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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ 
Θέμα: Αγωνιστικές κινητοποιήσεις, ενόψει της ψήφισης στη 
Βουλή του προϋπολογισμού  
 
ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους της χώρας και τους 
συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους 

 
   Το ΔΣ της ΟΔΥΕ καλεί όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να πάρουν 
μέρος στα συλλαλητήρια που θα γίνουν στις 17 Δεκέμβρη με αφορμή έναν ακόμη 
προϋπολογισμό που στρέφεται ενάντια στις ανάγκες μας. 
 Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει νέες αυξήσεις φόρων για το λαό που θα 
ξεπεράσουν τα 50 δις ευρώ την ίδια στιγμή που μοιράζει στους επιχειρηματικούς ομίλους 14 
δις ευρώ!  
 Όσον αφορά, πιο συγκεκριμένα, τις δικές μας αποδοχές, είναι χαρακτηριστικό ότι το 
κονδύλι για την αμοιβή της υπερωριακής μας εργασίας παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα! 

 ΔΕΝ συμβιβαζόμαστε με τη φτώχεια, την ακρίβεια και την παγωνιά. 
 ΔΕΝ τη «βγάζουμε» με μισθούς που βρίσκονται στα ίδια επίπεδα για 12 χρόνια!  
 ΔΕΝ αποδεχόμαστε ως «κανονικότητα» τους πλειστηριασμούς των κόπων μιας ζωής 

για χάρη των διάφορων αρπακτικών. 
 ΔΕΝ θα κάτσουμε θεατές να παρακολουθούμε το κωμικοτραγικό σόου για το «καλάθι 

του Αη – Βασίλη»! 
 Οι ευθύνες βαραίνουν τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και όλες τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις, που ψήφισαν πάνω από τους μισούς αντεργατικούς και 
αντιλαϊκούς νόμους, έδωσαν φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, επιδότησαν και επιδοτούν 
τους επιχειρηματικούς ομίλους στην ενέργεια, που καταγράφουν τεράστια κέρδη το 2022. 
 Καμιά ανοχή απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Χορτάσαμε από υποσχέσεις και 
«καλάθια», δεν θα μας κλείσουν το στόμα με προεκλογικού τύπου παροχές. 
 Βγαίνουμε στο δρόμο και διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς, άμεση κάλυψη 
των χιλιάδων κενών στις δικαστικές υπηρεσίες όλης της χώρας, ανθρώπινες 
συνθήκες εργασίας. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην ακρίβεια και τους πλειστηριασμούς! 

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στα συλλαλητήρια στις 17 Δεκέμβρη! 
Στην Αθήνα: 12.30 στο Σύνταγμα. 

Στη Θεσσαλονίκη: 12.30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. 
Στην Πάτρα: 11.00 στο Εργατικό Κέντρο 

και σε άλλες πόλεις της χώρας 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της   

Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος  (Ο.Δ.Υ.Ε.) 


