
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
Κοινοποιούμενο προς την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Δ.Υ.Ε.), το 

Δικηγορικό Σύλλογο Λευκάδας, κα Πρόεδρο Πρωτοδικών Λευκάδας , κον Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών Λευκάδας και προς όλα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης Λευκάδας 

 

Την 17η‐10‐2011 και περί ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε σε προγραμματισμένη γενική 

συνέλευση  το  σώμα  του  Συλλόγου  των  Δικαστικών  Υπαλλήλων  Λευκάδας  στο 

ακρ  Λευκάδας. οατήριο του Ειρηνοδικείου

ωθι: Παρόντες ήταν οι κάτ

 1) Ελένη Κόκκινου, 

 2)  Αθανασία Τετράδη, 

 πόδη, 3)  Ασπασία Κατω

 4) Λούλα Κοκόλη, 

  5) Σπυρίδων Μεσσήνης,

 ου, 6) Σπυριδούλα Ντέμ

 7) Νίκη Περδικάρη, 

 8) Σταύρος Λαγκαδιανός, 

ου, 9) Μαρία Σαρηγιαννίδ

 10) Γεώργιος Μακρής, 

 , 11) Σταματία Σταματέλου

 12)Νικόλαος Γεωργάκης, 

 ννης, 13) Γιώργος Τσιλιγιά

 14)Λυδία Χαβάτζα, 

 15) Σπυρίδων Τζεβελέκης, 

 ρίσσας, 16)Κωνσταντίνος Μυ

 17) Σοφία Κουνιάκη, 

 γκούλη, 18)Ανδρομάχη Φρα

 19)Αμαλία Φούρου 

 ύ 20) Σταμούλα Βρεττο

 21) Χρήστος Ζουμής 

 πούλου ΚΑΙ 22)Κατερίνα Αναγνωστο

23) Κώστας Πατσούρας 

Απόντες ήταν οι  : 1) Νικόλαος Κωσταράκης, 2) Ουρανία Κρητικού και 3) Αρχοντία 

Κωσταράκη και 4) Μαρία Καββαδά. 



Πρόεδρος  της  Γενικής  Συνέλευσης  ορίστηκε  η  Δικαστική  Υπάλληλος,  Αθανασία 

Τετράδη και Γραμματέας η Δικαστική Υπάλληλος, Ελένη Κόκκινου. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η Πρόεδρος αναφέρθηκε διεξοδικά στην απόφαση του 

Διοικητικού  Συμβουλίου  (Δ.Σ.)  για  σύγκληση  γενικής  συνέλευσης    και  ειδικότερα  με 

θέματα τα εξής: 

1) Επιστολή προς την Ο.Δ.Υ.Ε. , προκειμένου να λάβει χώρα άμεσα επεξεργασία και 

κατάθεση  του  ενδίκου  βοηθήματος  της  προσφυγής  ενώπιον  του  αρμοδίου 

Διοικητικού  Πρωτοδικείου  σχετικά  με  την  αντισυνταγματικότητα  των 

φορομπηχτικών μέτρων, όπως της έκτακτης εισφοράς, του τέλους ακινήτων και 

της  φορολόγησης  των  ήδη  φορολογηθέντων  κινητών  και  ακινήτων  αξιών 

εσιώκαθώς και υπηρ ν. 

2) Ερώτημα  προς  την  Ο.Δ.Υ.Ε.  σχετικά  με  το  καθηκοντολόγιο  των  Δικαστικών 

Υπαλλήλων και την κατάταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο. Ειδικότερα να τεθεί 

το ζήτημα του ποια είναι τα  ιδιαίτερα καθήκοντα των Δικαστικών Υπαλλήλων 

που καθιστούν τον κλάδο διακριτό και να συγκληθεί ιδιαίτερη συνέλευση μετά 

την  απάντηση  της  Ο.Δ.Υ.Ε.,  η  απόφαση  της  οποίας  να  κοινοποιηθεί  στον 

Πρόεδρο  της  Ο.Δ.Υ.Ε.,  το  Δικηγορικό  Σύλλογο  Λευκάδας,    τον  αρμόδιο 

Εισαγγελέα  Πρωτοδικών  και  Πλημμελειοδικών  Λευκάδας,  το  Εφετείο  και  την 

Εισαγγελία  Εφετών  ,  τον    Άρειο  Πάγο  και  το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

3) Ένταξη  στα  αιτήματα  των  κινητοποιήσεων  των  εργαζομένων  Δικαστικών 

Υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι οποίοι όχι 

απλά τεκμαίρονται, αλλά είναι πραγματικά Υπάλληλοι της Δικαιοσύνης και όχι 

του  Κράτους,  ανεξάρτητα  από  το  είδος  της  σύμβασης  εργασίας  που  τους 

συνδέει  με  το  Δημόσιο  και  κοινοποίηση  της  συγκεκριμένης  απόφασης  στην 

Ο.Δ.Υ.Ε. 

