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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΟΔΥΕ ΤΗΣ 8ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 
Απόντες: Κουρτζίδης Ανέστης, Κατουρτζίδης Βασίλειος, 

Παρασκευόπουλος Κώστας. 

Παρόντες: Οι υπόλοιποι 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:  
Α) Ενημέρωση 

Β) Εκλογικά – αποζημιώσεις 
Γ) Λοιπά θέματα 

 
Πρόεδρος, Γιώργος Διαμάντης: 

Κύριο ζήτημα της σημερινής πρόσκλησης για συνεδρίαση είναι τα 
εκλογικά θέματα – συνεργεία συγκρότησης, αποζημιώσεις – δικαστικοί 

αντιπρόσωποι. Είναι η πρώτη συνεδρίαση μετά τη συγκρότηση του νέου 
Προεδρείου. Ενημερώνω ότι αμέσως μετά τη συγκρότηση έγιναν οι 

ακόλουθες ενέργειες και δράση του Προεδρείου και του Δ.Σ.  
 

1) Με πρόταση του Πανελλήνιου Συλλόγου των Διοικητικών 

Δικαστηρίων που συμμετείχαν και οι υπόλοιποι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι 
Αττικής, Σύλλογος Αθηνών, Σύλλογος Πειραιά, ΣτΕ, 

Υποθηκοφυλακείων και ΣΔΥΔΔΑ, σε αίθουσα του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών. Αναλύθηκαν τα τρέχοντα ζητήματα, 

προβληματισμοί για την περαιτέρω δράση μας σε συνεργασία με τους 
Συλλόγους της Χώρας. Με όλους τους Συλλόγους της Χώρας και όπου 

δεν είναι δυνατή η παρουσία εκπροσώπου, αυτή να γίνεται με έγγραφες 
προτάσεις κλπ. Θέλουμε έτσι να εγκαινιάσουμε την πλήρη συνεργασία 

μας για καλύτερη συνεργασία στα πλαίσια της νέας δράσης με την 
ευθύνη και την καθοδήγηση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. 

 
Αποφασίσαμε να επισκεφθούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, το Δ.Σ. της 

ΟΥΔΕ μαζί με τους Πρωτοβαθμίους Συλλόγους, αρχικά με τη μορφή της 
κινητοποίησης και να δώσουμε στον Υπουργό το μήνυμα της 

αντίδρασης των συναδέλφων μας για την άδικη μεταχείριση του κλάδου 

μας από την κυβέρνηση και την αθέτηση των υποσχέσεων 
Πρωθυπουργού και Υπουργών όσον αφορά το Βαθμολόγιο – Επίδομα 

Ειδικών Συνθηκών – Προσλήψεις κ.λπ. 
 

Στην πορεία, αμέσως τις επόμενες 3 μέρες είχαμε την παραίτηση της 
κυβέρνησης, λόγω μη εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη 

διενέργεια των εκλογών. Αμέσως, το Προεδρείο, την επόμενη ώρα της 
απόφασης για εκλογές, πήραμε πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση των 

εκλογικών συνεργείων και λοιπών θεμάτων περί εκλογικού. 
 

Έγιναν επαφές με Άρειο Πάγο, Υπ. Δικαιοσύνης, κλείσαμε ραντεβού με 
τον Γεν. Γραμματέα του Εσωτερικών αλλά αναβλήθηκε λόγω της 

συμμετοχής του στη διακομματική. 
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Την επόμενη μέρα, κλείσαμε ραντεβού με τον Υπηρεσιακό Υπουργό 
Εσωτερικών με θέμα τα εκλογικά. Προτείναμε στη συνάντηση η οποία 

κράτησε πάνω από μία ώρα την αναδρομική, ισότιμη και δίκαιη 
κατανομή της εκλογικής αποζημίωσης με τους άλλους εμπλεκόμενους 

στην εκλογική διαδικασία (Υπ. Εσωτερικών, Περιφέρειες κ.λπ.). Δεν 
μπήκαμε στη διαδικασία να ζητήσουμε ποσά, αλλά εμείναμε στη 

θεσμική αντιμετώπισή μας και την ισονομία με τους άλλους 
εμπλεκόμενους. Παραθέσαμε στοιχεία δια του εισηγητή μας, 

Αντιπροέδρου της ΟΔΥΕ, με πλήρη στοιχεία από τις εκλογές του 2007 
έως και τις τελευταίες Ευρωεκλογές. Αναδείξαμε στον Υπουργό την 

αδικία που ως κλάδος υφιστάμεθα από το 2012 και έως τις 
Ευρωεκλογές, όπου φαίνεται αναλυτικά ότι είχαμε φθίνουσα πορεία στα 

ποσά κατά 65% σε σχέση με τους υπαλλήλους του Υπ. Εσωτερικών. 

Μας ζητήθηκε ποσό από τον Υπουργό αλλά εμείναμε στη θεσμική και 
ισότιμη αντιμετώπισή μας με τους άλλους εμπλεκόμενους όπως ορθά 

ανέπτυξε ο εισηγητής μας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και τουλάχιστον 
δεχτήκαμε να επιστρέψουμε στη σχέση 2 προς 3 δηλαδή στο 70% των 

αποζημιώσεων των άλλων εμπλεκομένων στις εκλογικές διαδικασίες 
(Υπ. Εσωτερικών, κ.λπ). Ο Υπουργός δέχτηκε την αδικία και μελέτησε 

επιτόπου και κράτησε τα στοιχεία για επεξεργασία.  
 

2) Μετά τη συνάντηση με τον Υπ. Εσωτερικών, επισκεφθήκαμε το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς πρόσκληση και ζητήσαμε να αλλάξει την 

απόφασή του για τις μέρες της αναστολής των εργασιών των 
Δικαστηρίων, οι οποίες αρχικά, κατά τη γνώμη μας, ήταν λίγες οι μέρες 

της αναστολής και υπήρχε κίνδυνος της προβληματικής έκδοσης – 
καταμέτρησης των συνδυασμών λόγω του ότι οι χώροι συνεδριάσεων 

των Δικαστηρίων θα ήταν γεμάτοι με σάκους.  

