
 

Σύρος, 02-12-2022 

Αρ. Πρωτ: 32 

 

ΠΡΟΣ 

1. Εφετείο Αιγαίου 

2. Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου 

3. Πρωτοδικείο Σύρου 

4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου 

5. Ειρηνοδικείο Ερμούπολης 

6. Πρωτοδικείο Νάξου 

7. Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου 

8. Ειρηνοδικείο Νάξου 

9. Ειρηνοδικείο Τήνου 

10. Ειρηνοδικείο Μυκόνου 

11. Ειρηνοδικείο Μήλου 

12. Ειρηνοδικείο Πάρου 

13. Ειρηνοδικείο Άνδρου 

14. Ειρηνοδικείο Θήρας 

 

Κοινοποίηση: 

1. Ο.Δ.Υ.Ε. 

2. Υπουργείο Δικαιοσύνης 

3. Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου 

4. Δικηγορικό Σύλλογο Νάξου 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Κινητοποιήσεις εν όψει ψήφισης Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης  

 

Σε εφαρμογή της απόφασης της Ομοσπονδίας Δικαστικών 

Υπαλλήλων Ελλάδος, σχετικά με τη συζήτηση στη Βουλή του Σχεδίου 

Νόμου με τίτλο «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών 

υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Τροποποιήσεις 

στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και 

της με αρ. πρωτ. 44/02-12-2022 ανακοίνωσής της για κινητοποιήσεις, που 

περιλαμβάνουν δίωρες διακοπές εργασιών και στάση εργασίας, ο 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΚΑΙ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 



Σύλλογός μας αποφάσισε τη συμμετοχή του σε αυτές, τις αντίστοιχες 

ημέρες και ώρες και συγκεκριμένα: 

▪ Με δίωρες διακοπές εργασιών, καθημερινά 09:00 - 11:00, από Δευτέρα 

05-12-2022 και  

▪ Με στάση εργασίας, συμμετέχοντας στην Πανελλαδική στάση 

εργασίας που έχει αποφασίσει η Ο.Δ.Υ.Ε. κατά την ημέρα ψήφισης του 

νομοσχεδίου. 

 

Διεκδικώντας: 

• Την προκήρυξη διαγωνισμού με ενεργοποίηση του άρθρου 11 του 

Ν.4798/2021 (ΦΕΚ 68Α), τουλάχιστον, για τις περίπου 500 θέσεις 

Δικαστικών Υπαλλήλων, που έχουν εγκριθεί ως και το έτος 2022. 

• Τον τριετή προγραμματισμό προσλήψεων Δικαστικών Υπαλλήλων, με 

στόχο την κάλυψη όλων των οργανικών κενών στις Δικαστικές Υπηρεσίες. 

• Την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών, που είχε 

καθιερωθεί στη λογική του ότι βιώνουμε παρόμοιες συνθήκες εργασίας με 

τους Δικαστικούς Λειτουργούς. 

• Την έγκριση σε μόνιμη βάση είκοσι (20) ωρών μηνιαίως για υπερωριακή 

απασχόληση σε όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της χώρας, ως 

ελάχιστης έμπρακτης αναγνώρισης από την πολιτεία, του ρόλου που τους 

αναλογεί στην απονομή της Δικαιοσύνης. 

• Την εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπηρετούντων και νεοδιοριζόμενων 

δικαστικών υπαλλήλων, από κρατικούς φορείς αποσυνδεδεμένη απ’ τις 

διαδικασίες πρόσληψης.  

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων. 
 

 


