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Προς: Τον Πρωθυπουργό της Χώρας 
 
Κοιν.: Στους αρµόδιους Υπουργούς: 

1) Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,  
κ. Χαρ. Αθανασίου 

2) Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,  
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 

3) Υπουργό Οικονοµικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη 
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Στη χθεσινή συνεδρίαση του νέου ∆.Σ. της Οµοσπονδίας µας, αµέσως µετά 
τη συγκρότησή του σε σώµα µε την εκλογή Προεδρείου, µετά και από 
σχετική πρωτοβουλία – πρόταση των Πρωτοβαθµίων Συλλόγων / Ενώσεων 
που έχουν την έδρα τους στον Νοµό Αττικής, διαπιστώσαµε οµόφωνα 
και από κοινού µε τους ως άνω Συλλόγους, ότι: 
 
Μετά από δύο και πλέον έτη συζητήσεων µαζί σας και µε τους 
συναρµόδιους Υπουργούς, για τα τεράστια προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουµε και ρητών δεσµεύσεών σας για την επίλυσή τους, 
αποδεικνύεται στην πράξη η παντελής έλλειψη πολιτικής βούλησης για 
την τήρηση των υποσχέσεών σας. 
 
Οι συνθήκες εργασίας σήµερα στις γραµµατείες των δικαστηρίων είναι τόσο 
τραγικές που έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία των συναδέλφων. Ο 
φόρτος εργασίας είναι τεράστιος, οι εντάσεις απερίγραπτες, οι διαµαρτυρίες 
των διαδίκων και δικηγόρων ατελείωτες. Με την οικονοµική δε αφαίµαξη 
των τελευταίων πέντε ετών οδηγήσατε στην εξαθλίωση τους δικαστικούς 
υπαλλήλους. 
 
Σας καλούµε να προχωρήσετε άµεσα, έστω και την τελευταία 
στιγµή, και να υλοποιήσετε τις δεσµεύσεις σας για : 
 

1) Τη θεσµοθέτηση του βαθµολογίου των δικαστικών 
υπαλλήλων, για την εύρυθµη λειτουργία των δικαστηρίων. 

 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
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2) Τη χορήγηση και επανασύνδεση του επιδόµατος ειδικών 
συνθηκών, το οποίο εκτός από θέµα «ηθικής τάξης» είναι και 
θέµα επιβίωσης. 

3) Την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων µε διαγωνισµό. 
4) Τη συνταξιοδότηση από το Ταµείο Νοµικών ταυτόχρονα µε τη 
συνταξιοδότησή µας από το ∆ηµόσιο. 

 
Απαιτούµε, επιτέλους, η Κυβέρνηση να δείξει πολιτική υπευθυνότητα και 
ευαισθησία και να δώσει λύσεις, επειδή η απόγνωση και η απελπισία των 
δικαστικών υπαλλήλων δεν συγκρατούνται πλέον. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο∆ΥΕ 
 
Γιώργος ∆ιαµάντης (Πρόεδρος) 

Χρήστος Λυµπερόπουλος (Γεν. Γραµµατέας) 

Χρήστος Καϋµενάκης (Αντιπρόεδρος) 

Λαυρέντης Μπεζµέρτης (Ταµίας) 

Ανδρέας Πάσχος (Αναπληρωτής Γεν. Γραµµατέας) 

Γιάννης Βαρελάς (Οργανωτικός Γραµµατέας) 

Γιώργος Κουφογιώτης (Υπεύθυνος Σύµβουλος Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων) 

Μέλη (µε αλφαβητική σειρά): Μίλτος Βεντούρης, Βασίλης Κατουρτζίδης, Ανέστης 

Κουρτζίδης, ∆ηµήτρης Λιάτσος, Μιχάλης Μαυρογένης, Μαριάνθη Μισαηλίδου, 

Κων/νος Παρασκευόπουλος, Χρήστος Σιώνας, ∆ηµήτρης Τσάκας, Λάµπρος 

Χανδρινός. 

 

Για τους Πρωτοβαθµίους Συλλόγους – Ενώσεις  

∆ικαστικών Υπαλλήλων του Νοµού Αττικής: 

 

α) Σωτήρης Τριπολιτσιώτης, Πρόεδρος Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας,  

β) ∆ηµήτρης Χατζίνας, Πρόεδρος Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων  Πειραιά,  

γ) Γιώργος ∆ιαµάντης, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων 

Υποθηκοφυλακείων,  

δ) Ευάγγελος Παπακώστας, Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων της Γραµµατείας του 

ΣτΕ, και  

ε) Χρήστος Τάσσος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Γραµµατείας 

των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων 

 
 

 


