
 
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Στο πρόσφατο Συνέδριο της ΟΔΥΕ, την ώρα της ψηφοφορίας για την εκλογή 

νέου Δ.Σ., η Παράταξή μας κατέθεσε στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής 

έγγραφο με το οποίο επισημαίναμε ότι το σώμα του Συνεδρίου ήταν συγκροτημένο 

αντικαταστατικά και παράνομα αφού συμμετείχαν και σύνεδροι που δεν ήταν 

Δικαστικοί Υπάλληλοι. 

Τόσο η απόφαση του ΣτΕ για τους υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου, όσο και οι 

αποφάσεις των Ανώτατων Υπηρεσιακών Συμβουλίων μας δικαιώνουν και καθιστούν 

το Συνέδριο και τα αποτελέσματά του ΑΚΥΡΑ. 

Ενώ λοιπόν, όπως όλοι καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερα εύκολο να το 

ακυρώσουμε η Παράταξή μας αποφάσισε να μην το προσβάλει δικαστικά. (Παρά 

και τις προτροπές πολλών συναδέλφων  οι οποίοι, αν και ήταν σύνεδροι, στο βήμα 

του συνεδρίου απέφυγαν επιμελώς να πάρουν θέση) 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η απόφασή μας αυτή ελήφθη για να μην αποτελέσουμε για μία ακόμη 

φορά το ΑΛΛΟΘΙ ΤΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ και των ψεύτικων ψιθυριστών 

υποσχέσεων. 

Τώρα κανείς δεν θα μπορέσει να πεί ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός δεν 

μας δίνουν πίσω τους Βαθμούς του Κώδικα όπως το υποσχέθηκαν επειδή η 

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ακύρωσε το συνέδριο και δεν υπάρχει Δ.Σ. και Προεδρείο στην 

ΟΔΥΕ για να συνυπογράψει. 

Τώρα κανείς δεν θα μπορέσει να πεί ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός δεν 

μας δίνουν το Επίδομα Ειδικών Συνθηκών επειδή δεν υπάρχει Διοίκηση στην ΟΔΥΕ. 



Τώρα κανείς δεν θα μπορεί να προφασιστεί οτιδήποτε για να μην υλοποιηθεί 

άμεσα ο ειδικός διαγωνισμός για την πρόσληψη των 500 Δικαστικών Υπαλλήλων που 

ανακοίνωσε ο κος Υπουργός στο Συνέδριο. 

Επιπλέον τώρα που κανείς δεν εμποδίζει το νέο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ να εκλέξει 

Προεδρείο θα διαπιστώσουμε όλοι και το αν τα όσα ειπώθηκαν για το Ταμείο 

της ΟΔΥΕ και οι προσωπικές ονομαστικές αλληλοκαταγγελίες είχαν βάση ή 

ήταν ένα στημένο παιχνίδι για να περιχαρακωθούν ψήφοι στο Συνέδριο. 

Ελπίζουμε δε ότι θα συνταχθεί επιτέλους μια αναλυτική Έκθεση της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής ώστε να αποκτήσει όλος ο Κλάδος μια επίσημη εικόνα της 

κατάστασης χωρίς η μετασυνεδριακή απόλυτη σιωπή για το θέμα να μας οδηγεί σε 

συμπεράσματα. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε όσο και όπως μπορούμε 

για τα Κλαδικά Θέματα και θα ενημερώνουμε για τις θέσεις μας και τους 

προβληματισμούς μας με ανακοινώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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