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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο είχαμε ανακατατάξεις στην Ομοσπονδία και θεωρούμε ότι 

οφείλουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους. Απευθυνόμενοι και στον πλέον δύσπιστο συνάδελφο 

θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι επιδιώξαμε, ως ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, τη μη παραίτηση του Μίλτου Βεντούρη  

από τη θέση του Προέδρου και θεωρούμε ότι, όπως είχαμε δεσμευτεί από την αρχή αυτής της θητείας, 

τον στηρίξαμε, ίσως και περισσότερο από την ίδια την παράταξή του, την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΜΕ). 

Μετά την παραίτηση του Προέδρου, η παράταξη μας, ως δεύτερη δύναμη στο συνέδριο των Ιωαννίνων και 

δεδομένου ότι η πρώτη παράταξη δεν διεκδίκησε τη θέση του Προέδρου με άλλον υποψήφιο, ανέλαβε την 

ευθύνη να διεκδικήσει τη θέση του Προέδρου. Τα μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ εμπιστεύτηκαν την 

υποψηφιότητα του Γιώργου Διαμάντη, που άλλωστε είχε δώσει τα εχέγγυά του, από την κατ΄ εμάς 

επιτυχημένη θητεία του κατά τη διετία 2014-2016. Η ευθύνη που αναλάβαμε είναι μεγάλη και θα 

αγωνιστούμε για να μην διαψεύσουμε τους συναδέλφους, αλλά κυρίως να σταθούμε υπεύθυνα κοντά τους, 

στηρίζοντας τους και προσπαθώντας να βρούμε λύσεις μέσα στις άθλιες συνθήκες εργασίας και αμοιβής. 

Όπως τη διετία 2014-2016 που μας εμπιστευτήκατε,  και ανοίξαμε δρόμους ομαλότητας στην ΟΔΥΕ, 

κυρίως βάζοντας σε τάξη τα οικονομικά της, αλλά ξεκινήσαμε και τη διαδικασία για την πρόσληψη 

πάνω από 1000 νέων συναδέλφων μας, ενώ στο υπόλοιπο δημόσιο με λίγες εξαιρέσεις δεν γίνονται 

προσλήψεις.  Με τον αγώνα μας πετύχαμε την αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό των Κωδίκων μας, 

διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη, αλλά και του Οργανισμού των Δικαστηρίων, που ευελπιστούμε να 

θεσμοθετήσει τη λειτουργική αυτονομία της Γραμματείας των Δικαστηρίων, αίτημα δεκαετιών. 

Στους λίγους μήνες που υπολείπονται, μέχρι τη λήξη της θητείας της ΟΔΥΕ, αλλά και στη νέα θητεία, εάν 

μας εμπιστευτείτε, θεωρούμε ότι πρώτη προτεραιότητα της δράσης μας θα πρέπει να είναι η αποκατάσταση 

των οικονομικών μας απωλειών, από την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που μας 

στέρησαν και το 45% των εισοδημάτων μας πριν την κρίση, με το χάσιμο του διανεμητικού 

λογαριασμού, του 13
ου

 και 14
ου

 μισθού, αλλά και με τις αλλεπάλληλες μειώσεις στα εισοδήματά μας.  

Ο στόχος μας το προσεχές διάστημα θα είναι να τεθεί ως αίτημα πρώτης προτεραιότητας, εκτός από την 

αύξηση στους βασικούς μισθούς και ο 13
ος

 μισθός, αλλά παράλληλα να διεκδικήσουμε το επίδομα 

ειδικών συνθηκών, το οποίο μπορεί να χρηματοδοτείται από τα έσοδα του διανεμητικού μας 

λογαριασμού, που εισπράττονται για τους δικαστικούς υπάλληλους και εισρέουν στον κρατικό 

προϋπολογισμό. Επίσης, διεκδικούμε το ανώτατο όριο των υπερωριών, για όλους τους δικαστικούς 

υπαλλήλους. 

Φυσικά τα ζητήματα των προσλήψεων θα πρέπει να επισπευστούν και ήδη η έναρξη της διαδικασίας 

πρόσληψης του 80% των θέσεων του διαγωνισμού της κατηγορίας ΠΕ (404 θέσεων), μέχρι την οριστική 

τους κατάταξη, είναι μία σημαντική επιτυχία, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιμονή μας ως  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, αλλά δεν εφησυχάζουμε, διότι η κατάσταση στα δικαστήρια είναι εκρηκτική, όσον 

αφορά στις συνθήκες εργασίας. Το Εφετείο και το Πρωτοδικείο της Αθήνας εκπέμπουν SOS, όπως και 

πάρα πολλές υπηρεσίες στην επαρχία, οι οποίες λειτουργούν χάρη στο φιλότιμο των συναδέλφων μας, το 

οποίο ας σημειωθεί  δεν αξιολογείται, όπως θα έπρεπε, από τις υπηρεσίες. Ζητάμε από το υπουργείο 

Δικαιοσύνης να στείλει ΑΜΕΣΑ στα υπηρεσιακά συμβούλια τα ερωτήματα για την τοποθέτηση 

τμηματαρχών σε όλες τις υπηρεσίες της χώρας. 

Δυστυχώς, στο Πρωτοδικείο της Αθήνας κυοφορείται τα τελευταία δύο χρόνια αυταρχική σε βάρος μας 

συμπεριφορά, από τον Πρόεδρο –Διευθύνοντα του Δικαστηρίου και το Υπουργείο παρακολουθεί αδιάφορα 

ή ως απλός θεατής, τις στα όρια της νομιμότητας ενέργειές του. Θα μας βρει απέναντι και στην προσπάθεια 

που κάνει τελευταία να σπάσει το ωράριο στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, ποιοτική κατάκτηση από την οποία 

επωφελήθηκαν τόσο οι δικαστές όσο και οι δικηγόροι. Ο κλάδος μας αγωνίστηκε σκληρά για να πετύχει 

το ωράριο στα Δικαστήρια και το ίδιο μπορεί να κάνει και στο μέλλον. Το ωράριό μας είναι 

αδιαπραγμάτευτο. 
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