµερινά. Συµφωνώ µε την εισήγηση και τις 
προτάσεις του Γεν.Γραµµατέα της Ο∆ΥΕ και Γεν.Γραµµατέα της παράταξης 
µας ΑΣΚ, όπως αυτές ακούστηκαν. Αυτό το Προεδρείο αµφισβητείται από 
τις παρατάξεις ΠΑΜΕ και ∆ΑΚΕ, άρα να οργανωθούµε καλύτερα και 
πιστεύω και εγώ ότι σήµερα πρέπει να κλείσει το θέµα συµπλήρωσης του 
Προεδρείου. Όπως επίσης συµφωνώ µε Λυµπερόπουλο στην πρότασή του 
να παραιτηθεί σύσσωµο τώρα το Προεδρείο και να κάνουµε νέα 
συγκρότηση αµέσως, σε ένα αντιπροσωπευτικό – αναλογικό Προεδρείο, 
ενωτικό, π.χ. Α’ δύναµη τον Πρόεδρο, Β’ δύναµη τον Γενικό Γραµµατέα και 
η Γ’ δύναµη τον Αντιπρόεδρο, και ούτω καθεξής. ∆ιαφορετικά, να 
συµπληρώσουµε τη θέση του άλλου Αντιπροέδρου από τις παρατάξεις που 
συµµετέχουν στο Προεδρείο. Σε άλλη περίπτωση, αν δεν συµφωνήσουν το 
ΠΑΜΕ και η ∆ΑΚΕ αυτό σηµαίνει παραταξιακές σκοπιµότητες και 
κωλυσιεργία από µέρους τους και αυτό να πάρει τέλος σήµερα γιατί το ∆.Σ. 
και το Προεδρείο να προγραµµατίσει στα επόµενα βήµατα και στη δράση 
για το καλό του κλάδου. Σήµερα όλα τελειώνουν εδώ, ή συµφωνούµε ή 
προχωράµε, δεν υπάρχει άλλος χρόνος, ώστε το Προεδρείο και το ∆.Σ. να 
προχωρήσει σε όλα τα επίπεδα για τη λύση των θεµάτων µας. 
 
Τέλος, συµπέρασµα, ή γίνεται δεκτή η πρόταση της παράταξής µας ΑΣΚ 
όπως την κατέθεσε ο Γεν.Γραµµατέας Λυµπερόπουλος για ενωτικό 
Προεδρείο, αντιπροσωπευτικό και αναλογικό ή συµπληρώνουµε τώρα την 
κενή θέση του Αντιπροέδρου και συνεχίζουµε. Θα επανέλθω. 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ 
 
Η πρότασή µας για το Προεδρείο είναι σήµερα η παραίτηση όλων του 
Προεδρείου και αµέσως η εκλογή νέου αντιπροσωπευτικού – αναλογικού 
µε Πρόεδρο από την Α’ δύναµη, ∆ιαµάντης, Γεν.Γραµµατέα από το ΠΑΜΕ 
και Αντιπροέδρους από τη Γ’ και ∆’ δύναµη ΑΣΚ και ∆ΑΚΕ εφόσον η ∆ΑΚΕ 
µετανιώσει και κάνει µια στροφή 360 µοίρες και δεχτεί να συµµετέχει στο 
Προεδρείο, επειδή από την αρχή και ως σήµερα, έχει αυτοαποκλειστεί για 
δικούς της λόγους που έχουν αναφέρει σε προηγούµενα ∆Σ. Αν αυτό δεν 
καταστεί δυνατό να προχωρήσουµε στη συµπλήρωση της κενής θέσης του 
Αντιπροέδρου. Συµφωνώ µε τα επιχειρήµατα αυτού του θέµατος µε τον 
Χρήστο Λυµπερόπουλο και Μιχάλη Μαυρογένη, όπως τα κατέθεσαν. Το 
Προεδρείο µε πλήρη επάρκεια και γνώση χρειάζεται οργανωµένα να 
προχωρήσει µαζί µε το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ στις διεκδικήσεις και σε όλα τα 
ζητήµατα που αφορούν τον κλάδο. 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΦΟΓΙΩΤΗΣ 
 
