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& ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΣΧΟΣ  ΑΠΛΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ 

                                       

                                                  Προς    το ΔΣ  της ΟΔΥΕ 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 

       Η ανύπαρκτη ενημέρωση για τα θέματα  που πρόκειται να συζητηθούν στη σημερινή σύγκληση 

του ΔΣ είναι  γεγονός  που πλέον έχει παγιωθεί, απαράδεκτα ανεπίτρεπτα και αντικαταστατικά. 

      Επισημαίνοντας και επαναλαμβάνοντας  θέσεις που και σε προηγούμενες συνεδριάσεις έχουμε 

καταθέσει επανερχόμαστε  και ζητάμε να ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα τι ο καθένας πρεσβεύει σ’ 

αυτό το ΔΣ. 

      Έτσι λοιπόν καταθέτουμε και γραπτώς τα παρακάτω.  

      1
ον

:   

       Δεν μπορεί να σύρεται και άλλο ο κλάδος σε ένα ατέρμονο ατελείωτο ταξίδι για την αναζήτηση 

της διαχείρισης των οικονομικών προηγούμενης διοίκησης του ΔΣ της ΟΔΥΕ. Φτάνει πια. Η 

υπόθεση αυτή ξεκίνησε με την απαράδεκτη άρνηση χορήγησης στοιχείων σε μέλη που ζήτησαν να 

δουν δεδομένα του ταμείου της ΟΔΥΕ για την διετία  2012-2014, συνεχίσθηκε με αντιπαραθέσεις 

συνδικαλιστικές και καταγγελίες, έρευνες από πραγματογνώμονες και επιτροπές,  και τελικά έφτασε 

και στα χέρια της δικαιοσύνης. 

      Οι έλεγχοι που έγιναν από ορισθέντες πραγματογνώμονες από την ΟΔΥΕ και την Δικαιοσύνη  

καθώς και από την ορισθείσα προς τούτο επιτροπή ελέγχου του ΔΣ της ίδιας της ΟΔΥΕ, σκοπό 

είχαν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση και να αναδείξουν την αληθινή διάσταση του ζητήματος. 

      Είναι χρέος λοιπόν όλων μας να βοηθήσουμε στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης αυτής έτσι 

ώστε να προστατευτούν τα συμφέροντα και η χρηστή διοίκηση της ΟΔΥΕ από τυχόν έκνομες 

συμπεριφορές αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα να απαλλαγούν και οι εμπλεκόμενοι  από 

αιτιάσεις και ενδείξεις ατιμωτικές που τυχόν κυκλοφορούν και πράγματι δυστυχώς υπάρχουν. Με 

λίγα λόγια να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μπορεί να είναι αθώοι. Πόσο ακόμα θα τραβήξει αυτή η 

υπόθεση; 

      Μόνος δρόμος όλα τα στοιχεία πρέπει να κατατεθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα όπως και σε 

προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε ζητήσει. 

      Φτάνει πια η ατέλειωτη αναζήτηση περί καταλογισμού. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ανάληψης 

ευθυνών από κανένα εμπλεκόμενο. Απεναντίας δεν επέδειξαν κανένα ίχνος ευθιξίας και παραίτησης 

από συλλογικά όργανα και επιτροπές ως μοναδικοί και αναντικατάστατοι.   Ας τους κρίνει η 

δικαιοσύνη. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προσκομίσουμε τα πάντα,  έτσι ώστε να λάμψει η 

αλήθεια .  

    Όλα λοιπόν τα στοιχεία  στον Εισαγγελέα…..    Φτάνει πια. 
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: 

     Ως γνωστό  η κυβέρνηση με την αντεργατική διάταξη περιορισμού των συνδικαλιστικών 

δικαιωμάτων κατ’ εντολήν μνημονιακών δεσμεύσεων, φόρτωσε την ΟΔΥΕ  με την καταβολή των 

αποδοχών τριών συναδέλφων για όσο διάστημα έκαναν χρήση συνδικαλιστικής άδειας. Σωστά η 

ΟΔΥΕ προσέφυγε στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκε. Τι έγιναν όμως τα χρήματα που εισέπραξαν οι 

συνάδελφοι από το Ταμείο της ΟΔΥΕ;  Επεστράφησαν; Ζητήθηκαν από τη μισθοδοσία του 

υπουργείου; Δυστυχώς  ΠΟΤΕ. Άραγε γιατί; Τα φορτώσαμε στην ΟΔΥΕ δηλαδή στις εισφορές των 

συναδέλφων; Που είναι τα χρήματα. Πότε θα αναζητηθούν; Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό; Θα 

μεταφερθούν τα χρέη στο  επόμενο ΔΣ που θα προκύψει σε λίγο;  

         Άμεση λοιπόν αναζήτηση των χρημάτων από τους λαβόντες….     Φτάνει πια. 