 
Καταφέραμε την τελευταία στιγμή και άλλαξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης 

την απόφαση ως εξής: α) 3 ημέρες πριν – 3 ημέρες μετά σε όλα τα 
Πρωτοδικεία της Χώρας, β) 3 ημέρες πριν – 4 ημέρες μετά σε 

Θεσσαλονίκη και Πειραιά και γ) 3 μέρες πριν και 5 μέρες μετά σε 
Αθήνα. Σημειώνω ότι ζητήσαμε το «3 μέρες πριν – 4 μετά» να ισχύσει 

σε όλη τη Χώρα, το οποίο δεν δέχτηκε ο Υπουργός. 
 

3) Έγιναν και άλλες συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπ. 
Εσωτερικών και Αρείου Πάγου που έχουν σχέση με τις εκλογές και δεν 

μπαίνω σε αναλυτική ενημέρωση για το λόγο ότι όλοι γνωρίζουμε κατά 
τις τηλεφωνικές ενημερώσεις και τη κατά ιδίαν παρουσία μας. 

Την ίδια μέρα, 7-1-2015, πάλι με παρέμβασή μας στην αρμόδια 
διεύθυνση του Υπ. Εσωτερικών, ζητήσαμε παράκαμψη της διαδικασίας 

με ΙΔΕ κ.λπ. για την γρήγορη πληρωμή των αποζημιώσεων, θέμα που 

θα ασχοληθούμε και τις επόμενες μέρες. 
 

Αφήνω την πλήρη ενημέρωση της όλης διαπραγμάτευσης και του 
σχεδιασμού περί εκλογικών συνεργείων – αποζημίωσης. 
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Μέλος, Λάμπρος Χανδρινός: Συμπληρωματική ενημέρωση 
 

Δεν βάζουμε ποτέ θέμα Δικαστικών Αντιπροσώπων, το αφήνουμε για 
μετά να δούμε που πάει το θέμα και θα επανέλθουμε σύμφωνα με τις 

εξελίξεις. Βάζω θέμα όπως και τόνισα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, να 
αποκατασταθεί το ζήτημα της προπληρωμής των Δικαστικών 

Αντιπροσώπων και εντός νομού, επειδή έχουμε πολλούς νομούς που οι 
αποστάσεις μεταξύ των πόλεων είναι πάνω από 100 και πλέον 

χιλιόμετρα με αποτέλεσμα πολλοί Αντιπρόσωποι να μην έχουν χρήματα 
να καλύψουν τα έξοδα τους. Αυτό σημαίνει π.χ. αυτός που πάει Σκιάθο 

από Βόλο, στην ίδια έδρα είναι, αλλά η απόσταση μεγάλη και πρέπει να 
καλυφθούν, να προπληρωθούν για τη μετάβασή τους. Άρα αφού στις 

εντός έδρας, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και επειδή οι αποστάσεις 

είναι μεγάλες πρέπει να υπάρξει η διαδικασία προπληρωμής. Κατά 
γενική ομολογία, η διαπραγμάτευση με τον Υπουργό πήγε πολύ καλά. 

 
Πρόεδρος, Γιώργος Διαμάντης:  

 
1) Εμβόλιμα τονίζω πως με δική μας παρέμβαση στον Άρειο Πάγο 

πετύχαμε να έχουν δικαίωμα και οι Δικαστικοί Υπάλληλοι να 
κάνουν αίτηση και για τις μονοεδρικές. 

2) Επίσης, ενημερώνω πως υπεγράφησαν τα ερωτήματα των 
τοποθετήσεων ΙΔΑΧ στα αρμόδια Εφετειακά Υπηρεσιακά 

Συμβούλια και εστάλεισαν στις 31/12/2014. Τα ερωτήματα 
υπεγράφησαν στις 29/12/2014 

 
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Σύλλογος της Θεσσαλονίκης με έγγραφό 

του που παρουσιάστηκε από τον Χρήστο Σιώνα και μπαίνει σώμα στα 

πρακτικά. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 7-1-2015 ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

 

Συνάδελφοι, 

Στηρίζουμε το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ σε όλες τις ενέργειες που θα κάνει για υλοποίηση των 

αποφάσεων των Συνεδρίων μας, που αφορούν το εκλογικό επίδομα, σε όλους τους 

δικαστικούς υπαλλήλους, χωρίς αποκλεισμούς και άμεσα καταβαλλόμενο μετά το πέρας 

του χρόνου της εκλογικής διαδικασίας. 

 

Αυτονόητο θεωρούμε, ότι η αναστολή λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών πρέπει να 

επιμηκυνθεί σε 3 μέρες πριν και 4 μετά τις εκλογές, όπως γινόταν πάντα. 

 

Οι αμοιβέ των δικαστικών αντιπροσώπων θα πρέπει να προσδιοριστούν στο ύψος των 

πραγματικών αναγκών λαμβανομένου υπόψη της συγκυρίας και των ιδιαιτέρων καιρικών 

συνθηκών οι οποίες θα δυσχεράνουν την μετάβαση, την εκτέλεση των καθηκόντων και 

την αποχώρηση των δικαστικών αντιπροσώπων. 

 

Αυτονόητο επίσης θεωρείται ότι η αμοιβή των δικαστικών αντιπροσώπων ανεξάρτητα το 

που θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, πρέπει να προκαταβληθεί. 
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Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων απέχουν από τις αποφάσεις 

των Συνεδρίων μας, καλούμε το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ να λάβει δράσεις αντίδρασης και πάλης 

για την επίτευξη των στόχων. 

 

Για το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Θ. 

 

Άρης Παρούτογλου 

Πρόεδρος 

Κωνσταντίνος Βαφειάδης 

Γεν. Γραμματέας 

 

 

Μέλος, Μίλτος Βεντούρης: 

 
Οι προσπάθειες του Δ.Σ. γίνονται και είναι σοβαρές. Το ζήτημα είναι να 

πάρουμε αποφάσεις. Π.χ. αν δεν ικανοποιηθούμε οικονομικά όσον 
αφορά τα εκλογικά, το συνδικάτο πρέπει να δράσει. Τα συνδικάτα 

πρέπει να είναι έτοιμα να κάνουν κινητοποιήσεις, Άρα πρέπει να είμαστε 
έτοιμοι να αντιδράσουμε σε μια αρνητική εξέλιξη ώστε να 

αντιδράσουμε. Βάζω θέμα σήμερα κατά τη συνεδρίασή μας, να πάρουμε 
απόφαση περί οποιασδήποτε κινητοποίησης αν θα χρειαστεί, έγκαιρα. 