Συµπλήρωση του Προεδρείου σήµερα, κάλυψη της κενής θέσης του 
Αντιπροέδρου και αυτό γιατί διαβλέπω ότι δεν υπάρχει ελπίδα ότι οι 
παρατάξεις ΠΑΜΕ και ∆ΑΚΕ θα συµµετέχουν έπειτα από την στάση που 
κρατούν. Θεωρώ το ζήτηµα αυτό ουσιώδες και η συµπλήρωση επιβάλλεται 
σήµερα, διαφορετικά το θέµα θεωρείται από την πλευρά µου λήξαν και 
συνεχίζουµε όπως είµαστε, και θεωρώ το Προεδρείο έχει τη δύναµη, τη 
γνώση και την επάρκεια, είναι ένα ισχυρό Προεδρείο για να 
διαπραγµατευτεί µαζί µε το ∆.Σ. την περαιτέρω πορεία µας. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ 
 
Θα στείλουµε φακέλους σε όλους τους Συλλόγους µε όλα τα θέµατά µας 
και σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Συνεδρίου να προσθέσουν και να 
παρατηρήσουν για κάποια θέµατα στην κατεύθυνση της βελτίωσης πολλών 
θεµάτων µας. 
 
Από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µπήκε το θέµα µιας επιτροπής που θα 
αξιολογεί τα θέµατά µας, κάθε συνεδρίαση θα είναι µονοθεµατική, έτσι να 
επιτύχουµε την άµεση επεξεργασία τους και την γρήγορη αντιµετώπιση 
τους. Μας είπε ο Υπουργός ότι επειδή ακόµη δεν έχει στελεχωθεί το Υπ. 
∆ικαιοσύνης αλλά και για την καλύτερη οργάνωση των διαπραγµατεύσεων 
να συζητούµε και να αποφασίζουµε κατόπιν, έπειτα από τις αποφάσεις του 
∆.Σ. το έργο της επιτροπής θα είναι βοηθητικό και δεν θα αποφασίζει. Για 
αυτό προτείνω σήµερα να ορίσουµε τα άτοµα της επιτροπής που θα 
αποτελείται από 5 µέλη µας. Έτσι να επιµερίσουµε τα θέµατά µας. Και 
βέβαια δεν µπορεί ούτε θα γίνει καµία επιτροπή να αντικαταστήσει το ∆.Σ. 
Και αυτή η επιτροπή θα έχει έργο για διάφορα επιµέρους θέµατα και σε 
θέµατα σοβαρά, π.χ. βαθµολόγιο, επίδοµα ειδικών συνθηκών κ.α., π.χ. στο 
θέµα των προσλήψεων πρέπει µια επιτροπή να εργαστεί στο ζήτηµα της 
κατανοµής των κενών οργανικών θέσεων που θα φέρει για αποφάσεις στο 
∆.Σ. Η αρχική θέση του Υπουργού ήταν για 3 µέλη µας στην επιτροπή και 
έπειτα από παρέµβαση του Αντιπροέδρου Καϋµενάκη έγιναν 5 τα µέλη 
στην οποία συµφώνησε ο Υπουργός. Σήµερα να προτείνουµε άτοµα για την 
συγκρότηση της επιτροπής γιατί δεν πρέπει να καθυστερούµε. 
 
Σεβόµενοι τις αποφάσεις του Συνεδρίου βάλαµε τα ζητήµατα όπως αυτά 
αποφασίστηκαν στο Συνέδριο του Βόλου, στον Υπουργό, όπου καταθέσαµε 
υπόµνηµα, έγγραφο στον Υπουργό µε τα θέµατά µας ???? τις αποφάσεις 
του Συνεδρίου και τη δράση των προηγούµενων ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ. Τα 
επιχειρήµατά µας δεν µπορούν να αλλάξουν σε ζητήµατα αιχµής και 
στρατηγικών µας στόχων, π.χ. βαθµολόγιο – προσλήψεις – επίδοµα 
ειδικών συνθηκών, ταµείο νοµικών, Ι∆ΑΧ κ.λπ. 
 
