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Αρ. πρωτ. 26 
     Προς:    - Τους συναδέλφους των ∆ιοικ. ∆ικαστηρίων 

Αθήνας και της Γεν. Επιτροπείας 

‐ Την Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας 

µε ηλεκτρον. κοινοποίηση στο µπλογκ του Σ∆Υ∆∆Α  
και στο σάιτ της Ο∆ΥΕ  

 
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  Γ Ι Α  Τ Ο  Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Ο  

 
             Το τακτικό εκλογοαπολογιστικό συνέδριο  της Οµοσπονδίας µας διεξήχθη 
στις 23-24 & 25 Οκτώβρη, στο Βόλο. Συµµετείχαµε  οι 3 σύνεδροι του Συλλόγου µας  
Ιωάννα Κατσούλα, Παναγιώτης Ορθοδόξου  και Βάσω Σκοπλάκη. Συνολικά 
νοµιµοποιήθηκαν 58 πρωτοβάθµιοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πρωτοβάθµιοι µέχρι 
και την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε ένα χρόνο πριν ήταν 66. 
Οι  σύνεδροι ήταν 220.Το πρωινό της πρώτης µέρας µετά την νοµιµοποίηση των 
συνέδρων απεύθυναν χαιρετισµό ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και τέως πρόεδρος της ΄Ενωσης  ∆ικαστών και 
Εισαγγελέων  Χαράλαµπος Αθανασίου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή 
Κωνσταντοπούλου, ο βουλευτής του ΚΚΕ  Απ. Νάνος, εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, ο 
πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Βόλου και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και 
δικαστικών ενώσεων. Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας και µέχρι το βράδυ της 
Παρασκευής έγιναν τοποθετήσεις των συνέδρων. Ακούστηκαν προβλήµατα των 
τοπικών συλλόγων, τέθηκαν προβληµατισµοί για οικονοµικά και θεσµικά 
προβλήµατα του κλάδου και για το τι είδους συνδικαλισµό θέλουµε, ασκήθηκε 
κριτική στο έργο του ∆.Σ. και στην οικονοµική διαχείριση, απολογήθηκε το 
απερχόµενο ∆.Σ. και τέθηκε σε ψηφοφορία ο διοικητικός απολογισµός, τα στοιχεία 
της οικονοµικής διαχείρισης της περιόδου από 22-05-2012 έως 4-07-2014 και ο 
προϋπολογισµός για τη διετία από 1-10-2014 έως 30-09-2016,τα οποία  υπάρχουν στο 
βιβλίο που δόθηκε σε όλους τους συνέδρους και µπορείτε να τα αναζητήσετε όποτε 
θέλετε.  

Πιο συγκεκριµένα τέθηκαν σε γνώση των συνέδρων αποτελέσµατα  ανεπίσηµου 
ελέγχου του ταµείου της οµοσπονδίας από τα οποία προκύπτουν σηµαντικές 
διαφορές  ανάµεσα στα παραστατικά και τις εγγραφές του ταµείου της οµοσπονδίας. 
Υπήρξε πρόταση µιας και τον οικονοµικό απολογισµό δεν τον ψήφισαν ούτε το ∆Σ 
ούτε η εξελεγκτική επιτροπή να γίνει έλεγχος από ορκωτό λογιστή και να µην τεθεί 
σε ψηφοφορία από το συνέδριο, πρόταση η οποία τελικώς δεν επικράτησε. 

Ένα δεύτερο θέµα που τέθηκε ήταν η λειτουργία των υπηρεσιακών συµβουλίων, των 
οποίων η θητεία έχει λήξει και για τα οποία δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές εδώ και 2 
χρόνια για την ανάδειξη νέων αιρετών συναδέλφων αντιπροσώπων σε αυτά, αλλά και 
η τοποθέτηση των προϊσταµένων µε πράξη και όχι µε απόφαση υπηρεσιακού 
συµβουλίου. Υπάρχει η άποψη ότι αν δεχθούµε να γίνουν εκλογές για νέα 



υπηρεσιακά είναι σαν να αποδεχόµαστε το βαθµολόγιο στο οποίο µας έχουν 
κατατάξει και η άποψη ότι δεν υπάρχει λόγος να είµαστε δέσµιοι σε αυτή τη λογική 
και ότι η διεκδίκηση του βαθµολογίου δεν σχετίζεται µε τις εκλογές για νέα 
υπηρεσιακά συµβούλια (αν δηλαδή δεν περάσει η διάταξη για την επαναφορά µας 
στους παλιούς µας βαθµούς που εδώ και 3 χρόνια δεν έχει ψηφιστεί θα λειτουργούν 
τα υπηρεσιακά µε τα ίδια άτοµα µέχρι να συνταξιοδοτηθούν.) 