 
Μέλος, Χρήστος Σιώνας: 

 

Θέμα σύσκεψης Α’βαθμίων Συλλόγων Αττικής είναι υπό κρίση, είναι μεν 
σε σωστό τρόπο, αλλά είναι ελλιπής ως προς τα άλλα μέλη των 

Συλλόγων της Χώρας που δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν. 
Δεν κλήθηκαν τουλάχιστον οι υπόλοιποι Σύλλογοι της Χώρας με 

αποφάσεις συνελεύσεων περί οποιασδήποτε απόφασης ή άλλης 
πρότασης, όπως π.χ. Δράμα, Χίος κ.λπ. Άρα, έπρεπε να κληθούν και οι 

υπόλοιποι Σύλλογοι να συμμετέχουν με αποφάσεις. Η κίνηση να 
καλούμε Α’βαθμίους της Αττικής να συμμετέχουν σε διαδικασίες όπως 

αυτή που έγινε στην Αθήνα ερήμην των άλλων Συλλόγων καλλιεργεί 
άσχημη εντύπωση. Επίσης, όσον αφορά την ενημέρωση όλων των 

μελών του Δ.Σ. από το Προεδρείο δεν έγινε ισότιμα, επειδή πολλά μέλη 
του Δ.Σ. δεν είχαμε ενημέρωση.  

 
Τώρα, στο θέμα των ΙΔΑΧ, δεν είχα ενημέρωση για την υπογραφή των 

ερωτημάτων – για τοποθέτηση και την αποστολή τους και ζητώ άλλη 

φορά, για οποιαδήποτε εξέλιξη, να ενημερώνονται ισότιμα όλα τα μέλη 
του Δ.Σ., να υπάρχει άμεση ενημέρωση. 

 
Εκτίμησή μου για τα εκλογικά: Εκτιμώ ότι κακώς στη διαπραγμάτευση 

με τον Υπουργό Εσωτερικών δεν μπήκε ποσό αποζημίωσης. Έπρεπε να 
θέσουμε ποσό σύμφωνα με την απόφαση του Συνεδρίου στο Βόλο. 

Σήμερα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. να βάλουμε ποσό όπως αναφέρω 
παραπάνω. Επίσης, να αποφασίσουμε σήμερα, αν δεν έχουμε καλή 

αποζημίωση στα συνεργεία, και μέτρα αντίδρασής μας. Να πάρουμε 
κάποια απόφαση για αποχή. Π.χ. προτείνω αρχικά ότι δεν 

παραλαμβάνουμε σάκους από την Κυριακή 7 η ώρα το βράδυ ως τις 7 η 
ώρα το πρωί της Δευτέρας. Άλλη αντίδραση να πιέσουμε την 

καταχώρηση των αποτελεσμάτων να την κάνει το Υπ. Εσωτερικών και 
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μετά να κάνουμε εμείς τον έλεγχο και την καταχώρηση του Υπ. 
Εσωτερικών. 

 
Μέλος, Δημήτρης Τσάκας:  
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Μέλος, Δημήτρης Λιάτσος: 
 

Θέμα αντίδρασης χαμηλού ποσού αποζημίωσης. 
Υπάρχει θέμα και να προσέχουμε, αδύνατο σημείο τα εκλογικά. Π.χ. δεν 

είναι λίγες οι φορές που μας λένε αν δουλεύουμε όλοι. Τρία σενάρια 
υπάρχουν: 

α) οι εκλογές θα γίνουν, θέλουμε δε θέλουμε με άλλους τρόπους, π.χ. 
να αναστείλει η Κυβέρνηση τις εργασίες των Δικαστηρίων. Πρέπει να 

ζητήσουμε ποσό για την αποζημίωση. Βασικός μας στόχος όπως πάντα 
να συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι και αυτό το πετυχαίνουμε. Το Υπ. 

Εσωτερικών παίρνει μεγαλύτερη αποζημίωση αλλά δεν δουλεύουν όλοι, 
συμμετέχουν μόνο το 30%. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να 

δεχθούμε ότι ποσό μας δώσουν. 

 
Να πιέσουμε να διεκδικήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αποζημίωση. Τα 

400€ στον ιδιωτικό τομέα είναι ενδεικτικό. Άρα να σταθμίσουμε όλα 
αυτά. Και βέβαια να υπάρξει αντίδραση σε περίπτωση μικρής αμοιβής. 

 
Σαν συνδικάτο καθήκον μας είναι να κερδίσουμε ότι καλύτερο για τους 

συναδέλφους μας με μια πολύ καλή απόφαση για εκλογική αποζημίωση, 
εφάμιλλη για την άρση της αδικίας ως προς τους άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς στις εκλογές, π.χ. Υπ.Εσωτερικών, Περιφέρειες 
κ.λπ. 

 
Επισυνάπτεται μηχανογραφημένο κείμενο της ΔΑΚΕ. 

 
 

ΔΑΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

ΑΘΗΝΑ 8/1/2015 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ  

(ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8/1/2015) 

 

1. Με χαρά μάθαμε, ότι η από 5/1/2015 παρέμβασή  μας, για τις μέρες αναστολής των εργασιών 

των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας  κατά τη διάρκεια των Εθνικών Εκλογών, έπιασε τόπο και  

θα εκδοθεί νέα Υπουργική Απόφαση που θα τακτοποιεί το ζήτημα που είχε δημιουργηθεί  

σχετικά με τις ημέρες  οι οποίες επανέρχονται στα δεδομένα των προηγουμένων εκλογικών 

αναμετρήσεων. Η παρέμβασή μας ήταν άμεση και ίσως έδειξε και σε σας το δρόμο για να 

ζητηθεί το αυτονόητο, εμείς μιλάμε με έγγραφα που αποδεικνύουν τα έργα μας. Κι όλα αυτά, 

παρόλο που κάποιοι έκριναν χθές μη σημαντική της παρουσία μας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 

και δεν ενημερώθηκε κάποιος από την παράταξή μας για να παρασταθεί στη συνάντηση αυτή, 

παρ΄όλο που εμείς αναδείξαμε και «τρέξαμε» από την πρώτη στιγμή το συγκεκριμένο θέμα. 

