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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ   

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΣΤΗΝ 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ   

την ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 

Για την  πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη  8 Μαρτίου 

2023, από την πρώτη στιγμή της αναγγελίας της, έχει εκδηλωθεί η 

επιθυμία μεγάλου μέρους συναδέλφων να συμμετέχουν  εκφράζοντας τα 

αισθήματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης τους προς τους συγγενείς 

δεκάδων  ανθρώπων κυρίως νέων παιδιών, που χάθηκαν ΑΔΙΚΑ στο 

δυστύχημα των Τεμπών, αλλά και για να επικοινωνήσουν  την οργή και 

την αγανάκτηση τους για τις βαριές εγκληματικές ευθύνες  της επίσημης 

πολιτείας, που χωρίς ίχνος ντροπής, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει 

μετατρέψει τις δημόσιες  συγκοινωνίες και άλλα δημόσια αγαθά σε 

προϊόντα στυγνής εκμετάλλευσης ιδιωτών και μεγάλων ξένων 

εταιρειών. 

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, όπως άλλωστε πράττει σε κάθε απεργιακή 

κινητοποίηση, κοινοποιεί, μέσω των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων τα 

Καθήκοντα του Προσωπικού Ασφαλείας, ένα κείμενο που είναι 

συνδυασμός αποφάσεων συνδικαλιστικών συνεδρίων του Κλάδου μας  

με αναφορά και στην απόφαση 59/1991 του Πρωτοδικείου Αθηνών.  

Σαφώς, οι αποφάσεις των συνεδρίων ενός συνδικαλιστικού  

οργάνου, δεν αποτελούν νομολογία, όμως δεοντολογικά και ως 

έκφραση πάγιας συμπαράστασης  των Προϊσταμένων των Δικαστηρίων 

της χώρας, διαχρονικά γίνονται σεβαστές, από τη συντριπτική  

πλειονότητα των Διευθυνόντων τα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες. Με 

τον τρόπο αυτό παρέχεται και από την πλευρά των Δικαστικών και 

Εισαγγελικών Λειτουργών μια έμπρακτη στήριξη στις κατά καιρούς 



διεκδικήσεις μας. Λυπούμαστε, που μερικές φορές, ελάχιστες Διοικήσεις 

Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας αποτελούν «παραφωνία» σ΄ αυτήν 

την ισχύουσα κατάσταση, αρνούμενες να εφαρμόσουν τα αναφερόμενα 

στο κείμενο που τους κοινοποιούμε κάθε φορά και με τον τρόπο αυτό 

ουσιαστικά, «τιμωρούν» τους απεργούς συναδέλφους μας, 

επιβραβεύοντας αντίστοιχα με «απαλλαγή καθηκόντων», κατά την 

ημέρα της απεργίας, όσους για τους δικούς του λόγους δεν θέλουν να 

απεργήσουν. Η απογοήτευση μας δε, γίνεται μεγαλύτερη, όταν 

πληροφορούμαστε ότι τέτοια φαινόμενα λαμβάνουν χώρα σε μεγάλες 

Δικαστικές Υπηρεσίες, όπως στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου Κρήτης και 

κατά την σημερινή, 8/3/2023,  μεγάλη κινητοποίηση  της ΑΔΕΔΥ, που 

πάνω από συνδικαλιστικές ή κλαδικές διεκδικήσεις, στέλνει ένα ύψιστο 

μήνυμα, αυτό της προστασίας και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής, 

τιμώντας τη μνήμη των δεκάδων νεκρών στο τραγικό δυστύχημα των 

Τεμπών. 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. 
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