Είχαµε συνάντηση µε τον Υπουργό Μεταρρύθµισης κ. Κατρούγκαλο. Έγινε 
µια πρώτη, εποικοδοµητική συνάντηση, συζητήσαµε θέµατα αιχµής της 
αρµοδιότητάς του, για όσα αναφέρω παραπάνω και είχαµε µια θετική 
αντιµετώπιση. Μας ανέφερε ότι  στα ζητήµατα αιχµής που αφορούν τον 
κλάδο µας θα περιµένει τις εισηγήσεις του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ότι 
αυτός δεν θα διαφωνήσει. Στο θέµα Ι∆ΑΧ σκέφτεται και γρήγορα σε 
νοµοσχέδιο που θα προχωρήσει στην µονιµοποίηση τους. Ένα ζήτηµα που 
µας χάρισε ελπίδες και περιµένουµε πλέον τις ενέργειες του. Βέβαια και για 
αυτό το θέµα και για άλλα θέµατα θα υπάρξει και νέα συνάντηση του ∆.Σ. 
µε τον κ. Κατρούγκαλο. Του θέσαµε την ιδιαιτερότητα του κλάδου όπως 
αυτή απορρέει από το άρθρο 92 του Συντάγµατος. Θα σεβαστούµε και θα 
ιεραρχήσουµε όλα τα ζητήµατα, σύµφωνα µε όπως αυτά αποφασίστηκαν 
από το Συνέδριο, έτσι θα συνεχίσουµε, αλλά πρέπει να εξετάσουµε και ένα 
άλλο ζήτηµα, αυτό του νέου µισθολογίου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που 
γρήγορα ή όποτε θα το φέρει η Κυβέρνηση στη Βουλή. Οι διάλογοι θα 
ενταθούν µε τους αρµόδιους Υπουργούς. 
 
Μπορούµε και πρέπει να συζητήσουµε και µε το συνταγµατολόγο – 
δικηγόρο, κ. Χρυσανθάκη να µας εκφράσει τη γνώµη του για τα σοβαρά 
θέµατα, π.χ. τι λένε οι αποφάσεις του ΣτΕ κ.λπ. 
 



 12

Θέσαµε το θέµα των 176€ σε σχέση µε το τι πρέπει να κάνει το Υπ. 
∆ικαιοσύνης από εδώ και πέρα και το παρακολουθούµε να συναντήσουµε 
και την κα. Μεταξά να δούµε τι πρέπει να κάνουµε για το σοβαρό αυτό 
ζήτηµα. Είχαµε την έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τις εκθέσεις 
αξιολόγησης, ένα θέµα που γρήγορα θα το συζητήσουµε στο ∆.Σ. ώστε να 
το προωθήσουµε. 
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
 
Να λήξει το θέµα του Προεδρείου. Το Προεδρείο µε πλήρη γνώση και 
επάρκεια αντιµετωπίζει όλα τα θέµατα όπως αυτά προέκυψαν από 
αποφάσεις Συνεδρίων, µε πλήρη ιεράρχηση. ∆εν έχω καταλάβει γιατί οι 
παρατάξεις του ΠΑΜΕ και της ∆ΑΚΕ δεν συµµετέχουν εξαρχής σε ένα 
αντιπροσωπευτικό – αναλογικό Προεδρείο, όπως και σύµφωνα µε τις 
δυνάµεις των παρατάξεων προέκυψαν από το Συνέδριο του Βόλου. Τώρα, 
και εγώ συµφωνώ µε τον Τσάκα, πρώτα να γίνεται αναλυτική ενηµέρωση 
από το Προεδρείο για να µπορούµε και τα υπόλοιπα µέλη που είµαστε από 
την Περιφέρεια και δεν µπορούµε εκ των πραγµάτων να βρισκόµαστε στην 
Αθήνα ώστε να έχουµε πλήρη εικόνα των εξελίξεων, ώστε να έχουµε τη 
δυνατότητα να παρακολουθούµε τα θέµατα, να τα αξιολογούµε και να 
προτείνουµε και να αποφασίζουµε. Πέραν αυτών, έχω, από την πλευρά 
µου, πλήρη εµπιστοσύνη στο Προεδρείο, το οποίο θεωρώ ότι έχει πλήρη 
εµπειρία, γνώση και επάρκεια. 
 
