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ΑΘΗΝΑ, 31/7/2019 

Αρ. Πρωτ.: 54  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Δ.Υ.Ε.  

Για την λειτουργία της  

 «ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»   

στο F.B. 

 

Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ την Τρίτη  30/7/2019  

συζητήθηκε ως θέμα ημερησίας διάταξης η αναμόρφωση της 

λειτουργίας της Ομάδας Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων στο 

f.b.,σε υλοποίηση της απόφασης που ελήφθη κατά την  συνεδρίαση 

του Δ.Σ. στις 27/6/2019.  

Μετά από τον διάλογο που αναπτύχθηκε κατά το προηγούμενο 

χρονικό διάστημα και την εισήγηση που κατατέθηκε στο Δ.Σ. 

(διαθέσιμη ολόκληρη σε άλλο κείμενο αναρτημένο στην ιστοσελίδα 

της ΟΔΥΕ) και επί της οποίας έγινε γόνιμος διάλογος, 

αποφασίστηκαν τα εξής: 

………………………………………………………………………………………………………… 

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 προσωρινή 5μελής Επιτροπή 

Διαχείρισης έως και τον μήνα Σεπτέμβριο του 2019, οπότε και θα 

οριστεί νέα Επιτροπή με θητεία ως τη λήξη της τωρινής θητείας του 

Δ.Σ. της ΟΔΥΕ (Νοέμβριος 2020), αποτελούμενη από τους εξής: 

1. Μιχάλη Μαυρογένη (μέλος του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε./Οργανωτικός 

Γραμματέας) 

2. Σωτήρη Τριπολιτσιώτη(Πρόεδρο  του Δ.Σ.  του Συλλόγου Αθήνας) 

3. Ιωάννα Λαζογεώργου (Πρόεδρο  του Συλλόγου Άμφισσας) 

4. Χρήστο Δαραμούσκα (μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Πάτρας) 

5. Δικαία Μάρκογλου (μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ρόδου) 

 

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 2019), 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 και ταμειακά 



εντάξει» 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. 

Κάθε μέλος που διαγράφεται θα μπορεί να προσφεύγει στο Δ.Σ. της 

ΟΔΥΕ, με απόφαση του οποίου θα κρίνεται το νόμιμο ή όχι της 

διαγραφής. 

6ος κανόνας) Όλοι οι προηγούμενοι κανόνες θα μπορούν να 

τροποποιούνται με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. 

…………………………………………………………………………… 

Με βάση την ανωτέρω απόφαση τίθεται σε λειτουργία η Ομάδα 

Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων στο f.b. από την Τετάρτη 

31/7/2019. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γιώργος Διαμάντης                             Μαριάνθη Μισαηλίδου 

 


