
Κοινοποίηση:Στο site της ΟΔΥΕ και στους 
Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων 

ΑΠΟΦΑΣΗ ‐ ΚΑΛΕΣΜΑ  

ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΟΔΥΕ ‐ ΝΟΜ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΔΕΔΥ ‐ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
Στο  Ρέθυμνο,  σήμερα  14  του Μάη  2011,  εμείς  οι  εκπρόσωποι 

των  4  Συλλόγων  Δικαστικών  Υπαλλήλων  της  Κρήτης(Χανίων, 
Ρεθύμνου,  Ηρακλείου,  Λασιθίου),  συναντηθήκαμε,  κατεχόμενοι  από 
την αγωνία, την οργή  και τον έντονο προβληματισμό για την πορεία 
του  συνδικαλισμού  στον  Κλάδο  μας  και  γενικότερα  στους  
εργασιακούς  χώρους.  Οι  ανησυχίες  μας  αυτές,  που  δυστυχώς  είναι 
και ανησυχίες της πλειονότητας των συναδέλφων που ανήκουν στους 
Συλλόγους  μας,  μας  έδωσαν  το  κίνητρο  για  την  πρωτοβουλία  αυτής 
της  συνάντησης,  μήπως  και  αφυπνίσομε;  πρώτα  και  κύρια  το 
δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο την ΟΔΥΕ, αλλά και για να 
δώσουμε  το  έναυσμα  για  παρόμοιες  πρωτοβουλίες  ‐  ανοιχτές 
διαδικασίες  ανάμεσα  και  σε  άλλους  Συλλόγους  με  σκοπό  το 
συντονισμό  της  δράσης  μας  Πανελλαδικά  και  της  διεκδίκησης  των 
αιτημάτων μας. 

Μετά  από  γόνιμο  και  δημιουργικό  διάλογο  καταλήξαμε  στα 
εξής: 

1.  Εδώ  και  ένα  χρόνο,  που  εφαρμόζεται  η  πολιτική  του 
μνημονίου,  βιώνουμε  την  μεγαλύτερη  επίθεση  που  έχει  γίνει  ποτέ 
στην  ελληνική  κοινωνία,  σε  μισθούς,  κατακτήσεις  και  εργασιακά 
δικαιώματα.  Οι  περικοπές  που  έγιναν  το  2010  σε  μισθούς  και 
επιδόματα σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των 
εργαζομένων έχουν φτάσει στα επίπεδα του 30%. Περαιτέρω μείωση, 
όπως σχεδιάζεται με το  επερχόμενο Ενιαίο Μισθολόγιο στο δημόσιο, 
θα  συρρικνώσει  ακόμα  περισσότερο  το  εισόδημα  μας  και  θα 
καταστήσει δυσβάστακτη ακόμα και αυτήν την επιβίωση εμάς και των 
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οικογενειών  μας.  Δεν  θα  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  η  όποια 
εφαρμογή  ενός  Ενιαίου  Μισθολογίου  να  μειώνει  άλλο  τις  ήδη 
κουτσουρεμένες  αποδοχές  της  συντριπτικής  πλειοψηφίας  των 
εργαζομένων στο Δημόσιο  Τομέα.  Δεν μπορεί  οι  λίγοι προνομιούχοι 
μισθωτοί του Δημοσίου να αποτελούν το άλλοθι της Κυβέρνησης για 
τον  λεγόμενο  «εξορθολογισμό»  του  Μισθολογίου  που  θα 
εφαρμοστεί. 

2. Όλο αυτό το διάστημα το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας 
όργανο  η  ΟΔΥΕ  ,  αλλά  και  η  Τριτοβάθμια  Οργάνωση  στο  Δημόσιο 
Τομέα η ΑΔΕΔΥ, είναι  ,στην καλύτερη περίπτωση, θεατές, σ΄ αυτό το  
θέατρο  του  παραλόγου  που  εξελίσσεται  στην  ελληνική  κοινωνία! 
Καμία  ουσιαστική  πρωτοβουλία  και  δυναμική  αντίδραση,  καμία 
πρόταση εναλλακτικού αγώνα μπροστά στον εκφυλισμό των 24ωρων 
απεργιών  και  των  στάσεων  εργασίας  που  σπασμωδικά  και  χωρίς 
στρατηγική κηρύσσουν. Φτάσαμε κυριολεκτικά στην ώρα μηδέν! Έτσι 
οι  παραπάνω  συνδικαλιστικές  μας  ηγεσίες,  ουσιαστικά  ανίκανες  να  
δράσουν,  να  εμπνεύσουν  και  να  αφυπνίσουν  το  σύνολο  των 
εργαζομένων,  αναλώνονται  σε  λάϊτ  αντιδράσεις  με  βαρύγδουπες 
ανακοινώσεις και….. «μαρξιστικές‐λενινιστικές» αναλύσεις σε σημείο 
να  γίνονται  γραφικοί,  ενώ  την  ίδια ώρα περνά σε μια  νύχτα από  τη 
Βουλή  το  40ωρο  στο  δημόσιο  τομέα  και  είναι  προ  των  πυλών  το 
Ενιαίο Μισθολόγιο. 

