
 

 
ΑΘΗΝΑ, 01/12/2021 

Αρ. Πρωτ. 298 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
 
Χαιρετίζουμε τη δυναμική παρουσία σας στην πανελλαδική στάση εργασίας στις 23 

Νοεμβρίου και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα! 
 
Με τα πανό μας, τα συνθήματα, τη μαχητική μας παρουσία στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και στα Δικαστικά Καταστήματα αναδείξαμε τα δίκαια αιτήματά μας, 
φωνάξαμε ότι «δεν πάει άλλο», διατρανώσαμε ότι δεν θα παραιτηθούμε από τον 
αγώνα για τα δικαιώματά μας.  

Για κάλυψη των 
χιλιάδων οργανικών 
θέσεων στις δικαστικές 
υπηρεσίες, για αυξήσεις 
στις αποδοχές μας, για 
ανθρώπινες συνθήκες 
εργασίας. 

Στη σύντομη 
συνάντηση που είχε η 
αντιπροσωπεία μας με 
τον Υπουργό Δικαιο-
σύνης δεν αποσπάσαμε 
ουδεμία δέσμευση για 
επίλυση των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουμε, ούτε για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας!  

 
Δεν μπορούμε να αναμένουμε άλλο, να αρκούμαστε στην “κατανόηση”, να 

χαρίζουμε άλλο χρόνο για να συνεχίζεται η πολιτική σε βάρος των δικαιωμάτων μας! 
 
Επομένως δεν έχουμε άλλο δρόμο απ’ το να συνεχίσουμε δυναμικά τις 

κινητοποιήσεις μας σε όλη την Ελλάδα, να κλιμακώσουμε, να παλέψουμε μαχητικά! 
 
Στην κατεύθυνση αυτή και με ορμή απ’ αυτό το πρώτο βήμα που κάναμε μετά από 

πολύ καιρό, το ΔΣ της ΟΔΥΕ αποφάσισε: 
-  Παράσταση διαμαρτυρίας στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών την 

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου. 
- Να αναλάβουμε κοινές πρωτοβουλίες με άλλες Ομοσπονδίες και Σωματεία του 

Δημόσιου Τομέα για το ζήτημα της υποστελέχωσης. 
- Να προχωρήσουμε σε επαφές και συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, πολιτικά 

κόμματα κ.ά. 
-  Να κλιμακώσουμε με 24ώρη πανελλαδική απεργία στα τέλη του Γενάρη. 
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Το παραπάνω πρόγραμμα μπορεί να εμπλουτιστεί, να πλαισιωθεί και με 

άλλες πρωτοβουλίες μέσα από ζωντανές διαδικασίες, με γενικές συνελεύσεις των 
Πρωτοβάθμιων Συλλόγων, συσκέψεις και συζητήσεις. 

 
Δε μας ταιριάζει ο συμβιβασμός και η ηττοπάθεια, το να ζούμε με τα ψίχουλα, με 

την ψυχή στο στόμα! Διεκδικούμε ό,τι μας ανήκει και μας αξίζει, κόντρα στη διαχρονική 
πολιτική που γεννά τα προβλήματά μας. 

 
Μπορούμε να τα καταφέρουμε! Όλες και όλοι μαζί είμαστε δυνατοί! Κάναμε 

την αρχή! Σε αυτή την κατεύθυνση, με αυτόν τον βηματισμό. 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ 

 

 
Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΙΛΤΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ 

 