 

2. Οι επαφές και οι διαπραγματεύσεις για το ύψος του ποσού της εκλογικής αποζημίωσης, 

θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά χθές η απαίτηση του Υπουργού για συγκεκριμένο 

ποσό και η αδυναμία από μέρους της ΟΔΥΕ να παραθέσει ποσό, δείχνει την αστοχία να γίνει 

συνάντηση με πρωτοβαθμίους συλλόγους κι όχι συνεδρίαση του ΔΣ στις 30.12.14. Αξίζει εδώ να 

τονιστεί ότι στη χθεσινή συνάντηση, για πρώτη φορά τα τελευταία 14 χρόνια, δεν κατατέθηκε 

υπόμνημα με τις θέσεις μας, πράγμα που δείχνει δυσλειτουργία και δημιουργεί ερωτηματικά για 

τον τρόπο λειτουργίας του Προεδρείου  της ΟΔΥΕ. 

 

3. Θεωρούμε υποχρέωση μας να ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΜΕ την μέχρι σήμερα αδιαφορία του 

προεδρείου της ΟΔΥΕ να κοινοποιήσει το ψήφισμα του συνεδρίου, που καταδίκασε τη στάση 
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εκλεγμένου στα Διοικητικά Δικαστήρια, που ψήφισε ως μέλος της επιτροπής δικαστικού 

μεγάρου, υπέρ της απομάκρυνσης της ΠΕΥΓΔΔ από τα γραφεία της. 

 

4. Πρέπει να αμυνθούμε μέχρις εσχάτων στο δικαίωμα κάποιοι συνάδελφοι, προκειμένου να 

λειτουργήσουν τα Πρωτοδικεία της χώρας το βράδυ των εκλογών, να διορισθούν 

αναπληρωματικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι και όχι τακτικοί, όπως επεξεργάζονται κάποιοι. 

Αλλωστε καλύπτουν μέρους του ποσοστού που μας αναλογεί και δεν καταλαμβάνουν θέση 

άλλων εμπλεκόμενων. Πρέπει αυτό να αναδειχθεί με κάθε τρόπο   για να παύσει η κάθε περί του 

αντιθέτου σκέψη.   

 

5. Ρωτάμε το Προεδρείο της ΟΔΥΕ, πότε και αν σκοπεύει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 

επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας που θα αναλάβει τη Νοσοκομειακή κάλυψη των 

συναδέλφων;;; 

 

6. Ρωτάμε το Προεδρείο της ΟΔΥΕ, πότε και αν σκοπεύει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για 

τη σύμβαση με τα Στρατιωτικά πρατήρια;; 

 

7. Πρέπει εδώ να αναδείξουμε και πάλι τη διαφωνία μας με την υποκατάσταση του ΔΣ της 

ΟΔΥΕ από άλλα εξωθεσμικά και εξωκαταστατικά όργανα. Από την αρχική συνεπίσκεψη 

φορέων και μελών του ΔΣ της OΔΥΕ στον Υπουργό Δικαιοσύνης και τη σύσκεψη για τα 

εκλογικά, αντί συνεδρίασης του ΔΣ, εκφράσαμε την  επιφύλαξή μας, η οποία δεν έγινε δεκτή. 

Θεωρούμε σωστή την ενημέρωση των πρωτοβαθμίων και την ανταλλαγή απόψεων με αυτούς, 

αλλά σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκατασταθούν τα εκλεγμένα όργανα από μη 

θεσμικά.  

 

ΔΑΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

 
Μέλος, Λάμπρος Χανδρινός: 

 
Είμαι ένα βήμα να καταγγείλω την διαδικασία της σημερινής 

διαδικασίας, σήμερα Πρόεδρε απαντάς στον καθένα για ότι λέγεται. Στο 
κλείσιμο που θα κάνεις μπορείς να απαντήσεις σε όλους. Θέμα 

λειτουργίας του Δ.Σ. Πήρατε απόφαση ερήμην μας για συνάντηση στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσία των Α’βαθμίων Συλλόγων της 

Αττικής. Μια συνάντηση χάβρα όπου δεν επικεντρώθηκε στα βασικά 
αιτήματα του κλάδου, βαθμολόγιο και επίδομα ειδικών συνθηκών. 

Αναπτύχθηκαν θέματα έξω από την πολιτική πραγματικότητα ενώ 
ξέραμε πως θα έχουμε εκλογές, το βασικό ήταν μέχρι στις 29/12/2014 

να προωθήσουμε τη διάταξη του βαθμολογίου. Και δεν ήταν 
κινητοποίηση όπως τη βαφτίσατε. Άτυχη η συνάντηση ανεξάρτητα της 

τύχης των 2 κύριων αιτημάτων μας. Και φυσικά και του τρίτου 

αιτήματος, τις προσλήψεις. 
 

Στην προηγούμενη συνάντηση με τον Υπουργό σαν διαπαραταξιακή 
είχα τονίσει την επιτυχή παρέμβαση του Υπουργού στο θέμα Ρωμανού 

και αμέσως επικεντρώθηκα προσωπικά στην τοποθέτησή μου στον 
Υπουργό, για τα καίρια αιτήματα. Τοποθετήθηκα σαν να μην ήταν αυτή 

η Κυβέρνηση στο μέσον της θητείας της και μάλιστα, από πίεση, επειδή 
φαινόταν ότι βρίσκεται στο τέλος της θητείας της, είδατε όλοι, ότι ο 

Υπουργός πήρε αμέσως τηλέφωνο τον Μητσοτάκη και σε ανοιχτή 
ακρόαση ακόμη. Ζήτησα να τελειώνουμε με την προκήρυξη των 500 

μόνιμων δικαστικών, να ολοκληρώσουμε αυτές τις διαδικασίες, κατόπιν 
παράστασής μας στον Χαρδούβελη. Στη συνάντηση μας εκείνη με τα 
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Α’βάθμια έπρεπε να επικεντρωθούμε στα βασικά θέματα που ανέφερα 
πιο πάνω.  

