
 

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΑΥΤΗ Η ΟΔΥΕ ΜΠΡΟΣΤΑ;;; 

         Η Ομοσπονδία έλαμψε δια της απουσίας της για μια ακόμη φορά από την 

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ. Να 

τονίσουμε συνάδελφοι ότι η συνέλευση αυτή κάθε χρόνο, είναι μια κορυφαία 

εκδήλωση για το χώρο της Δικαιοσύνης, έχει μεγάλη δημοσιότητα από τα ΜΜΕ, 

δεδομένου ότι παρίστανται σ’ αυτήν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων, η ηγεσία της 

Δικαιοσύνης, καθώς και 100άδες Δικαστικοί Λειτουργοί. Ως εκ τούτου αποτελεί 

πολύ καλό βήμα ανάδειξης και προβολής των αιτημάτων και προβλημάτων του 

κλάδου μας. Παρόλα αυτά η ΟΔΥΕ δεν συμμετείχε ούτε φέτος!!! Πριν λίγο καιρό 

μας κάλεσε η ΟΔΥΕ σε απεργιακή κινητοποίηση, προκειμένου να αναδειχθεί προς 

την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και την κυβέρνηση το αίτημα μας 

για την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, όπου όσοι 

συνάδελφοι συμμετείχαν έχασαν όπως είναι φυσικό ένα ημερομίσθιο από τον 

πενιχρό μισθό τους, αναμένοντας η ΟΔΥΕ να ωριμάσει και να προωθήσει αυτό το 

αίτημα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Τι καλύτερο βήμα υπήρχε για την 

ανάδειξη του αιτήματος μας από την παρουσία μας σε μια τέτοια εκδήλωση, 

πολύ σημαντικότερο βήμα απ’ το να το συζητάς με έναν υπουργό στους τέσσερις 

(4) τοίχους του γραφείου του (κάτι που ισχύει για ΟΛΑ τα αιτήματα μας)!!! Αντί 

λοιπόν η ΟΔΥΕ να πράξει το αυτονόητο, ψάχνονται μεταξύ τους αν υπήρχε ή όχι η 

πρόσκληση (ενώ είναι βέβαιο ότι πρόσκληση υπήρχε), ποιος την είχε, ποιος την είδε 

ή όχι, χαμένοι μέσα σε «αστυνομικές» ιστορίες.  

     Δεν αρχίσαμε καλά τη νέα θητεία του Δ.Σ. και είμαστε εδώ για να 

επισημαίνουμε τέτοιες παθογένειες, να τις αναδεικνύουμε και να σας 

ενημερώνουμε. Γιατί ΔΕΝ θέλουμε μια τέτοια εσωστρεφή – άπραγη ΟΔΥΕ, αλλά 

μια Ομοσπονδία μαχητική, αγωνιστική και παρούσα όπου χρειάζεται στα 

κέντρα λήψης των αποφάσεων. 
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