4) Αποστολή  του  εν  λόγω  ψηφίσματος  στον  Πρόεδρο  της  Ο.Δ.Υ.Ε.,  την  Πρόεδρο 

Πρωτοδικών  Λευκάδας,  τον  Εισαγγελέα  Πρωτοδικών  και  Πλημμελειοδικών 

Λευκάδας και το Δικηγορικό Σύλλογο Λευκάδας, με αίτημα και προτροπή τους 

δια  γραπτού  ερωτήματος  να  λάβουν  σαφή  νομική  θέση  επί  του  εν  λόγω 

ψηφίσματος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Λευκάδας.  

Αφού  τέθηκαν  τα  προς  συζήτηση  θέματα,  ορίστηκε  εν  συνεχεία  η  λίστα  των 

ομιλητών  και  αφότου  τα  μέλη  του  Συλλόγου  Δικαστικών  Υπαλλήλων  Λευκάδας 

ζητούσαν και λάμβαναν το λόγο από την Πρόεδρο της συνέλευσης, το σώμα παμψηφεί 

κατέληξε  στο  κάτωθι  ψήφισμα,  όπως  ακριβώς  καταχωρήθηκε  στα  πρακτικά  της 

Γραμματέως: 



1) Να  σταλεί  Επιστολή  προς  την  Ο.Δ.Υ.Ε.  ,  προκειμένου  να  λάβει  χώρα  άμεσα 

επεξεργασία  και  κατάθεση  του  ενδίκου  βοηθήματος  της  προσφυγής  ενώπιον 

του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου σχετικά με την αντισυνταγματικότητα  

όλων των φοροεισπρακτικών μέτρων που επιβλήθηκαν με τρόπο παράνομο και 

αντισυνταγματικό εις βάρος εν γένει των Δημοσίων Υπαλλήλων και ειδικότερα 

των Δικαστικών Υπαλλήλων της Ομοσπονδίας του Κλάδου. 

5) Να  ερωτηθεί  η  Ο.Δ.Υ.Ε.  σχετικά  με  το  καθηκοντολόγιο  των  Δικαστικών 

Υπαλλήλων  και  την  κατάταξή  τους  στο  ενιαίο  μισθολόγιο.  Να  ζητηθεί 

λεπτομερής αναφορά των  διακριτών καθηκόντων των Δικαστικών Υπαλλήλων 

και  να  συγκληθεί  ιδιαίτερη  συνέλευση  μετά  την  απάντηση  της  Ο.Δ.Υ.Ε.,  η 

απόφαση της οποίας να κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο της Ο.Δ.Υ.Ε., το Δικηγορικό 

Σύλλογο Λευκάδας,  τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών και Πλημμελειοδικών 

Λευκάδας,  το  Εφετείο  και  την  Εισαγγελία  Εφετών  ,  τον    Άρειο  Πάγο  και  το 

κΥπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι αιωμάτων.  

6) Να  ενταχθούν  στα  αιτήματα  των  κινητοποιήσεων  οι  εργαζόμενοι  Δικαστικοί 

Υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι οποίοι όχι 

απλά τεκμαίρονται, αλλά είναι πραγματικά Υπάλληλοι της Δικαιοσύνης και όχι 

του  Κράτους,  ανεξάρτητα  από  το  είδος  της  σύμβασης  εργασίας  που  τους 

συνδέει με το Δημόσιο και να κοινοποιηθεί η απόφαση αυτή στην Ο.Δ.Υ.Ε. 

7) Να  αποσταλεί  το  εν  λόγω  ψήφισμα  στον  Πρόεδρο  της  Ο.Δ.Υ.Ε.,  την  Πρόεδρο 

Πρωτοδικών  Λευκάδας,  τον  Εισαγγελέα  Πρωτοδικών  και  Πλημμελειοδικών 

Λευκάδας και το Δικηγορικό Σύλλογο Λευκάδας, με αίτημα και προτροπή τους 

δια  γραπτού  ερωτήματος  να  λάβουν  σαφή  νομική  θέση  επί  του  εν  λόγω 

ψ ί ς ικ   αηφ σματο  του Συλλόγου Δικαστ ών Υπ λλήλων Λευκάδας.  

Για  το  λόγο  αυτό  συνετάχθησαν  τα  εν  λόγω  πρακτικά,  τα  οποία  αφού 

αναγνώσθηκαν υπογράφονται: 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανασία Τετράδη                                                                      Ελένη Κόκκινου 

 

 


