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                                                                          ΑΘΗΝΑ, 04/05/2017 
Αρ.Πρωτ. 35  

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Την Παρασκευή 5/5/2017 συζητείται ενώπιων του 5µελούς Υπηρεσιακού 
– Πειθαρχικού Συµβουλίου του Εφετείου Αθηνών κατά των συναδέλφων 
εκλεγµένων συνδικαλιστών στα ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, του Σ∆ΥΑ αλλά και στην 
Α∆Ε∆Υ, Παν. Ιωακειµίδη, Χρ. Καϋµενάκη και Χρ. Λυµπερόπουλου για – 
δήθεν – αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία τους λόγω 
συνδικαλιστικής ενασχόλησης και δράσης για το διάστηµα 2014 – 2016, 
µετά από έγγραφη παραγγελία προς το Πειθαρχικό ∆ικαστή, του 
Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης του Πρωτοδικείου 
Αθηνών!!! 
 
Το ∆Σ της Ο∆ΥΕ θεωρεί απαράδεκτη και καταγγέλει αυτή την πρωτοφανή 
και ανήκουστη απόπειρα πειθαρχικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης 
για τους παρακάτω λόγους: 
 

1) Η συνδικαλιστική δράση των παραπάνω τριών συνδικαλιστών είχε 
την πλήρη νοµική κάλυψη της πολύχρονης συµφωνίας η οποία είχε 
συνοµολογηθεί και εφαρµόζονταν ανελλιπώς επί εικοσιπενταετία 
περίπου µεταξύ των συνδικάτων και της διοίκησης και η οποία 
προβλέπεται και ρυθµίζεται από τα αρ. 17,18 και 30 του Ν.1264 
του 1982. 

 
2) Είναι γνωστό σε όλους και προκύπτει από πληθώρα µαρτυριών ότι 
οι τρεις συνδικαλιστές κατά το συγκεκριµένο διάστηµα (και όχι 
µόνο) ήταν πλήρους και αποκλειστικής συνδικαλιστικής 
απασχόλησης ως προς τα συνδικαλιστικά καθήκοντα που τους 
είχαν αναθέσει τα συνδικάτα τους. 

 
3) Η σηµερινή διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών ανατρέχει σε 
χρόνο προγενέστερο της θητείας της και απαράδεκτα αποπειράται 
να πειθαρχικοποιήσει όχι ενεστώσα συν/κή δράση αλλά 
παρελθούσα. 

 
4) Η τυχόν βούληση της σηµερινής διοίκησης του Πρωτοδικείου 
Αθηνών για µεταβολή στο µέλλον των όρων της (πολύχρονης και 
καθ’ όλα νόµιµης) παραπάνω συµφωνίας, προαπαιτούσε νέα 
διαπραγµάτευση µεταξύ των µερών και συνοµολόγηση νέας 
συµφωνίας, δεδοµένου ότι ο νόµος υπαγορεύει την µη µονοµερή 
επί τα χείρω µεταβολή για την άσκηση συνδικαλιστικής δράσης. 
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5) Και πάντως µία – τυχόν – νέα συµφωνία δεν µπορεί παρά να 
αφορούσε το µέλλον. Αντιθέτως, στη συγκεκριµένη περίπτωση των 
τριών συναδέλφων – συνδικαλιστών βρισκόµαστε ενώπιων του 
απαράδεκτου και πρωτοφανούς φαινοµένου της µονοµερούς 
απόπειρας µεταβολής επί τα χείρω της συµφωνίας και µάλιστα για 
το παρελθόν. Και µάλιστα, όχι απλά µεταβολής αλλά µε την ακραία 
µορφή της απόπειρας πειθαρχικοποίησής της!!! 

 
Σε µια εποχή που τα δικαιώµατα των εργαζοµένων δέχονται επιθέσεις 
διερωτόµαστε αν η στοχοποίηση του συνδικαλισµού, αποτελεί µέρος ενός 
στρατηγικού σχεδιασµού ενόψει και του νέου συνδικαλιστικού νόµου που 
θέλουν να φέρουν µε σκοπό τη µειωµένη προστασία των εργαζοµένων, 
την συρρίκνωση ελευθεριών και δικαιωµάτων και την αυθαιρεσία 
οποιασδήποτε µορφής εξουσίας. 
 
∆ηλώνουµε ότι θα σταθούµε απέναντι σε κάθε προσπάθεια δίωξης της 
συνδικαλιστικής ελευθερίας και δράσης, από όπου και αν προέρχεται. 

 
 

Το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ 
 
 

  
 