3
ον

: 

      Η  περισσή άνεση για την διαχείριση των εισφορών των συναδέλφων αποδείχθηκε περίτρανα και 

στο χλιδάτο συνέδριο της Θεσσαλονίκης  που ακόμα αναζητάμε το νόημα της σύγκλησής του παρά 

την σθεναρή μας αντίθετη άποψη. Δεν βγήκε όπως περιμένατε πολλοί η επιβεβαίωση των 

κατορθωμάτων σας στην επιτροπή του Κώδικα και έτσι τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις τις 

πνίξατε στο σκοτάδι.  

     Καταγγέλλουμε  λοιπόν την ΟΔΥΕ για την σκόπιμη και μεθοδευμένη απόκρυψη των 

αποφάσεων του συνεδρίου προς το Υπουργείο και προς την επιτροπή του Κώδικα. 

Καταγγέλλουμε έτσι και όσους κατά καιρούς μας λιβανίζουν για την απαράδεκτη έλλειψη 

σεβασμού στην υλοποίηση αποφάσεων συνεδρίων , συλλογικών οργάνων και άλλες 

φανφάρες….Φτάνει πια. 
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: 

       Σεις που κόπτεστε για σεβασμό στην υλοποίηση των αποφάσεων συλλογικών οργάνων, σεις 

που εμποδίζατε με κάθε τρόπο τη σύγκληση των υπηρεσιακών συμβουλίων για τις επιλογές 

Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, σεις που στηρίξατε τον διακαή πόθο όσων πάλευαν για 

την ισόβια παραμονή σε ανώτερα αξιώματα και θώκους, σεις που στηρίξατε τον αγώνα όσων 

μιλούσαν για δήθεν αποκλεισμούς, σεις που παρά τις κραυγές μας για την αδιανόητη και 

αντικαταστατική  χρήση και των δικών μας εισφορών στηρίξατε προσφυγές στο ΣτΕ  για την 

ματαίωση των διαδικασιών σύγκλησης των υπηρεσιακών συμβουλίων, τώρα φέρτε πίσω τα 6.000€, 

πληρώστε από την τσέπη σας και τη δικαστική δαπάνη της παρέμβασής μας 640€ που σας επεβλήθη 

πανηγυρικά με την υπ’ αρίθμ.  1396/2018 του ΣτΕ. 

        …..η αίτηση ασκείται χωρίς ενεστώς έννομο συμφέρον και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, 

αντιστοίχως δε πρέπει να γίνει δεκτή  η ασκηθείσα παρέμβαση ως προς τους παρεμβαίνοντες που την 

άσκησαν παραδεκτώς ….Απορρίπτει την αίτηση.. Δέχεται την παρέμβαση…..Επιβάλλει συμμέτρως  σε 

βάρος των αιτούντων τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου 460€ και τη δικαστική δαπάνη των 

παρεμβαινόντων ως προς τους οποίους η παρέμβαση γίνεται δεκτή, η οποία ανέρχεται σε 640€…. 

   Φτάνει πια. 



 

      Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε πάρα πολλά . Όλα όσα θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

στόχους που έπρεπε η ΟΔΥΕ να προβάλει αν είχε απεγκλωβιστεί από την στείρα άρνηση των 

ηγεμόνων και αναντικατάστατων δήθεν του κλάδου.  

      Σταματάμε εδώ ελπίζοντας ότι στο επερχόμενο συνέδριο κανένα βαρίδι προηγούμενων 

διοικήσεων να μην υπάρχει πια.   

    Αφήστε τους εγωισμούς  κάποιοι. Υπάρχουν και άλλοι που μπορούν ίσως και καλλίτερα. 

Συνοψίζοντας: 

  -  Όλα λοιπόν  τα στοιχεία  στον Εισαγγελέα.  

  -  Άμεση αναζήτηση των χρημάτων από τους λαβόντες για τις συνδ/κές άδειες. 

  - Καταγγέλλουμε  λοιπόν την ΟΔΥΕ για την σκόπιμη και μεθοδευμένη απόκρυψη των 

αποφάσεων του συνεδρίου της Θεσσαλονίκης.  

   -Φέρτε πίσω τα 6.000€, πληρώστε και τη δικαστική δαπάνη που σας επεβλήθη πανηγυρικά 

με την υπ’ αρίθμ.  1396/2018 του ΣτΕ. 
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