 
Πρότεινα να κλείσουμε αμέσως ραντεβού, εκείνη την ώρα, με τον 

Χαρδούβελη για βαθμολόγιο – προσλήψεις. Γιατί ο μόνος Υπουργός που 
δεν είχε πεισθεί ήταν Χαρδούβελης. Ενώ αρχικά είχε πειστεί ο 

Χαρδούβελης και είχε υπογράψει, έσβησε την υπογραφή του με 
μπλάνκο. Άρα, πρέπει να παρασταθούμε και σήμερα στον Χαρδούβελη. 

Αλλά αυτό ποτέ δεν έγινε. 
 

Είμαι βέβαιος ότι αν γινόταν συνάντηση εκείνη την ημέρα με τον 
Χαρδούβελη και παρότι είχε συνδέσει την υπογραφή του με την 

επιτήρηση, γιατί ως το τέλος του μήνα θα υπέγραφε τη διάταξη. Η 

γνώμη μου, ατονίσαμε. Δυστυχώς. 
 

Διαβάζω ανακοίνωση της ΟΔΥΕ ότι υπογράφηκε το έγγραφο για τις 500 
προσλήψεις με εισερχόμενο πρωτόκολλο στον Μητσοτάκη την 5-1-

2015. Όταν παίρνει έγκριση από τον Πρωθυπουργό προς Μητσοτάκη, 
έπρεπε το Προεδρείο να παρακολουθεί το ζήτημα από κοντά. Αυτό δεν 

έγινε κατά τη γνώμη μου. Από τις 22-12-2014 που έφυγε στον 
Μητσοτάκη στις 5-1-2015 δεν παρακολούθησε το Προεδρείο την 

διαδρομή της απόφασης για την πρόσληψη των 500. 
 

Λειτουργία Δ.Σ.: Έχουν γίνει κάποιες επαφές, άλλοι ξέραμε και άλλοι 
δεν ξέραμε. Για τη συνάντηση με Θεοχαρίδη δεν εστάλει SMS, αλλά 

από την ανακοίνωση μόνο μάθαμε για την συνάντηση. Έτσι έγινε η 
επαφή με Θεοχαρίδη για εκλογικά χωρίς να ενημερωθούμε. Να μη 

συνεχίσουμε αυτήν την λειτουργία. Χθες στον Θεοχαρίδη έγινε μια 

συνάντηση πολύ καλή. Τα στοιχεία του Καϋμενάκη που δόθηκαν στον 
Υπουργό και αναπτύχθηκαν δια ζώσης βοήθησαν την διαπραγμάτευση 

και οφείλω αυτό να το πω, ήταν μια πολύ καλή διαπραγμάτευση. Η 
πρώτη φορά στα 22 χρόνια που δόθησαν στοιχεία, ήταν μια καλή 

συνάντηση με Θεοχαρίδη, ανεξάρτητα αποτελεσμάτων. Έγινε μια 
σοβαρή και με επιχειρήματα συζήτηση με Υπουργό για την 

αποκατάσταση της αδικίας ως προς τους άλλους εμπλεκόμενους. Μια 
συζήτηση που θα έχει αποτελέσματα στο μέλλον.  

 
Το αδύνατο σημείο της συνάντησης όμως ήταν ότι δεν ζητήσαμε ποσό 

και ήταν αρνητικό. Βρεθήκαμε όλοι σε αμηχανία όταν ο Υπουργός μας 
ζήτησε να του πούμε ένα ποσό και αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε 

γιατί δεν είχε προηγηθεί Δ.Σ. για να αποφασίσουμε. Ο Καϋμενάκης τότε 
επιχείρησε να πει ποσό δια της τεθλασμένης σύμφωνα με την εισήγησή 

του, ενώ είχαμε απόφαση του Συνεδρίου του Βόλου. 

 
Για τα 176 είχα ζητήσει από τον Υπουργό Δικαιοσύνης όσο εκκρεμεί 

στον Άρειο Πάγο η συζήτηση στην Ολομέλεια να δώσει εντολή στην 
αρμόδια οικονομική διεύθυνση να μην στέλνει έγγραφα σε υπηρεσίες 

μέχρι η απόφαση να τελεσιδικήσει.  
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Απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ελεγκτικού Συνεδρίου: Θεωρώ 
βάρβαρη βόμβα τη α????? – απόφαση επιλογής Προϊσταμένων με Γ’ και 

Δ’ βαθμό που ευθέως απεμπολεί και δημιουργεί θέμα όσον αφορά τη 
διάταξη για το βαθμολόγιο. Ζήτησα επίσης από τον Υπουργό, κατά τη 

συνάντηση με τη διαπαραταξιακή, να μην υπογράψει γιατί απεμπολεί το 
βαθμολόγιο. Να το αναπέμψει στο 7μελές γιατί είναι παράνομη ως 

απόφαση σε συνδυασμό με το Π.Δ. 39/12 περί υφιστάμενου 
καθεστώτος αξιολόγησης και ακόμη λόγω κώδικα δεν μπορεί να 

επιλεγεί προϊστάμενος με Ε’ βαθμό, επειδή ο κώδικας δεν το επιτρέπει. 
 

Επίσης, προτείνω ως προς το εκλογικό, να έχουμε σήμερα μια απόφαση 
για ποσό. Έχουμε καθήκον να ανιχνεύσουμε για κάποια κινητοποίηση – 

αντίδραση που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε δια περιφοράς αν 

χρειαστεί. Και σίγουρα η απόφαση που μπορεί να πάρουμε, μπορεί να 
υλοποιηθεί. Να εξαγγείλουμε από σήμερα, αν είναι μικρό το ποσό, να 

απέχουμε από τα συνεργεία μετεκλογικά. 
 