Τώρα για θέµατα οργανωτικά θα φέρω εισηγήσεις για τον τοµέα µου σε ότι 
το καταστατικό ορίζει. Θέλω µόνο να προσθέσω ότι για ότι αφορά αγορές 
για τη λειτουργία του ∆.Σ. πρέπει πρώτα να παίρνουµε προσφορές για 
αναλώσιµα – ιστοσελίδες – µηνύµατα και σε όλα όσα αφορούν την 
οργάνωση και τη λειτουργία του ∆.Σ. και των Συλλόγων. Θα επανέλθω 
αργότερα αν χρειαστεί για άλλα θέµατα στην εξέλιξη της συνεδρίασης.      
 
ΜΕΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ 
 
Έπρεπε να γίνει αναλυτική ενηµέρωση από τον Πρόεδρο για τις 
συναντήσεις µε Υπ.∆ικαιοσύνης και Κατρούγκαλο. Σήµερα είναι βασικό µας 
θέµα η συνάντηση που θα κάνουµε ως ∆.Σ. το απόγευµα µε τον 
Κατρούγκαλο. Από σήµερα λογικά αρχίζει ο συνδικαλισµός, έπειτα από το 
Συνέδριο και τα εκλογικά – εκλογές κ.λπ. Αυτονόητο είναι ο Υπ. 
∆ικαιοσύνης αρχικά να µη µας απαντήσει για τα θέµατά µας αν πρώτα δεν 
ενηµερωθεί. Το κάθε ένα από τα αιτήµατα έχει από πίσω µια ουρά, 
συνταγµατικά, νοµικά και συνδικαλιστικά επιχειρήµατα. Αν εξαιρέσουµε 
µόνο το ειδικών συνθηκών που είναι οικονοµικό, όλα τα άλλα επηρεάζονται 
από µια σειρά θεσµικών και νοµικών – συνταγµατικών εγγυήσεων και 
δυσκολιών. Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης µας πρότεινε για τη δηµιουργία 
επιτροπής. Πολύ καλή η επιτροπή. Μόνο αυτή η επιτροπή δεν µπορεί, ούτε 
θα αντικαταστήσει. 
 
Πρέπει να καταλάβει ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης όπως πιο πάνω ανέφερα πως 
κάθε θέµα έχει πίσω του και µια ουρά. Να του δώσουµε να καταλάβει όλα 
τα επιχειρήµατα µας, ώστε να τα χρησιµοποιήσει στους άλλους Υπουργούς 
της Κυβέρνησης που και αυτούς θα διαπραγµατευτεί για την υλοποίηση 
τους. Πρέπει βασικά ο Υπουργός να πειστεί για το δίκαιο των αιτηµάτων 
µας ώστε και αυτός να πείσει την Κυβέρνηση. Έτσι στην επόµενη 
συνάντησή µας να θίξουµε και να εξηγήσουµε στον Υπουργό όλα τα 
θέµατα ??? . 
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Στη συνάντησή µας δεν ετέθησαν τα θέµατα µε πλήρη σαφήνεια. Να 
ζητηθεί άµεσα νέα συνάντηση µε τον Υπουργό ως ∆.Σ. για να αναπτύξουµε 
όλη την επιχειρηµατική βάση κάθε αιτήµατος ξεχωριστά. Καλή η επιτροπή 
αλλά θα είναι άχρωµη και σίγουρα θα λειτουργεί κατόπιν αποφάσεων του 
∆.Σ. και τίποτα παραπάνω. Άρα, άµεσα νέα συνάντηση µε Υπουργό ως ∆.Σ. 
να πληροφορηθεί για όλα τα θέµατα που µας απασχολούν µε πλήρη 
σαφήνεια και πειστικότητα.  
 
