
                                                                                                 
                                                                                                  

                                    ΔΑΚΕ 

                         ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

      email : dake.odye@gmail.com    facebook : ΔΑΚΕ ΟΔΥΕ 
           http://dakeodye.blogspot.com   http://twitter.com/DakeOdye                                                                                                                                                

                                                         Αθήνα  23/5/2018 

 

                         ΑΠΕΡΓΩ 30  ΜΑΗ 2018    

        (ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ-ΟΔΥΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ) 
 

Η επίθεση της Κυβέρνησης στο συνδικαλιστικό κίνημα συνεχίζεται αμείωτη με τα νέα εμπόδια που 

θέτει στην συμμετοχή για τη λήψη απόφασης για απεργία και κορυφώθηκε με την ευθεία επίθεση 

στο δικαίωμα της απεργίας με την τροπολογία Γεροβασίλη. 

Για όλους αυτούς τους λόγους αποφασίσαμε από κοινού με τους άλλους φορείς να κηρύξουμε 

24ωρη Γενική Απεργία για τις 30 ΜΑΗ και πέρα από τα γενικά αιτήματα της ανατροπής της 

ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ, του περιορισμού της ΑΝΕΡΓΙΑΣ, της κατάργησης της ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ, 

διεκδικούμε τα πανδημοσιοϋπαλληλικά αιτήματα: 

1.        Κατάργηση του Νόμου – λαιμητόμου Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό (ν. 4387/2016). 

2.        Κατάργηση της  τροπολογίας Γεροβασίλη για την αξιολόγηση. Συνεχίζουμε την απεργία – 

αποχή και στον νέο κύκλο αξιολόγησης. 

3.        Μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας. Γενναία αύξηση των μισθών των νέων συναδέλφων. 

Υπολογισμό της διετίας 2016-2017 για τη μισθολογική μας εξέλιξη. 

4.        Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά (Παιδεία, 

Υγεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες, κ.α.). Μονιμοποίηση όλων των 

συμβασιούχων – μέσω του ΑΣΕΠ – που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με γενναία 

μοριοδότηση της προϋπηρεσίας. 

5.        Κανένας πλειστηριασμός, για την πρώτη κατοικία, για τους εργαζόμενους που αδυνατούν 

να πληρώσουν. 

6.        Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματός μας. 

Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. 

7.        Καμία αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο. Κατάργηση των περιορισμών στην άσκηση του 

απεργιακού δικαιώματος. Θα υπερασπίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις το δικαίωμα στην απεργία, 

που κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες. 
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ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

ΑΜΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ του ΑΣΕΠ. 

ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΠΟΡΟΣ). 

ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

ΑΜΕΣΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ  ΣΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ   ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ 

ΑΠΕΡΓΙΑ 

30 ΜΑΗ 2018 

 

   ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ - ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 

 