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας, Ανδρέας Πάσχος: 
 

Δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο στο βωμό της διεκδίκησης του 
βαθμολογίου που δεν απεμπολούμε, την παραπέρα μειωτική και 

απαράδεκτη μεταχείριση των δικαστικών υπαλλήλων από τους εκάστοτε 
προϊστάμενους δικαστές, που λόγω έλλειψης σύγκλισης υπηρεσιακών 

συμβουλίων τοποθετούν και δηλώνουν με πράξεις, ακόμα και πολλές 
φορές χωρίς αιτιολογία. Η άμεση σύγκλιση και οι εκλογές για τα 

υπηρεσιακά συμβούλια είναι κυρίαρχο ζήτημα. 
 

Δεν μπορεί επίσης να μένουμε αδιάφοροι από το πάγωμα των 

προαγωγών από το 2012 με αποτέλεσμα να χάνουν οι συνάδελφοι 
ακόμα και 5.000 ευρώ μέχρι τώρα. Μπορεί να είναι ζήτημα και της 

ΑΔΕΔΥ αλλά δεν πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, στις πλάτες 
των συναδέλφων δεν μπορούμε να παίζουμε. Δεν μπορεί να ξεπουλάμε 

όλα τα ζητήματα με τη διεκδίκηση του βαθμολογίου.  
 

Τώρα, στα εκλογικά. Η διεκδίκηση ήταν πολύ καλή γιατί αναπτύχθηκαν  
σωστά όλα τα επιχειρήματα και καταδείξαμε την φθίνουσα πορεία ως 

προς εμάς από το 2012 και μετά. Το αν δεν δόθηκε ποσό δεν μπορεί να 
γινόταν κάθε μέρα συμβούλιο και μπορεί το Προεδρείο να αποφασίζει 

και μετά να προτείνει σε συνεδρίαση του Δ.Σ. Σημείο άμυνας η 
απόφαση του εκλογικού να έχει ένα όριο και να είναι λίγο ως τις 4 

Φεβρουαρίου αν είναι δυνατόν να πάρουμε πιο γρήγορα τα χρήματα 
της αποζημίωσης. Τώρα, συμφωνώ με την εισήγηση ποσοστιαία 

μεταχείριση με τους άλλους εμπλεκομένους, 2 προς 3. 

 
Για το μετά διάστημα να μπορεί ο προϊστάμενος να καλεί προσωπικό με 

προσωπική πρόσκληση για το σωστό καταμερισμό του προσωπικού. 
 

Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Γιώργος 
Κουφογιώτης: 
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Ποια είναι τα γεγονότα: Στις 17/12/2014 εκλογή Προεδρείου. 
29/12/2014 πρέπει η κυβέρνηση μέσα στις διακοπές Χριστουγέννων 

μετά από παράσταση του Δ.Σ. να επιλύσει θέματά μας που δεν έκανε σε 
2 χρόνια. Και τώρα αμέσως. Το 15ήμερο έληξε. Το Προεδρείο έκανε 

πολλά, στο διάστημα αυτό έτρεξε παντού και για όλα τα θέματα και 
αυτό οι συνάδελφοι το βλέπουν. Το θέμα είναι τι μπορούσαμε να 

κάνουμε μέσα σε λίγες μέρες από την εκλογή Προεδρείου, μέσω 
εορτών κ.λπ. Ας αφήσουμε τις κορώνες, ενότητα και το πρώτο αίτημά 

μας επίκαιρο το εκλογικό, ενώνει. 
 

Καταγγέλλω σε όλους τους τόνους την προηγούμενη θητεία για 
αποκλεισμούς και ζητώ τώρα από το νέο Προεδρείο να συμμετέχουν σε 

όλες τις διαδικασίες, όλες οι παρατάξεις. 

 
Εκλογικό: Συνάδελφοι, οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να 

εμποδίσουν τη διενέργεια των εκλογών με κάποια κινητοποίηση. Είναι 
το αδύνατο σημείο μας. Βέβαια, έχουμε όπλα να αντιδράσουμε αν 

χρειαστεί, εδώ θα είμαστε και πορευθούμε σύμφωνα με την απόφαση. 
Προτείνω να πάρουμε τα ίδια με των υπαλλήλων του Υπ. Εσωτερικών. 

Να διοριστούν όλοι αντιπρόσωποι. Να πάρουμε τα λεφτά πριν. Τώρα, 
μέχρι τις εκλογές δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τίποτα άλλο εκτός 

από το εκλογικό. Αμέσως μετά να προγραμματίσουμε τις δράσεις μας, 
με πρώτο θέμα εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Τα δικαστήρια δεν 

λειτουργούν και όλα είναι ακέφαλα, ζούμε σε συνθήκες απαράδεκτες 
κ.λπ., αλλά μετά τις εκλογές. Τώρα πρέπει να δώσουμε αγώνα στο Υπ. 

Εσωτερικών για την καλύτερη εκλογική αποζημίωση σύμφωνα με ότι 
προτείναμε μετά την εισήγηση Καϋμενάκη. 

 

Επίσης, προσθέτω, κλείνοντας, να προσέξουμε όλοι μας την 
συμπεριφορά μας στο Facebook. Αυτό το ξεκατίνιασμα να σταματήσει. 

Άλλη προτεραιότητα μετά τις εκλογές πρέπει να είναι οι ασφάλειες 
ζωής, σε αυτό θα επανέλθω σε άλλο Δ.Σ. 

 
Μέλος, Μιχάλης Μαυρογένης: 

 
Συμφωνώ με τη διεκδίκηση για το εκλογικό και με την εισήγηση με 

σωστά επιχειρήματα ώστε να επιδιώξουμε την καλύτερη δυνατή 
εκλογική αποζημίωση. Και σίγουρα το ποσό για αυτές τις εκλογές 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο σε αξία σύμφωνα με το παρεχόμενο έργο 
μας,από τις προηγούμενες Περιφερειακές, Δημοτικές και Ευροεκλογές, 

που σίγουρα ήταν τριπλές, πιο δύσκολες και επί δυο Κυριακές. Μπορεί 
να προβλεφθεί στην απόφαση στην ΚΥΑ πώς να χειρίζονται τα 

συνεργεία για μετά τις εκλογές, ώστε να χρησιμοποιηθούν από το ένα 

συνεργείο στο άλλο, έχει γίνει αυτό στο Ηράκλειο Κρήτης χωρίς καμία 
αντίδραση συναδέλφων. 