∆εν είµαστε συνδικάτο σε κενό οξυγόνου, ζούµε κάτω από τροϊκανές 
ατµόσφαιρες. Έχουµε µια Κυβέρνηση νέα που φιλοδοξεί να είναι καλύτερη 
από την προηγούµενη. Να δούµε σε τι ατµόσφαιρες να κινηθούµε µε τα 
θέµατα µας. Ζητάµε ότι είχαµε και πριν. Έτσι η νέα Κυβέρνηση έχει να 
αντιµετωπίσει τα ίδια µε την προηγούµενη. Στη συνάντηση µε τον 
Κατρούγκαλο µας είπε ότι δεν αγγίζουµε µισθολόγιο µέχρι το 2016. Ακόµη 
η Κυβέρνηση συνεχίζει να πιστεύει στο θεσµό της αξιολόγησης, να το 
παρακολουθούµε, άρα να ξέρουµε τι θα γίνει µε την αξιολόγηση. Είπε 
ακόµη ο Κατρούγκαλος ότι θα κάνουµε νέο εξορθολογισµό χωρίς κόστος 
στον εργαζόµενο, χωρίς δηµοσιονοµικό κόστος όπως το λέει στο email ο 
Βαρουφάκης. 
 
Προσπάθησε ο Πρόεδρος να παρουσιάσει τα θέµατα µε σειρά όπως ήταν 
στο υπόµνηµα που είχαµε από την περασµένη διετία συντάξει και είχαµε 
κοινοποιήσει στον Πρωθυπουργό και τους αρµόδιους Υπουργούς. 
Μπορούσε όµως να ιεραρχήσει τα θέµατα ο Πρόεδρος, πρόλαβε να πει τα 
περισσότερα αλλά ήταν ελλιπής η ενηµέρωση. Σε κάθε θέµα που συζητείται 
πρέπει να έχεις τη βάση, π.χ. ένα επιχείρηµα να δώσουµε να καταλάβουν 
ότι τα θέµατα µας είναι ζητήµατα του ίδιου του Κράτους και της 
∆ικαιοσύνης και δεν είναι αποκλειστικά προβλήµατα των ∆ικαστικών 
Υπαλλήλων, έτσι τα επιχειρήµατα µας να είναι πειστικά γιατί αυτή είναι η 
αλήθεια. 
 
Παρουσιάστηκε το βαθµολόγιο, ότι δεν µπορούν Προϊστάµενοι και 
Υπηρεσιακά Συµβούλια. ∆εν παρουσιάστηκε µε επάρκεια επειδή δεν είχαµε 
και χρόνο. Επισηµαίνω ότι κάθε απόπειρα ερωτηµάτων φαλκιδεύει το 
αίτηµά µας. Άρα πρέπει να προχωρήσουµε το βαθµολόγιο. Από άποψη 
συνδικαλιστικής τακτικής αφού έχουµε νέα Κυβέρνηση, µπορεί ίσως η 
προηγούµενη Κυβέρνηση να µας παραπλάνησε αλλά όχι δεν είχαµε 
ακούσει. Είχε πει ο Αθανασίου ότι µε εντολή του Πρωθυπουργού να 
προχωρήσει το βαθµολόγιο – Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών – Προσλήψεις 
κ.λπ. 
 
 
ΤΑΜΙΑΣ, ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΠΕΖΜΕΡΤΗΣ 
 
Κατάθεση του οικονοµικού προϋπολογισµού του χρόνου. 
 
