
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
- Πρόταση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης –  

 
Το «Δεν πάει άλλο» που έχουμε όλοι και όλες στα χείλη, η αγανάκτηση και η οργή για τις 
τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, για τους καθηλωμένους μισθούς και την ακρίβεια που μας 
τους ψαλιδίζει κι άλλο, για τις συνθήκες εργασίας στις Δικαστικές Υπηρεσίες να γίνει δύναμη 
και οργανωμένος αγώνας! 
 
Δεν χωρά άλλη αναμονή! Η ΟΔΥΕ απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους και τις 
συναδέλφισσες, τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους σε όλη τη χώρα και τους καλεί να οργανώσουμε 
από κοινού ένα αγωνιστικό πρόγραμμα και να δυναμώσουμε την πάλη για αυξήσεις στους μισθούς 
μας, μαζικές προσλήψεις, σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 
 
Προτείνουμε ως βασικούς σταθμούς του αγώνα μας: 
 
 Προχωράμε σε Πανελλαδική στάση εργασίας στα τέλη του Οκτώβρη – αρχές Νοέμβρη με 
μεγάλη συγκέντρωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Αττική και συγκεντρώσεις κατά τόπους σε 
όλη τη χώρα! 
 
 Συμμετέχουμε στα Συλλαλητήρια στις 4 Νοέμβρη που θα γίνουν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις 
με μαχητικά μπλοκ των Συλλόγων μας, με τις διεκδικήσεις και τα συνθήματα μας! 
 
 Συντονιζόμαστε με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
Οργανώνουμε τον κοινό αγώνα ιδιαίτερα με τους συναδέλφους από κλάδους που αντιμετωπίζουν 
οξυμμένα προβλήματα υποστελέχωσης. Αναλαμβάνουμε ενιαίες αγωνιστικές πρωτοβουλίες για την 
κάλυψη των χιλιάδων κενών σε Δικαστήρια, σχολεία, νοσοκομεία, Περιφέρειες κ. ά. 
 
 Απεργούμε καθολικά και συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία που ήδη έχει αποφασίσει η ΑΔΕΔΥ 
για τους μήνες Νοέμβρη – Δεκέμβρη. Συγκροτούμε ένα μεγάλο απεργιακό μέτωπο! 
 
Το παραπάνω πρόγραμμα επιδιώκουμε να εμπλουτίζεται, να προσαρμόζεται μαχητικά μέσα 
από ζωντανές διαδικασίες, με Γενικές συνελεύσεις των Συλλόγων, συσκέψεις, συζητήσεις και 
άλλες πρωτοβουλίες.  
 
Οι εργαζόμενοι έχουμε δύναμη! Δεν μας ταιριάζει ο συμβιβασμός, η ζωή με τα ψίχουλα, να ζούμε 
με τη ψυχή στο στόμα! Θα διεκδικήσουμε ότι μας ανήκει και μας αξίζει! Σε έναν τέτοιο αγώνα θα 
υπερνικήσουμε τα εμπόδια, τις απαγορεύσεις, τον αυταρχισμό, θα μπλοκάρουμε τον Νόμο 
Χατζηδάκη και τις άλλες αντεργατικές διατάξεις που θέλουν να εμποδίσουν την οργάνωση των 
εργαζομένων. Είναι γελασμένοι! Όλες και όλοι μαζί είμαστε δυνατοί!  
 
Διεκδικούμε: 
  
- Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στα Δικαστήρια! Τα χιλιάδες κενά και οι χιλιάδες 
επικείμενες συνταξιοδοτήσεις δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό, καμία αναμονή! 
 
- Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας – Να καλυφθούν οι μισθολογικές μας απώλειες 
από τις περικοπές, το πολύχρονο «πάγωμα» των μισθών μας, την ακρίβεια! Δεν περιορίζουμε 
τις διεκδικήσεις μας μόνο στην επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών ή του 
διανεμητικού λογαριασμού (πόρου). Παλεύουμε από κοινού, με όλους τους εργαζόμενους του 
Δημόσιου Τομέα, για τη χορήγηση του 13ου – 14ου μισθού, την αναγνώριση της διετίας 2016-2017, 
την κατάργηση του χαρατσιού της «εισφοράς αλληλεγγύης», τη χορήγηση κλιμακίου ανά διετία στους 
ΥΕ – ΔΕ.  
 



- Να καταργηθεί το αίσχος της απλήρωτης δουλειάς! Απαιτούμε την πληρωμή όλων των 
υπερωριών με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, την πληρωμή της εργασίας τα Σάββατα, τα 
απογεύματα και τις αργίες. 
 
- Να εργαζόμαστε σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας! Με στέγαση των δικαστικών 
υπηρεσιών σε σύγχρονα και ασφαλή κτήρια, ουσιαστική βελτίωση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής 
υποδομής. Με μέτρα προστασίας από φυσικά φαινόμενα και στελέχωση των Δικαστικών Υπηρεσιών 
με ιατρικό προσωπικό. 
 
- Έξω οι εργολάβοι και οι ιδιώτες από τα Δικαστήρια. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 
καθαριότητας και τεχνικού προσωπικού για τη συντήρηση, επισκευή, ασφαλή λειτουργία των 
δικαστικών υπηρεσιών. Να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό για την ανάπτυξη και τη συντήρηση 
των ηλεκτρονικών συστημάτων και της ψηφιακής καταγραφής των πρακτικών στα Δικαστήρια όλης 
της χώρας. 
 
- Άμεση επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού αλληλεγγύης στο πρώην Ταμείο Αρωγής. 
 
- Να αυξηθούν τα οδοιπορικά των επιμελητών που παραμένουν «παγωμένα» εδώ και χρόνια. 
 
 