 
Επίσης, η διπλή φορολόγηση της εκλογικής αποζημίωσης είναι άδικη. 

Χρονοδιάγραμμα από τη λήξη της απόφασης για πληρωμή των 
αποζημιώσεων όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να βάλουμε όριο ποσοτικό και 

αυτό καλύπτεται από την εισήγηση. Να υπάρξει μια αντίδραση μετά τις 
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εκλογές, π.χ. αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την απόφαση, μετά το 
ωράριο. 

 
Θετική η λειτουργία του Δ.Σ. το γεγονός ότι βάζει στο παιχνίδι τους 

Συλλόγους συμμετέχοντας και οι Σύλλογοι της επαρχίας με 
οποιοδήποτε τρόπο στις δράσεις με προτάσεις τους είναι διαφορετικό 

και υποβοηθά τη λειτουργία του Δ.Σ. Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται 
και από οποιοδήποτε μέλος του Προεδρείου ή παρατάξεων, όσον αφορά 

κάποια δραστηριότητα. Αν έγιναν επαφές από μέλη του Προεδρείου 
καλώς έγιναν και στην σημερινή συνεδρίαση να τις επικυρώσουμε. Για 

τα 176€ διαχρονικά η ΟΔΥΕ το έχει αγνοήσει, δεν το χειρίστηκε όπως 
έπρεπε στην τελευταία διετία. 

 

Γενικός Γραμματέας, Χρήστος Λυμπερόπουλος: 
 

Χρειάζεται αλληλεγγύη και ενότητα μεταξύ των μελών του Δ.Σ. Η 
λειτουργία του Δ.Σ. και του Προεδρείου είναι σε πάρα πολύ σωστό 

δρόμο. Αμέσως μετά την προσφυγή σε εκλογές πήραμε πρωτοβουλίες. 
Όλες οι συναντήσεις που έγιναν με την παρουσία των Συλλόγων της 

Αττικής ήταν θετικό γεγονός. Θέλουμε τους Συλλόγους να έχουν 
ενεργή συμμετοχή. Όταν εκλέχθηκε το Προεδρείο αυτό, που θεωρώ ότι 

έγινε εντελώς δημοκρατικά, είδα αντιδράσεις στο διαδίκτυο που δεν 
στέκονταν. Ήταν σύντομες οι προθεσμίες λόγω των εκλογών, έτσι 

έπρεπε να πάρουμε πρωτοβουλίες.  
 

Τέθηκε θέμα από μέλος της νέας Ε.Ε. ότι εμείς «δεν θα ελέγξουμε τα 
διόδια, αλλά θα ελέγξουμε άλλα θέματα». Πέρασε μια κρίση στο Ταμείο, 

τώρα επανέρχεται το θέμα από μέλος της νέας Ε.Ε. Η Ελεγκτική 

Επιτροπή ελέγχει το Ταμείο – Δ.Σ. και όχι τον Ταμία. Είναι απαράδεκτο 
να λέγονται στο διαδίκτυο πράγματα – αιχμές για το ποιος πληρώνει τα 

μηνύματα του Αντιπροέδρου, ενώ ξέρουν ποιος τα πληρώνει – δηλαδή 
τα μηνύματα, ότι τα πληρώνει ο ίδιος ο Καϋμενάκης. Όταν έστειλε ο 

Καϋμενάκης μήνυμα ως Αντιπρόεδρος υπήρχε η συγκατάθεση του 
Προέδρου και του Γραμματέα για να το κάνει. Τώρα φαίνεται να 

δημιουργείται παραομοσπονδία με ανακοινώσεις κ.λπ. Χθες μετά το Υπ. 
Εσωτερικών κάποιοι έφυγαν και δεν ήρθαν στο Δικαιοσύνης. 

 
Το Προεδρείο έχει επάρκεια, γνώσεις και εμπειρία. Αποφασίσαμε και 

στηρίξαμε αυτό το Προεδρείο σεβόμενοι το Συνέδριο. Πως μπορεί όμως 
να υπάρξει ενότητα, αν υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις από τα άλλα μέλη 

ή παρατάξεις του Δ.Σ. που δεν είναι στο Προεδρείο; Στηρίζουμε και θα 
στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το Προεδρείο. Στο επόμενο Δ.Σ. 

θα κάνουμε προτάσεις. Έκανε χθες, εισήγηση ο Αντιπρόεδρος πολύ 

καλή για το εκλογικό. Θα μπορούσε για όλα τα θέματα να υπάρχουν 
εισηγητές και έτσι να δίνεται ρόλος και συμμετοχή σε όλα τα μέλη του 

Δ.Σ. και στα φυσικά μέλη μέσω της αναβάθμισης της ιστοσελίδας. Χθες 
στο Υπ. Εσωτερικών έγινε επιστημονική – άριστη παρουσίαση και 

πιστεύω ότι θα το λάβει σοβαρά υπόψη ο Υπουργός Εσωτερικών. 
Παρόμοια έγινε και στο Υπ. Δικαιοσύνης και λύθηκε το θέμα της 

παράτασης λειτουργίας των Δικαστηρίων για εκλογές. Ο Υπουργός 
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Δικαιοσύνης μας χρησιμοποίησε, δεν μας έλυσε κανένα θέμα. Βεβαίως 
ήταν θετικό οι προσλήψεις. Να βγει σήμερα απόφαση για διεκδίκηση 

ποσού εκλογικού και πρόβλεψη για όποια αντίδραση. 
 

