
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Δεκέμβριος  2022 

ΥΥΠΠΕΕΡΡΩΩΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΩΩΝΝ  

Αγαπητοί φίλοι, 

         Παρακολουθούμε  όλοι την  απεγνωσμένη προσπάθεια πολυάριθμων καλοθελητών 

στην οποία πρωταγωνιστούν δυστυχώς, και βέβαια δεν μας εκπλήσσει,  πρωτοκλασάτοι 

συνδικαλιστές παρατάξεων κυρίως των κυβερνητικών, νυν και πρώην, που πανηγυρίζουν 

ψηφοθηρικά και διαλαλούν  για μια μεγάλη επιτυχία του κλάδου και μεγαλοθυμία του 

Υπουργείου, αγνοώντας  τις απλήρωτες πραγματοποιηθείσες υπερωρίες αυτών που 

πρώτοι έπρεπε να ικανοποιηθούν. 

           Είναι αυτοί που συνδράμουν στην επικοινωνιακή τακτική του Υπουργείου και της 

κυβέρνησης που την υποχρέωσή του για την πληρωμή  υπερωριών,  την  βαφτίζει ως 

βοήθημα στις διαλυμένες από την έλλειψη προσωπικού δικαστικές υπηρεσίες. 

         Είναι αυτοί που αποδέχονται την παροχή εργασίας χωρίς πληρωμή τόσων 

συναδέλφων που αναγκάζονται να έρχονται Σάββατα και αργίες Χριστούγεννα, 

Πρωτοχρονιά και Πάσχα, απόγευμα και Κυριακές, απλήρωτη δουλειά στο σπίτι…. 

         Είναι αυτοί που πανηγυρίζουν  στην ΟΔΥΕ και αλλού για την μεγάλη τους επιτυχία  

και θέλουν δήθεν να μας πείσουν ότι είναι ένα βοήθημα και παροχή του καλού μας 

Υπουργείου ως αναγνώριση της προσφοράς μας και ως τέτοιο ισόωρα πρέπει  να 

μοιραστεί. 

         Και βέβαια είναι αυτοί οι ίδιοι που πρώτοι θέλουν να καρπωθούν ισόωρα, απ τον 

ιδρώτα αυτών που εργάστηκαν υπερωριακά και δεν φρόντισαν ποτέ όπως θα έπρεπε να 

πιέσουν για να πληρωθούν. 

         Και βέβαια μπορεί εύκολα να πείσουν αυτούς που δεν έχουν σχέση με 

πραγματοποιούμενες υπερωρίες, είτε συναδέλφους, είτε υπηρεσίες και καταστήματα. 

        Άραγε πώς θα πείσουν αυτούς τους συναδέλφους που  ξημεροβραδυάζουν, 

απογεύματα, αργίες και γιορτές, αγανακτούν πίσω απ’ τα γκισέ και τις ατέλειωτες ουρές, 

που παίρνουν δουλειά στο σπίτι και κανείς δεν φρόντισε ή δεν πίεσε το Υπουργείο για να 



 
 
 
 
 
 
 
 

πληρωθούν; Ποιος τους ρώτησε αν συμφωνούν; 

        Αγαπητοί συνάδελφοι εμείς  δεν αρνούμαστε  ότι πρέπει όλοι  οι συνάδελφοι να 

αμοιφθούν για την καθημερινή υπερπροσφορά τους, αλλά είμαστε αντίθετοι με την 

λογική της ισόωρης κατανομής, που δεν λαμβάνει υπόψη την σχετική έστω ικανοποίηση 

μέρους των πραγματοποιηθεισών υπερωριών γιατί ούτε δίκαιο είναι  ούτε προβλέπεται  

από την υπ αρίθμ. 45229 οικ/11.11.2022 (ΦΕΚ 5864/17.11.2022 τ.Β’). 

      Αν δε η πολιτεία, η κυβέρνηση και ο υπουργός αναγνωρίζει την υπερπροσφορά μας με 

την τεράστια έλειψη προσωπικού που βιώνουμε,  όπως  και ο ίδιος κατά καιρούς πράγματι 

το αποδέχεται και το ανακοινώνει, ας επαναθεσμοδοτήσει άμεσα το καταργηθέν Επίδομα 

Ειδικών Συνθηκών. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΟΣ           για την                                                                                 

                ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                 

 

 

Υ.Σ. 

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και εγώ ο ίδιος προσωπικά, χρόνια τώρα βοηθάμε στον 

υπολογισμό και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν 

για την πληρωμή υπερωριών, εκλογικών, δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. 

Αγόγγυστα και ανιδιοτελώς προσφέρουμε πάντα κάθε βοήθεια και το ίδιο 

κάνουμε και τώρα. Κάποιοι μάλιστα αντλώντας την γνώση και τις οδηγίες 

μας, τις παρουσιάζουν σαν δικές  τους και το αποκρύπτουν…. 

Δεν πειράζει εμείς δημόσια το αναρτάμε και όποιος θέλει ας το 

αναγνωρίσει… 

Εξ άλλου…  

"...ουδείς ασφαλέστερος εχθρός απ' τον ευεργετηθέντα αχάριστο..." 