Μηχανογραφηµένο – Μπαίνει σώµα στα πρακτικά 
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ΜΕΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ (συνέχεια από διακοπή) 
 
Από άποψη τακτικής βάζεις πρώτα το θέµα του βαθµολογίου και περιµένεις 
την απάντηση, εκεί θα είµαστε να στηρίξουµε τα επιχειρήµατά µας. Το Π.∆. 
δεν εστάλη στο ΣτΕ παλιότερα στην προηγούµενη διετία διότι η προσφυγή 
Χατζίνα την έκρινε αντισυνταγµατική και για λόγους που κρίναµε οµόφωνα 
δεν ήταν η κατάλληλη στιγµή να σταλεί. Εµείς κρατούσαµε τον Αθανασίου 
να µη το στείλει στο ΣτΕ φοβούµενοι ότι µετα την απόφαση του ΣτΕ να µας 
έλεγε ο Μητσοτάκης και να έβαζε το όριο 15% των αξιολογουµένων που 
ήταν µια δεξαµενή διαθεσιµότητας – κινητικότητας. Ο Ανδρέας Πάσχος 
έβαλε θέµατα που δεν είχαν αποφασιστεί στο Συνέδριο. Είχαµε τη 
δέσµευση από την προηγούµενη Κυβέρνηση ότι στις 8 ∆εκέµβρη του 2014 
που θα φεύγαµε από το µνηµόνιο, κατά δήλωση της Κυβέρνησης, ότι θα 
προχωρήσουµε τα θέµατα βαθµολόγιο κ.α. 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Θα ήθελα να αναφερθώ που δεν το έκανα πρωτύτερα λόγω χρόνου, και 
τώρα επειδή ο χρόνος µας πιέζει λόγω της συνάντησης µε τον 
Κατρούγκαλο σε 2 ώρες, θα αναφερθώ για τις εκτιµήσεις µας για την 
πρώτη συνάντηση µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης. ∆εν ήταν και η καλύτερη 
συνάντηση, δεν τέθηκαν τα θέµατα όπως αυτά είχαν αποφασιστεί στο 
Συνέδριο και όπως αυτά αποτελούν τους στρατηγικούς µας στόχους από 
4ετίας µέχρι σήµερα, π.χ. βαθµολόγιο. Θα περίµενα από τον Πρόεδρο να τα 
θέσει πρώτο θέµα ηµερήσιας διάταξης, είναι το κυρίαρχο θέµα, ώστε ο 
Υπουργός µε τα επιχειρήµατά µας να καταλάβει για ποιο θέµα µιλάµε που 
δεν είναι συντεχνιακό θέµα, αλλά θέµα ευρύτερο της λειτουργίας της 
∆ικαιοσύνης. Με επιχειρήµατα που θα θέτουν στον Υπουργό τον 
προβληµατισµό αλλά και τη βούλησή του για την επίλυση αυτού του 
σοβαρού ζητήµατος. Επικεντρώθηκε η συζήτηση στις προσλήψεις που 
βέβαια είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήµατα του κλάδου.  
 
Μας είπε ο Υπουργός ότι ακόµη δεν έχει στελεχωθεί το Υπουργείο και θέλει 
χρόνο να συζητήσει µαζί µας και να λειτουργήσει και η επιτροπή ώστε να 
εξετάσουµε µονοθεµατικά όλα τα ζητήµατα. ∆εν διαφωνώ, αλλά πιστεύω 
και δέχοµαι την επιτροπή η οποία θα έχει σύντοµο χρόνο για κάθε ζήτηµα 
για να µην χρονοτριβούµε και βέβαια καµία επιτροπή δεν πρέπει να 
συζητήσει, ούτε να µπει σε διαδικασία για το βαθµολόγιο. Αυτό είναι 
αποφασισµένο µε όλες τις λεπτοµέρειες και η διάταξη έτοιµη και η 
αιτιολογική έκθεση, απλά µένει να γνωρίσουµε την πολιτική βούληση του 
Υπουργού ώστε από κοινού να χαράξουµε την περαιτέρω στρατηγική µας.  
 