Ένα άλλο θέµα που απασχόλησε το συνέδριο ήταν το θέµα των συναδέλφων Ι. ∆. Α. 
Χ. όπου επικράτησε η άποψη πως πρέπει να αποκτήσουν ίδια δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις µε τους µόνιµους συναδέλφους παρά την αντίθετη άποψη της 
παράταξης ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ. 

Ετέθη ακόµα και η διεκδίκηση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών το οποίο 
ψηφίστηκε οµόφωνα από το συνέδριο.  

    Ψήφισαν µε µυστική ψηφοφορία 196  σύνεδροι: 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΓΚΥΡΑ 178 ΕΓΚΥΡΑ 171 
ΝΑΙ 131 ΝΑΙ 109 
ΟΧΙ   47 ΟΧΙ   62 
ΛΕΥΚΑ     4      9 
ΑΚΥΡΑ   14    16 

      
   Το Σάββατο το πρωί διεξήχθη ψηφοφορία για νέο ∆.Σ. στην Ο∆ΥΕ και τους 
αντιπροσώπους στο συνέδριο της Α∆Ε∆Υ. Ψήφισαν 220. Έλαβαν: 
 

Ο∆ΥΕ Ψηφοδέλτια Έδρες Α∆Ε∆Υ Ψηφοδέλτια Αντιπρόσωποι 
στην Α∆Ε∆Υ 

ΑΣΚ 34 3         ΑΣΚ 43 3 
∆.Α.Κ.Ε. 44 4         ∆.Α.Κ.Ε. 42 2 
Π.Α.ΜΕ. 47 4        Π.Α.ΜΕ. 51 3 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΙΚ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

53 5        ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΙΚ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
 

62 4 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

9 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

9 - 

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ 
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ∆ΙΚ. 
 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

11 - ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ 
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ∆ΙΚ. 
 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

11 - 

ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ 

9 - -   

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΑΝΕΞ. ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΨΗΦ/ΤΙΟ ∆ΙΚ ΥΠ. 

11 1(κατόπιν 
κλήρωσης)

-   

Εκλ. Μέτρο 12 
 

Εκλ. Μέτρο 17 



Εκλέγονται για το ∆Σ της Ο∆ΥΕ                  Για την Ελεγκτική Επιτροπή της Ο∆ΥΕ 
                     ΤΑΚΤΙΚΟΙ                                                     ΤΑΚΤΙΚΟΙ 
  1.ΚΟΥΦΟΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                             1.ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
  2.∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                 2.ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
  3.ΠΑΣΧΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ                                       3.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  4.ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
  5. ΜΠΕΖΜΕΡΤΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ 
  6. ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
  7. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 
  8.ΣΙΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  9.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
10.ΛΙΑΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
11.ΚΟΥΡΤΖΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 
12.ΜΙΣΑΗΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
13.ΚΑΤΟΥΡΤΖΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
14.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
15.ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
16.ΤΣΑΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
17.ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                                      

Αντιπρόσωποι στην Α∆Ε∆Υ 
                                                   

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 
 

  1.ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  7.ΤΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  2.ΚΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                     8.ΙΑΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
  3.ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ                                  9.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΣ 
  4.∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          10.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
  5.ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                          11.ΛΙΑΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  6.ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ                              12.ΣΠΙΝΟΥ ΦΑΙΗ 
 
 
                                                Οι σύνεδροι 
 
Ιωάννα Κατσούλα           Παναγιώτης Ορθοδόξου              Βάσω Σκοπλάκη 
 
 
   
                      
   
   
   
* Οι χαιρετισµοί των επισήµων και οι τοποθετήσεις των συνέδρων θα αναρτηθούν 
άµεσα στο site της Ο∆ΥΕ.www.odye.gr 
 


