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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 
ΠΡΟΣ 1.ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ 

2.ΤΟΥΣ  ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  
 

    Συνάδελφοι, 
 
     Με την προκήρυξη των εκλογών και την έκδοση της εγκυκλίου 
του Αρείου Πάγου, ξεκίνησε µια ακόµα περίοδος εντατικής εργασίας 
στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας. 
 
    Η εγκύκλιος ορίζει τα των εκλογών και της συµµετοχής µας στη 
διαδικασία κλήρωσης των δικαστικών αντιπροσώπων, αλλά και τη 
συµµετοχή των συναδέλφων που ήρθαν µε την κινητικότητα στις 
δικαστικές υπηρεσίες που κατέχουν τον Β,Γ και ∆ βαθµό. (Αρκετοί 
από αυτούς που είχαν έλθει παλαιότερα, είχαν αυτό το δικαίωµα και 
το έχασαν στις τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις, µετά από από-
φαση του Α1 τµήµατος του Αρείου Πάγου).Το αυτονόητο, το   Προε-
δρείο µειοψηφίας  της Ο∆ΥΕ, µε SMS και ανακοίνωση, έσπευσε να το 
διαδώσει και να θριαµβολογήσει για την «τεράστια επιτυχία του».  
  
  Ξέχασε όµως να διεκδικήσει και κάποια άλλα αυτονόητα, 
ειδικότερα: 

1. Ξέχασε να διεκδικήσει να διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι  
πλέον και οι κατέχοντες τον Ε΄βαθµό, µε δεδοµένη τη 
βαθµολογική µας  στασιµότητα εδώ και 4 χρόνια. Γιατί να 
ξεχαστούν οι συνάδελφοι που παραµένουν στάσιµοι βαθµο-
λογικά, µετά την καταστροφική για όλους µας υπαγωγή και 
στασιµότητα στο Μισθολόγιο – Βαθµολόγιο;;; Αυτοί οι συνά-
δελφοι δεν έχουν ανάγκες ή δεν είναι ικανοί να κάνουν 
εκλογές;;; 



2. Ξέχασε επίσης να διεκδικήσει να έχουν δικαίωµα να διορίζονται 
δικαστικοί αντιπρόσωποι και όσοι συνάδελφοι έχουν ολοκλη-
ρώσει τη δικηγορική άσκηση ή έχουν προϋπηρεσία , πριν 
διοριστούν στα ∆ικαστήρια , ως δικηγόροι. ∆εν είναι άδικο να 
µπορούν να διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι για όσο 
διάστηµα ήταν ασκούµενοι ή δικηγόροι και να µη µπορούν να 
διοριστούν ως  δικαστικοί υπάλληλοι επειδή δεν κατέχουν το 
βαθµό;;;   

  
       Κύριοι του Προεδρείου µειοψηφίας της Ο∆ΥΕ, κάντε κάτι ακόµα 
και τώρα, υπάρχει χρόνος, οι συνάδελφοι πρέπει να νοιώθουν την 
Οµοσπονδία , δίπλα τους κι όχι µακριά τους!!!! 
 
ΥΓ. Για τα θέµατα των αποζηµιώσεων των δικαστικών αντιπροσώπων 
και των εκλογικών συνεργείων περιµένουµε το προεδρείο µειοψη-
φίας  να µας καλέσει στις όποιες επαφές και συναντήσεις γίνουν  και 
να αποφύγει τις παρασκηνιακές  και εν κρυπτώ κινήσεις. Πρέπει 
όλοι να έχουµε γνώµη και γνώση όσων γίνονται , για όλους µας. 
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