Άλλο θέµα σοβαρό το επίδοµα ειδικών συνθηκών που ούτε αυτό αποτελεί 
θέµα της επιτροπής, µια σειρά διατάξεων και νόµων το επιβάλουν. Άλλωστε 
τι άλλαξε για µας; Άλλαξαν µήπως οι συνθήκες εργασίας;; Όχι.  
 
Ταµείο Νοµικών αφορά το Εργασίας και σίγουρα χρειάζεται τη βοήθεια του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης µε παρέµβασή του στο Εργασίας για αυτό το 
δίκαιο αίτηµα – εδώ και χρόνια – συναδέλφων µας. Αυτή η αδικία πρέπει 
να θεραπευτεί. Η επιτροπή αυτή που θα συσταθεί πρέπει να έχει µόνο 
συµβουλευτικό χαρακτήρα και θα είναι µια βοηθητική διαδικασία προς το 
∆.Σ. και όλα τα θέµατά µας θα αποφασίζονται από το ∆.Σ.. Τώρα, αν σε 
κάποιο θέµα συµφωνούµε οµόφωνα θα το προχωράµε και πάλι µε έγκριση 
του ∆.Σ. Αν υπάρχουν διαφωνίες όλα τα θέµατα θα τίθονται στη διαδικασία 
και στις αποφάσεις του ∆.Σ. και τίποτα παραπάνω. Τίποτα και καµία 
επιτροπή δεν µπορεί να αντικαταστήσει το ∆.Σ. 
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Εδόθη βέβαια το υπόµνηµα στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης όπως αυτό είναι 
αποφασισµένο όσον αφορά τα θέµατα µας από τα θεσµικά µας όργανα, 
είναι αυτό που εδόθη και στην παλαιότερη συνάντησή µας µε τον πρώην 
Πρωθυπουργό. Αυτό δεν φθάνει, πρέπει να εξηγήσουµε στον Υπουργό µε 
κάθε λεπτοµέρεια για τα ζητήµατά µας, θα δούµε τη βούληση και αυτός µε 
τη σειρά του να τα χρησιµοποιήσει ως διαπραγµατευτικό ατού στην 
Κυβέρνηση. Πιστεύω πως πρέπει άµεσα να ζητήσουµε νέα συνάντηση µε 
τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης η οποία θα είναι ουσιαστική – τυπική και όλα να 
τεθούν επί τάπητος. Αυτά τα λίγα είχα να προσθέσω και εύχοµαι η 
οποιαδήποτε συνάντηση µε αρµόδιους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων 
να γίνεται οργανωµένα. 
 
ΜΕΛΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙ∆ΟΥ 
 
Έγιναν συναντήσεις µε αρµοδίους, έτσι και η τελευταία συνάντηση µε τον 
Υπουργό ∆ικαιοσύνης ήταν κάκιστη. ∆εν αναπτύχθηκαν τα θέµατα όπως 
αυτά έπρεπε και µε την σειρά σοβαρότητας, όπως αυτά έχουν αποφασιστεί 
από τα Συνέδρια. Ήταν ελλιπής η ενηµέρωση και την επόµενη φορά να 
είναι πιο οργανωµένη. Να µιλάµε όλοι και ο καθένας µας να συµµετέχει 
πάνω σε ζητήµατα που έχουµε αποφασίσει. Καλώς να ορίζονται εισηγητές 
αλλά και αυτοί να εκτελούν κατά γράµµα τις αποφάσεις µας καµία 
παρέκκλιση από τα αποφασισµένα σε Συνέδρια και ∆.Σ. Ο Αντιπρόεδρος 
Καϋµενάκης αλλιώς µίλησε στον Υπουργό και διαφορετικά µας τα 
παρουσίασε σήµερα  στο ∆.Σ. Όσον αφορά την επιτροπή πιστεύω πως θα 
δηµιουργήσει πρόβληµα αν πρώτα δεν αποφασίζουµε όλα τα θέµατα σε 
συνεδρίαση ∆.Σ. Πολύ φοβάµαι πως οι συµµετέχοντες υπηρεσιακοί 
παράγοντες του Υπουργείου θα µας δηµιουργούν προβλήµατα, αυτό έχει 
αποδειχθεί ως τώρα και όσο εγώ γνωρίζω στις θητείες µου στην Ο∆ΥΕ. 
 
