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Στις 20 Ιουλίου 2015 πληροφορηθήκαμε (χωρίς να έχουμε ακόμη λάβει γνώση του επίσημου 

Πρακτικού της απόφασης) ότι το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, της οποίας ο 

Σύλλογος μας είναι μέλος, αποφάσισε την διεξαγωγή Εκτάκτου Συνεδρίου την 11η και 12η του μηνός 

Σεπτεμβρίου 2015 με θέματα (μεταξύ άλλων) την συζήτηση και την λήψη απόφασης για την 

τροποποίηση ή μη του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων καθώς και την επεξεργασία πρότασης Ειδικού 

Βαθμολογίου Δικαστικών Υπαλλήλων. 

Διαμαρτυρόμαστε γιατί όπως γνωρίζετε το εκλεκτορικό σώμα του Συνεδρίου είναι 

συγκροτημένο αντικαταστατικά και παράνομα καθώς : 

Α) Στις εκλογές πολλών Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων ανά την χώρα, με ενδεικτικά 
και μόνο παραδείγματα τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, τον Σύλλογο Δικαστικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Καλαμάτας  συμμετείχαν, με 
δικαίωμα εκλέγεσθαι και εκλέγειν αντιπροσώπους στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας 
Δικαστικών Υπαλλήλων, ως φυσικά μέλη αυτών των Συλλόγων και άτομα τα οποία δεν 
έφεραν και δεν φέρουν την ιδιότητα του Δικαστικού Υπαλλήλου. 

Πράγμα που αντίκειται και στο ίδιο το καταστατικό αυτών των Συλλόγων, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ρητές προβλέψεις του Καταστατικού του Συλλόγου 
Δικαστικών Υπαλλήλων Αθηνών στα άρθρα 4 παρ.1β και 7 τα οποία και παραθέτουμε 
αυτούσια : 



«ΑΡΘΡΟΝ 4ον 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

1) Ο Σύλλογος αποτελείται εκ τακτικών, εκτάκτων και επιτίμων μελών. 

α) Τακτικά μέλη του Συλλόγου δύνανται να εγγραφούν άπαντες οι εν ταις Γραμματείαις των Δικαστηρίων και 

Εισαγγελιών Αθηνών υπηρετούντες Δικαστικοί Υπάλληλοι απασών των κατηγοριών. β) Έκτακτα μέλη δύνανται να 

είναι οι μη μόνιμοι υπάλληλοι εν ταις Γραμματείαις των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών Αθηνών υπηρετούντες ήτοι οι 

έκτακτοι υπάλληλοι, οι επί συμβάσει και συνταξιούχοι τέως τακτικά μέλη του Συλλόγου και μετά προηγούμενην 

απόφασιν επί έκαστης αιτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. γ) Επίτιμα μέλη δύνανται να 

ονομασθώσι πρόσωπα διακεκριμμένας υπηρεσίας παρασχόντα εις τον Σύλλογον ή επωφελώς δράσαντα υπέρ των 

σκοπών αυτού κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. 

ΑΡΘΡΟΝ 7ον 

Δικαίωμα του εκλεγείν έχουσι μόνον τα τακτικά μέλη τα μη καθυστερούντα την συνδρομήν των, τα μη διαγραφέντα 

δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. και τα εγγραφέντα προς δέκα (10) τουλάχιστον ημερών προ της εκλογής.» 

 

 

Δηλαδή συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες μεταφερθέντες από άλλες υπηρεσίες με την διαδικασία 

της «κινητικότητας» και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου οι οποίοι δεν έχουν την 

ιδιότητα του Δικαστικού Υπαλλήλου σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 92), τον Κώδικα Δικαστικών 

Υπαλλήλων (Ν.2812/2000), την με αριθμό 3178/2014 Απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ και την με 

αριθμό 140/2014 Εγκύκλιο του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου. 

Το αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχής είναι η αλλοίωση του αριθμού των αντιπροσώπων στο 

Συνέδριο  εις βάρος των Συλλόγων (και προδήλως του Συλλόγου μας) που τηρώντας την Καταστατική 

και Συνταγματική Νομιμότητα δεν ενέγραψαν μη Δικαστικούς Υπαλλήλους ως φυσικά μέλη 

Πρωτοβαθμίων Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων. 

Β) Μέσω της ανωτέρω και όπως την περιγράψαμε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ και 

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ το εκλεκτορικό σώμα του Συνεδρίου των Δικαστικών Υπαλλήλων 

περιλαμβάνει όχι μόνο αδιευκρίνιστο αριθμό πλασματικών συνέδρων (αφού εξελέγησαν από 

αδιευκρίνιστο αριθμό νομίμων και μη νομίμων εκλογέων) αλλά και συνέδρους οι οποίοι δεν φέρουν 

την ιδιότητα του Δικαστικού Υπαλλήλου. 

Στην δε τελευταία περίπτωση θα έχουν άμεση αποφασιστική ψήφο για την τροποποίηση ή μη 

του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και το Βαθμολογικό καθεστώς των Δικαστικών Υπαλλήλων κάποιοι 

που δεν έχουν την ιδιότητα του Δικαστικού Υπαλλήλου. 

 

 



ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Σας δηλώνουμε ότι η σύνθεση τόσο των συνελεύσεων που εξέλεξαν αντιπροσώπους όσο και 

πολλοί ήδη εκλεγμένοι αντιπρόσωποι ΙΔΑΧ καθιστούν την σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος του 

Συνεδρίου μη σύννομη και 

Σας καλούμε να μην προβείτε στην διεξαγωγή οιουδήποτε Εκτάκτου ή Τακτικού Συνεδρίου της 

Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος με αυτή την σύνθεση συνέδρων χωρίς πρώτα να 

διασφαλίσετε τον αποκλεισμό από τις όποιες και σε όποιο βαθμό αρχαιρεσίες, που έχουν σχέση με 

την (σε πρωτοβάθμιο και όχι μόνο επίπεδο) ανάδειξη αντιπροσώπων σε Συνέδριο Δικαστικών 

Υπαλλήλων όλων των προσώπων που δεν φέρουν την ιδιότητα του Δικαστικού Υπαλλήλου όπως 

αυτή προσδιορίζεται από το Σύνταγμα και τον Νόμο. 

ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ 

Ότι τα όποια τυχόν έξοδα γίνουν για ένα συνέδριο που δεν θα καλύπτει τους βασικούς όρους 

καταστατικής νομιμότητας θα βαρύνει αποκλειστικά και ατομικά εσάς τους ιδίους. 

 

Για τον  Εξωδίκως Δηλούντα 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

     Ο Πρόεδρος                                                                                                                         Ο Γραμματέας 

 

Δημήτριος  Χατζίνας                                                                                                             Ιωάννης  Πατσιμάς   

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα όπου αυτή 
απευθύνεται, στην Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος  που εδρεύει στην 
Αθήνα Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, 
Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 
350, Fax: 210-8826172 και εκπροσωπείται νόμιμα για να λάβει πλήρη γνώση και για τις 
νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην σχετική έκθεση επίδοσης που θα 
συντάξει. 
 

Για τον Εξωδίκως Παραγγέλοντα Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά 
 

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραμματέας 
 
 
Δημήτριος Χατζίνας                                                                            Ιωάννης Πατσιμάς  
 
 

ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ 24/7/2015 
 


