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Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 
Στις 2 Απρίλη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του ΔΣ της ΟΔΥΕ με 
τον Υπουργό Δικαιοσύνης.  
 
Ως «Αγωνιστική Συσπείρωση» τοποθετηθήκαμε με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες 
μας, αναδείξαμε τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας αλλά και τις άθλιες συνθήκες στις 
οποίες εργαζόμαστε. 

 
Συγκεκριμένα: 
1. Ζητήσαμε την κάλυψη των εκατοντάδων κενών στις δικαστικές υπηρεσίες 
όλης της χώρας, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Διεκδικούμε όχι μόνο την 
επίσπευση των διαδικασιών στις προκηρύξεις που ήδη «τρέχουν» αλλά να 
προσληφθεί άμεσα προσωπικό στις κενές οργανικές θέσεις. Αναδείξαμε την τραγική 
κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, με την εντατικοποίηση της εργασίας να είναι 
τέτοια που πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να δουλεύουν και στο σπίτι ή να 
ανεβαίνουν συνεχώς στην έδρα. 
 
2. Καταγγείλαμε τις απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόμαστε, 
σε χώρους ακατάλληλους χωρίς θέρμανση – κλιματισμό, χωρίς την αναγκαία 
υλικοτεχνική υποδομή και τα απαιτούμενα αναλώσιμα. Ζητήσαμε άμεσα μέτρα για τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αντιμετώπιση των οξυμένων κτηριακών 
προβλημάτων σε μια σειρά δικαστικές υπηρεσίες της χώρας. 
 
3. Απαιτήσαμε την πραγματική αναπλήρωση των απωλειών μας, την 
επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα πριν τις μνημονιακές περικοπές των ΝΔ – 
ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε χάσει περίπου έξι μισθούς: Δύο μισθούς 
από την περικοπή των δώρων, ένα μισθό από το πάγωμα της μισθολογικής 
ωρίμανσης, έναν μισθό από την περικοπή όλων των επιδομάτων (ειδικών συνθηκών 
κτλ), πάνω από ένα μισθό από την μείωση του αφορολόγητου και έναν ακόμα από τα 
νέα χαράτσια (1% υπέρ ΤΠΔΥ, 2% υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης κτλ). 
Απαιτούμε την επαναφορά του 13

ου
 – 14

ου
 μισθού και την καταβολή αναδρομικά 

όλων των δώρων που έχουν κοπεί. Καταγγείλαμε την απαράδεκτη στάση της 
νομικής συμβούλου της κυβέρνησης στο ΣΤΕ, όπου επιστράτευσε όλη την άθλια 
επιχειρηματολογία και τους εκβιασμούς που είχαν χρησιμοποιήσει και οι κυβερνήσεις 
ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για να κόψουν τα δώρα. 
 
 
 
 
 



Ακόμα διεκδικούμε: 
 
- Να καταργηθεί το αίσχος της απλήρωτης δουλειάς! Η θέση μας είναι: Ούτε μια 
ώρα απλήρωτης δουλειάς! Απαιτούμε την πληρωμή όλων των υπερωριών με τις 
προβλεπόμενες προσαυξήσεις, την πληρωμή της εργασίας τα Σάββατα και τις αργίες. 
 
- Να αυξηθούν τα οδοιπορικά τα επιμελητών, να θεσμοθετηθεί άμεσα η εκπαίδευση 
και η επιμόρφωση όλου του προσωπικού των δικαστηρίων, να χορηγείται ΜΚ κάθε 2 
χρόνια για τις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ. 
 
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών για τους διορισμούς με τους διαγωνισμούς του 2017 
και για το διορισμό 100 διακριθέντων αθλητών σε δικαστικές υπηρεσίες ενώ 
ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε η έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το διορισμό 50 
υπαλλήλων στο Εφετείο Αθήνας. Είναι σαφές, ότι οι προσλήψεις που ήδη έχουν 
γίνει και όσες αναμένονται με βάση τα λεγόμενα του Υπουργού, σε καμία 
περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν την υποστελέχωση των υπηρεσιών.  
 
Για τα υπόλοιπα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καμία δέσμευση δεν 
υπήρξε, παρά μόνο η ασαφής υπόσχεση ότι θα αυξηθεί η εκλογική αποζημίωση για 
τις επικείμενες εκλογές. 
 
Στο ΔΣ της ΟΔΥΕ προτείναμε να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι για τα παραπάνω 
και να συγκληθούν συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων, για να αποφασίσουμε 
εμείς οι ίδιοι πως θα οργανώσουμε τον αγώνα μας. Η πλειοψηφία της ΟΔΥΕ 
απέρριψε την πρόταση μας. 
 
Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας! Καμία αναμονή! Να κάνουμε πέρα τον 
εργοδοτικό – κυβερνητικό συνδικαλισμό! 
 
Δεν κάνουμε πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες μας. Δεν κάνουμε πίσω για 
μισθούς και δουλειά με αξιοπρέπεια.  
Ο μόνος δρόμος για να έχουμε κατακτήσεις, για να αναπληρώσουμε τις 
απώλειες μας και να κερδίσουμε όσα μας αξίζουν είναι ο δρόμος της 
οργάνωσης και του αγώνα! 
 

Απαντάμε μαχητικά, αγωνιστικά! 
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