3.  ΟΔΥΕ  και  ΑΔΕΔΥ  που  λειτουργούν  με  τη  λογική  των 
γραφειοκρατών καρεκλοβολεμένων συνδικαλιστών που χρόνια τώρα  
τις διαχειρίζονται  , είναι ανίκανες να δώσουν  προοπτική, όραμα και 
διέξοδο στον αγώνα των εργαζομένων. Αντίθετα, όσο αφήνονται στο 
λήθαργό  τους οι αγώνες στην καλύτερη περίπτωση θα εκφυλίζονται 
και στη χειρότερη θα πουλιούνται κάτω από το τραπέζι. 

4.  Μπροστά  στη  λαίλαπα  των  μέτρων  που  έχουν  επιβληθεί  , 
αλλά  και  σ΄  αυτά  που  βρίσκονται  ήδη  στο  δρόμο  (εφαρμογή  του 
Ενιαίου  Μισθολογίου,  ουσιαστική  κατάργηση  των  αμοιβών  για 
υπερωρίες,    περιορισμός  των  θέσεων‐διορισμών  στο  ποσοστό  του  1 
προς 5  , αλλά στην ουσία στο ποσοστό του 1 προς 10, περιορισμός ή 
και  κατάργηση  των  κονδυλίων  για  τις  στοιχειώδεις    λειτουργικές 
ανάγκες  των  υπηρεσιών,  αύξηση  της  Δικαστηριακής  Ύλης,  χωρίς 

2 
 



ταυτόχρονη  στελέχωση  των  υπηρεσιών με  υποδομές  και  ανθρώπινο 
δυναμικό),  επιβάλλεται  η  άμεση,  δυναμική,  αντιπροσωπευτική 
συμμετοχή όλων των εργαζομένων για να μπορέσομε να κινήσομε τις 
διαδικασίες  και  να  αποφασίσομε  από  τη  βάση  για  τις  αναγκαίες 
μορφές  αγώνα. 

5. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ΚΑΛΟΥΜΕ το Δ.Σ.  ΤΗΣ ΟΔΥΕ , ΝΑ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ  ΤΟ  ΑΡΓΟΤΕΡΟ  ΩΣ  ΤΙΣ  20  ΜΑΙΟΥ  2011  τη  σύγκληση 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  το  οποίο    θα πραγματοποιηθεί  ΑΜΕΣΑ  (μέχρι 
τις 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011) σε ένα διήμερο (ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ) στην Αθήνα, 
για  τη  διαμόρφωση  ενός  διεκδικητικού  πλαισίου  που  θα 
ανταποκρίνεται  στις  ανάγκες  μας  και  στα οξυμένα προβλήματα που 
δημιουργεί η πολιτική του μνημονίου και της Κυβέρνησης. 

6.  Εφόσον το Δ.Σ.  της ΟΔΥΕ δεν αποφασίσει άμεσα  (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 
20  ΜΑΪΟΥ)  επί  του  αιτήματος  μας  για  σύγκληση  ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  καλούμε  όλους  τους  Πρωτοβάθμιους  Συλλόγους  να 
συγκαλέσουν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις για εκλογή αντιπροσώπων 
αιρετών και άμεσα ανακλητών  μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις, για 
τη  ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  ΣΤΙΣ  3‐4  ΙΟΥΝΙΟΥ,  στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών. 

7. Το κείμενο αυτό είναι ανοιχτό στις προτάσεις  , αλλά κυρίως 
στις  ανησυχίες  και  στους  προβληματισμούς  όλων  των  συναδέλφων 
που  καθημερινά  διαπιστώνουμε  ότι    ζούμε  μια  βαρβαρότητα  που 
γεννήθηκε  από  μια  πολιτική  για  την  οποία  κανείς    εργαζόμενος  δεν 
συμφωνεί. Γι΄ αυτό πρέπει να πάρομε την υπόθεση στα χέρια μας ως 
μοναδική λύση και σ΄ αυτήν την προσπάθεια θέλομε να συμβάλλομε.  

8. Οι παραπάνω αποφάσεις μας να διαβιβαστούν στο Δ.Σ.  της 
ΟΔΥΕ  και  σε  όλους  τους  Πρωτοβάθμιους  Συλλόγους  Δικαστικών 
Υπαλλήλων και να δημοσιευθούν σε όλο τον Τοπικό Τύπο της Κρήτης. 