Τώρα στα γενικότερα θέματα που μας απασχολούν όλα θα τίθενται στη 
διάθεση του Δ.Σ. όπου θα αποφασίζονται και θα είναι δεσμευτικά για 

εκτέλεση από το Προεδρείο και τα μέλη του Δ.Σ. Έτσι πετυχαίνουμε την 
άμεση λογοδοσία, όπου λόγο θα έχουν όλοι οι Α’βάθμιοι Σύλλογοι με 

προτάσεις τους, με οποιοδήποτε τρόπο, μέσω φαξ ή email. Με αυτό τον 
τρόπο επιτυγχάνουμε ως Δ.Σ. τη συνολική δράση των Συλλόγων ως 

υποβοηθητικό μοχλό στη λειτουργία του Δ.Σ. Άμεσα αναβάθμιση της 
ιστοσελίδας μας, με σύγχρονο τρόπο, όπου θα έχουν πρόσβαση όλοι οι 

Σύλλογοι ανεξάρτητα του Δ.Σ. για να παρεμβαίνουν ανάλογα σε όλες 

τις διαδικασίες. Είναι τεχνικά ζητήματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς 
μας, απλά θα έχουμε ως Δ.Σ. την πολιτικό-συνδικαλιστική ευθύνη και 

καθοδήγηση. Π.χ. θα έλεγα να θεσμοθετήσουμε ακόμη τη δυνατότητα 
διενέργειας ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων για σοβαρά ζητήματα του 

κλάδου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. θα 
μηχανογραφούνται και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας. Προτείνω 

σήμερα ενδεικτικά, θα κάνω ειδική πρόταση σε επόμενο Δ.Σ. να βρούμε 
τρόπο οι συνεδριάσεις να μαγνητοφωνούνται και να δημοσιεύονται 

στην ιστοσελίδα μας εκτός της δαχτυλογραφημένης τήρησης για να 
πετύχουμε την πλήρη αποτύπωση των γεγονότων ώστε να μην 

υπάρχουν αμφισβητήσεις μελών του Δ.Σ. και να έχουν την πλήρη 
ενημέρωση όλοι οι συνάδελφοι της χώρας. 

 
Στο επόμενο Δ.Σ. θα προτείνουμε σαν παράταξη ΑΣΚ την συμπλήρωση 

του Προεδρείου, απλά σήμερα το γνωστοποιώ για την προεργασία και 

την ετοιμότητα των παρατάξεων. Δημιουργία πρωτοκόλλου 
εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του Δ.Σ. που θα τηρούνται 

στα γραφεία της ΟΔΥΕ στα πλαίσια της οργάνωσης που απαιτείται για 
ένα σύγχρονο και νοικοκυρεμένο συνδικάτο. Με την συνεργασία του 

Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα και του Οργανωτικού Γραμματέα του Δ.Σ., 
θα υπάρχει απόλυτη συμφωνία σε οργανωτικά θέματα για την πλήρη 

διαφάνεια των πεπραγμένων μας, ο κάθε ένας και από μια ευθύνη, ο 
καθένας μας στον τομέα του για αυτό που οι συνάδελφοι μας έχουν 

κατατάξει.  
 

Δεν θα επεκταθώ σε άλλα θέματα που μας απασχολούν, ήδη σε λίγες 
μέρες θα έχουμε βουλευτικές εκλογές, θα περιμένουμε τα 

αποτελέσματά τους. Προβλέπω αλλαγή της κυβέρνησης και τότε θα 
εκτιμήσουμε την όποια δράση μας στα βασικά θέματα που είναι:  

 

Α) Άμεση εκλογή νέων υπηρεσιακών συμβουλίων. ΑΜΕΣΑ.  
Β) Βαθμολόγιο.  

Γ) Επαναθεσμοθέτηση ειδικών συνθηκών.  
Δ) Ταυτόχρονη συνταξιοδότηση με το Ταμείο Νομικών.  

Ε) Προσλήψεις.  
Στ) ΙΔΑΧ, άμεσες ενέργειες για την εργασιακή ηρεμία των συναδέλφων 

κ.λπ. θέματα που θα προκύπτουν στην πορεία. 
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Τελειώνοντας, κάνω έκκληση ενότητας στη δράση με αλληλεγγύη και 

σεβασμό ανάμεσά μας και ειδικά στην αποκατάσταση της ψυχικής 
σύνδεσης ανάμεσά μας που τα 2 τελευταία χρόνια διαταράχτηκαν και 

αυτό είναι επιταγή και υποχρέωση μας, ώστε να οικοδομήσουμε τα 
μόνα προοδευτικά βιώσιμα για το καλό του κλάδου και των 

συναδέλφων μας. 
 

 
 

 
Αντιπρόεδρος, Χρήστος Καϋμενάκης: 

 

Η τοποθέτηση / εισήγηση και οι προτάσεις του Αντιπροέδρου 
του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ κ. Χρήστου Καϋμενάκη θα δημοσιευθούν 

αφού ο ίδιος τις προσκομίσει καθαρογραμμένες. 
 

ΤΕΛΟΣ Δ.Σ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: 
Με συμφωνία των μελών του Δ.Σ., χωρίς ψηφοφορία, εξουσιοδοτήθηκε 

το Προεδρείο και το Δ.Σ. να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για τα 
εκλογικά όπως αρχικά πρότεινε και εισηγήθηκε ο Αντιπρόεδρος του 

Δ.Σ. στη θεσμική και ισότιμη αντιμετώπισή μας με τους άλλους 
εμπλεκόμενους η ως αρχή της άρσης της αδικίας στα 2/3 του ποσού 

των άλλων. 
 

Ο Γενικός Γραμματέας 

Χρήστος Λυμπερόπουλος 
 

 
Ο Πρόεδρος, Γιώργος Διαμάντης 

Ο Αντιπρόεδρος, Χρήστος Καϋμενάκης 
Ο Ταμίας, Λαυρέντης Μπεζμέρτης 

Ο Αναπληρωτής, Γεν.Γραμματέας Ανδρέας Πάσχος 
Ο Υπεύθυνος, Δημ.Σχέσεων Γιώργος Κουφογιώτης 

Τα Μέλη: 
Μιχάλης Μαυρογένης 

Λάμπρος Χανδρινός 
Χρήστος Σιώνας 

Μίλτος Βεντούρης 
Δημήτρης Λιάτσος 

Μαριάνθη Μισαηλίδου 

Γιάννης Βαρελάς 
Δημήτρης Τσάκας 

Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος 
 

 
 


