
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ την Πέµπτη 09-10-2014 και την 

Τετάρτη 15-10-2014 η Παράταξή µας κατέθεσε εγγράφως τις ακόλουθες δύο 

προτάσεις : 

Πρόταση 1η 

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ 
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ                                                                               
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Προς 
Τα Μέλη της Προσωρινής ∆ιοίκησης της Ο∆ΥΕ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
Συναδέλφισσες – οι, 
Σας υπενθυµίζουµε ότι, µόλις καθαρογράφηκε η απόφαση 1512/2014 της Ολοµέλειας 

του ΣτΕ (Βαθµολόγιο- Μισθολόγιο), η Παράταξή µας σας πρότεινε να καλέσουµε τον 
∆ικηγόρο µε τον οποίο παραστάθηκε η Οµοσπονδία µας (κο Χρυσανθάκη) για να µας κάνει 
µία ανάλυση της απόφασης και να µας συµβουλεύσει για τις πιθανές περαιτέρω κινήσεις 
µας. 

∆υστυχώς η πρότασή µας δεν έγινε δεκτή. 
Σήµερα σας ενηµερώνουµε ότι την 28η Οκτωβρίου λήγει η εξάµηνη, από την 

δηµοσίευση της απόφασης, προθεσµία για να προσβάλλουµε την απόφαση στο Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

Επειδή τα περιθώρια πιέζουν ασφυκτικά και εµείς δεν πιστεύουµε στις καλές 
προθέσεις της Κυβέρνησης, αναλάβαµε την πρωτοβουλία να έρθουµε σε επαφή τόσο µε τον 
νοµικό σύµβουλο του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά (κο ∆έγλερη) όσο και µε 
τον νοµικό σύµβουλο της Ο∆ΥΕ (κο Χρυσανθάκη). 

Ο καθηγητής της Νοµικής κος Χρυσανθάκης εκτός του οτι συµφώνησε πως 
µπορούµε να προσφύγουµε στο ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, δέχτηκε να συντάξει 
το σχετικό δικόγραφο και να µας εκπροσωπήσει στο ∆ικαστήριο. Η δε αµοιβή που ζήτησε 
είναι κατ΄ουσία συµβολική (δηλαδή 3000 ευρώ πλέον 23% ΦΠΑ). 

Εισάγουµε λοιπόν στην σηµερινή συνεδρίαση την εξής πρόταση:  
«Να συνεχιστεί η µάχη για την εξαίρεση των ∆ικαστικών Υπαλλήλων από το 

Βαθµολόγιο – Μισθολόγιο της Κυβέρνησης στο ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
και να αναθέσουµε την νοµική µας εκπροσώπηση στον καθηγητή της Νοµικής κο 
Χρυσανθάκη (ο οποίος ήδη γνωρίζει το θέµα αφού συνέταξε την Πρόσθετη Παρέµβαση 
της Ο∆ΥΕ στην Πρότυπη ∆ίκη).» 



Επίσης ζητάµε να προταχθεί η ψηφοφορία επί της προτάσεώς µας και σε περίπτωση 
που γίνει δεκτή να ανατεθεί σήµερα κιόλας η επεξεργασία και σύνταξη του σχετικού 
δικογράφου στον κο Χρυσανθάκη. 

 
Πρόταση 2η 
 
ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ 
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ                                                                               
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Προς 
Τα Μέλη της Προσωρινής ∆ιοίκησης της Ο∆ΥΕ 

και τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου  
ΠΡΟΤΑΣΗ 

Συναδέλφισσες – οι, 
∆ιαπιστώνουµε ότι εν όψει  του επερχόµενου Συνεδρίου της Οµοσπονδίας 

∆ικαστικών Υπαλλήλων, σε πολλούς Συλλόγους στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
συνέδρων έχουν συµµετάσχει µεταφερθέντες µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου. Σε 
κάποιες δε περιπτώσεις έχουν εκλεγεί και ως σύνεδροι. 

Στις συγκεκριµένες αρχαιρεσίες δεν µπορούν να συµµετέχουν µη ∆ικαστικοί 
Υπάλληλοι και οι προαναφερθέντες δεν είναι δικαστικοί υπάλληλοι, σύµφωνα τόσο µε την 
υπ΄ αριθµ. 140/2014 εγκύκλιο του Α΄ Τµήµατος του Αρείου Πάγου όσο και µε την υπ΄ αριθµ. 
3178/2014 απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ (η οποία Ακυρώνει την πράξη µεταφοράς τους 
στις ∆ικαστικές Υπηρεσίες). 

 Σας καλούµε να µεριµνήσετε ώστε ο αριθµός των συνέδρων να είναι αντίστοιχος της 
πραγµατικής δύναµης  των νοµίµων µελών (δηλαδή δικαστικών  υπαλλήλων) του κάθε 
Συλλόγου. 

Έτσι θα προστατευθούν : 
Όσοι Σύλλογοι (φυσικά µέλη της Οµοσπονδίας) τήρησαν την νοµιµότητα, µη 

αναγνωρίζοντας δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθε σε όποιον δεν έχει την ιδιότητα του 
δικαστικού υπαλλήλου. 

Η σύνθεση του Σώµατος του Συνεδρίου και τα αποτελέσµατά του (δηλαδή οι 
αποφάσεις του, οι εκλογή νέου ∆.Σ., κλπ) 

Οι όποιοι νόµιµα εκλεγέντες σύνεδροι επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα (κατά 
µόνας ή οµαδικά) για την εκλογή τους στο νέο ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ. 

Τελειώνοντας σας παρακαλούµε να αντιµετωπίσετε το θέµα µε την δέουσα προσοχή, 
µακριά από υπολογισµούς προσωπικών ή παραταξιακών εκλογικών ωφελειών, αφού δεν 
µπορεί σε περίπτωση µεταγενέστερης ακύρωσης του συνεδρίου για όποιον ίδιο ή σχετικό µε 
τους προαναφερόµενους λόγους το κόστος διεξαγωγής νέου συνεδρίου δεν µπορεί σε καµµία 
περίπτωση να επιβαρύνουν το σύνολο του Κλάδου. 

 
Από αυτές τις δύο προτάσεις, η µεν πρώτη καταψηφίστηκε η δε δεύτερη δεν 

συζητήθηκε καν. 
Η Ανατρεπτική θα εξακολουθεί να θέτει ως µόνη προτεραιότητα τα θέµατα του 

Κλάδου και να τα αναδεικνύει µε κάθε τρόπο. 
Το ίδιο θα κάνουµε και στο Συνέδριο του Βόλου. 
Θα πούµε αυτά που πρέπει, προσπαθώντας να πείσουµε ότι σαν κλάδος είναι 

ανάγκη  να επιλέξουµε σαφείς στόχους και στρατηγική, καταθέτοντας τις προτάσεις µας 
και χωρίς να υπολογίζουµε συνδικαλιστικά κόστη ή οφέλη. 

 
 

 

                                                                                    26-11-2013 

                                                                          Η Γραµµατεία της Παράταξης                                       


