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ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΚΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 ΠΡΟΣ: 
1. ΤΟ ∆Σ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ 

2. ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΚΑΙ  
                                  ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

 
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ 
 
Επειδή «ο κόµπος έφτασε στο χτένι» και η αδράνεια πλέον θεωρείται ως αδυνα-
µία του συνδικαλιστικού κινήµατος και των εργαζοµένων,  σας  προτείνουµε να 
στηρίξετε τις παρακάτω προτάσεις και δράσεις  µας. 
 
Α) Ο ΟΠΑ∆ αν και παρακρατά σηµαντικό µέρος χρηµάτων από όλους µας, το µόνο 
που µας παρέχει είναι η συνεχής περικοπή παροχών προς εµάς, τα φάρµακα που 
είναι εκτός λίστας πλέον είναι περισσότερα από αυτά που καλύπτει το ταµείο µας 
και οι ιατρικές εξετάσεις είναι «ανέκδοτο» , µε αποτέλεσµα την υπέρµετρη και 
δυσανάλογη επιβάρυνσή µας. 
 
Κατά των υπευθύνων του ΟΠΑ∆  µπορεί να ασκηθεί µηνυτήρια αναφορά στις 
Εισαγγελίες της χώρας για το αδίκηµα της  καταπίεσης (άρθρο 244 Π.Κ.),που 
αναφέρει…. «υπάλληλος που εν γνώσει  του εισπράττει φόρους, δασµούς,  τέλη ή άλλα 
φορολογήµατα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε δικαιώµατα που δεν οφείλονται  τιµω-
ρείται…..»  .Στην περίπτωσή µας ενώ  καταβάλουµε  τα ίδια χρηµατικά ποσά  µε το 
παρελθόν, οι  παροχές  που αντιστοιχούν σ΄ αυτά είναι  µειωµένες. Και βέβαια  υπάρχει 
και το αδίκηµα της παράβασης  καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.) . 
 
 
Β) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
1) Εβδοµάδα δράσης µε 3ωρες στάσεις εργασίας από 12.00 έως 15.00 και συγκεν-
τρώσεις ανά ηµέρα και σε διαφορετικό  Υπουργείο  (πχ. ∆ευτέρα  Υπουργείο ∆ικαιο-
σύνης, Τρίτη ΓΛΚ, Τετάρτη Υπουργείο Εσωτερικών,  Πέµπτη Υπουργείο Οικονο-
µικών και Παρασκευή στη Βουλή των Ελλήνων) Ή Εναλλακτικά   
 
 



 
2) Εβδοµάδα δράσης µε 24ωρες  κυκλικές (ανά υπηρεσία) απεργίες και ολοκλήρω- 
ση µε 24ωρη όλων των ∆ικαστικών Υπηρεσιών. ∆ηλαδή 
την ∆ευτέρα όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας (Πολιτικά- Ποινικά και ∆ιοικητικά) , 
την Τρίτη όλες οι Εισαγγελίες της χώρας,  
την Τετάρτη τα Εφετεία(Πολιτικά- Ποινικά και ∆ιοικητικά) και Εισαγγελίες 
Εφετών, Άρειος Πάγος και Εισαγγελία Αρείου Πάγου, το ΣτΕ και η Γενική 
Επιτροπεία των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων , 
την Πέµπτη τα Ειρηνοδικεία και Πταισµατοδικεία της χώρας και τα Έµµισθα 
Υποθηκοφυλακεία  και Κτηµατολογικά  Γραφεία  Κώ και Ρόδου, και  
την Παρασκευή όλες οι ∆ικαστικές Υπηρεσίες της χώρας. 
 
Η ηµεροµηνίες των παραπάνω δράσεων να καθοριστούν από το ∆Σ της  Ο∆ΥΕ κατά 
προτίµηση την τελευταία εβδοµάδα του Μαΐου ή την πρώτη του Ιουνίου  µε την 
ταυτόχρονη δηµοσιοποίηση των δράσεων αυτών στα ΜΜΕ και στους πολίτες της 
χώρας. 
 
Πρέπει το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και η Κυβέρνηση να καταλάβουν ότι η 
κατάσταση στα ∆ικαστήρια έφτασε στο απροχώρητο. Τα κενά είναι πολλά, οι 
αποδοχές µας µειωµένες, σε βαθµό δυσανάλογο της εργασίας µας, οι συνθήκες 
εργασίας άθλιες και απαράδεκτες, οι ελλείψεις ακόµη και σε στοιχειώδη υλικά 
(όπως γραφική ύλη) καθιστούν δύσκολη την καθηµερινή µας εργασία.  

 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΥΠΟΛΗΨΗ ΜΑΣ 
 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ  
 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ . 
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