Συµπέρασµα: Πρέπει την ατζέντα των θεµάτων στην επιτροπή να τη 
βάζουµε ως ∆.Σ., αυτό είναι υποχρέωσή µας και απόλυτη δέσµευσή µας. 
Τώρα όσον αφορά τη συγκρότηση του Προεδρείου – συµπλήρωση κ.λπ. 
όπως είχα τονίσει προσωπικά ότι η θέση µας στο θέµα της συµµετοχής µας, 
είναι θέση προσωρινή την οποία µπορεί να επανεξετάσουµε. 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΦΟΓΙΩΤΗΣ 
 
Θα τα δώσει ο ίδιος – χειρόγραφα 
 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ: 
 
Αποφάσεις σε ψηφοφορία: 
 

1) Προϋπολογισµός (οικονοµικός) χρόνου που είναι σε σώµα στα 
πρακτικά, εισήγηση του Ταµία – Ψηφίστηκε οµόφωνα 

2) Οικονοµική βοήθεια 300€ σε βαφτιστήρι Ο∆ΥΕ, Χατζηβασιλέλης 
Μυτιλήνη – Ψηφίστηκε οµόφωνα 

3) Οικονοµική βοήθεια 1000€ συναδέλφου Σιατέρλη – Ψηφίστηκε 
οµόφωνα 

4) Οικονοµική ενίσχυση σε Σύλλογο Αιµοδοσίας Αλληλεγγύη, 
συµβολικό ποσό 300€ - Ψηφίστηκε οµόφωνα 

5) Οικονοµική ενίσχυση-εγγραφή σε Α∆Ε∆Υ της ποδοσφαιρικής οµάδας 
∆ικαστικών Υπαλλήλων 1000€ - Ψηφίστηκε οµόφωνα 

6) Σύσταση επιτροπής για οργάνωση ηλεκτρονικών – ιστοσελίδας – 
µηνυµάτων – λειτουργίας ∆.Σ. – Ψηφίστηκε οµόφωνα 
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7) Αγορά λαπτοπ για Γενικό Γραµµατέα και Ταµία ως αντικατάσταση 
παλαιών που δεν επιβάρυναν παλιότερα την Ο∆ΥΕ προϋπολογισµού 
800€ - Ψηφίστηκε οµόφωνα 

8) Οικονοµική ενίσχυση συναδέλφισσας του Συλλόγου Ηρακλείου για 
λόγους υγείας 700€ - Ψηφίστηκε οµόφωνα 

 
 

Τέλος συνεδρίασης. 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας, 
 
Χρήστος Λυµπερόπουλος 
 

Οι παρόντες 
 
Ο Πρόεδρος, Γιώργος ∆ιαµάντης 

Ο Αντιπρόεδρος, Χρήστος Καϋµενάκης 

Ο Ταµίας, Λαυρέντης Μπεζµέρτης 

Ο Αναπληρωτής, Γεν.Γραµµατέας Ανδρέας Πάσχος 

Ο Υπεύθυνος, ∆ηµ.Σχέσεων Γιώργος Κουφογιώτης 

Τα Μέλη: 

Μιχάλης Μαυρογένης 

Λάµπρος Χανδρινός 

Χρήστος Σιώνας 

Μίλτος Βεντούρης 

Βασίλης Κατουρτζίδης 

Ανέστης Κουρτζίδης 

∆ηµήτρης Λιάτσος 

Μαριάνθη Μισαηλίδου 

Γιάννης Βαρελάς 

∆ηµήτρης Τσάκας 

Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος 

 
 
 