Ρέθυμνο, 14 Μαΐου 2011 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

Ακολουθούν οι υπογραφές 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΟΥ 
ΑΝΗΚΕΙ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ 

Ε‐mail 

 

Καίτη Βοργιά   Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  Σύλλογος 
Ηρακλείου 

 

Θεοδώρα Μαυρίδη  Ταμίας Δ.Σ. και 
σύνεδρος ΟΔΥΕ 

Σύλλογος 
Ηρακλείου 

theomavri@yahoo.gr 

Γεώργιος Σταματάκης   Γραμματέας Δ.Σ. 
και σύνεδρος 
ΟΔΥΕ και 
Νομ.ΑΔΕΔΥ 

Σύλλογος 
Ηρακλείου 

 

Μανώλης Σχοινάκης  Μέλος Δ.Σ. και 
σύνεδρος ΟΔΥΕ 

Σύλλογος 
Χανίων 

manxania@yahoo.gr 

Μανόλης 
Τσουρουνάκης 

Μέλος Δ.Σ. και 
εκπρόσωπος 

Υπ.Συμβ.Εφετείου 
Κρήτης 

Σύλλογος 
Χανίων 

 

Καλλιόπη Ταξειδαράκη  Πρόεδρος Δ.Σ. και 
σύνεδρος ΟΔΥΕ 

Σύλλογος 
Λασιθίου 

 

Ηρώ Δερμιτζάκη  Ταμίας Δ.Σ.  Σύλλογος 
Λασιθίου 

 

Μιχάλης Μαυρογένης  Πρόεδρος Δ.Σ. και 
σύνεδρος ΟΔΥΕ 
και Νομ. ΑΔΕΔΥ 

Σύλλογος 
Ηρακλείου 

mihalismaurogenis@yahoo.gr

Φώτης Αποστολάκης  Σύνεδρος ΟΔΥΕ  Σύλλογος 
Ρεθύμνου 

 

Χρήστος Ντζογάνης  Σύνεδρος ΟΔΥΕ  Σύλλογος 
Ρεθύμνου 

cristzog@gmail.com 

Μάρθα Σαχπατζίδου  Πρόεδρος Δ.Σ.  Σύλλογος 
Ρεθύμνου 

 

Βασίλης Λιόντος  Μέλος Δ.Σ. και 
σύνεδρος ΟΔΥΕ 

Σύλλογος 
Χανίων 

liontosb@gmail.com

 

Ελευθερία Νικολακάκη   Ταμίας Δ.Σ. και 
σύνεδρος ΟΔΥΕ 

Σύλλογος 
Χανίων 
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Ηλίας Στεργιόπουλος  Μέλος Δ.Σ.  Σύλλογος 
Χανίων 

 

Ιωάννης Κίτσιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  Σύλλογος 
Λασιθίου 

 

Ηλίας Βαρδαβάς  Γραμματέας Δ.Σ.  Σύλλογος 
Λασιθίου 

 

Αικατερίνη Μαμαλάκη  Αναπλ.Γραμματέας 
Δ.Σ. 

Σύλλογος 
Λασιθίου 

 

Νικόλαος Βατσάκης  Μέλος Δ.Σ.  Σύλλογος 
Λασιθίου 

 

Ελένη Μανιουδάκη  Μέλος Δ.Σ.  Σύλλογος 
Λασιθίου 

 

Παρασκευή Γελασάκη  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  Σύλλογος 
Ρεθύμνου 

 

Στέφανος Γενεράλης  Γραμματέας Δ.Σ.  Σύλλογος 
Ρεθύμνου 

 

Ελένη Τριπολιτάκη  Ταμίας Δ.Σ.  Σύλλογος 
Ρεθύμνου 

 

Αγγελική Λιοδάκη  Μέλος Δ.Σ.  Σύλλογος 
Ρεθύμνου 

 

Κατερίνα Βελημβασάκη  Αναπλ. 
Γραμματέας Δ.Σ. 
και σύνεδρος 

ΟΔΥΕ 

Σύλλογος 
Ηρακλείου 

 

Κώστας 
Γιαννακουδάκης 

Μέλος Δ.Σ.  Σύλλογος 
Ηρακλείου 

 

Κώστας Μωϋσάκης  Μέλος Δ.Σ. και 
εκπρόσωπος 

Υπ.Συμβ.Εφετείου 
Κρήτης 

Σύλλογος 
Ηρακλείου 

 

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Μιχάλης Μαυρογένης (Σύλλογος Ηρακλείου): 2810342884 

Βασίλης Λιόντος (Σύλλογος Χανίων):2821027456 

Μάρθα Σαχπατζίδου (Σύλλογος Ρεθύμνου):2831035264 

Πόπη Ταξειδαράκη (Σύλλογος Λασιθίου):2841022230 
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