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                                              -ΟΔΥΕ 

                                              -Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

                                                και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

                                               - κο Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης, 

                                               - κο Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης 

                                               - κα Πρόεδρο Πρωτοδικών Γιαννιτσών 

                                               - κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών 

                                               - κο Προϊστάμενο Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών 

                                                - Δικηγορικό Σύλλογο Γιαννιτσών. 

                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σας ανακοινώνουμε ότι μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, 

αποφασίσαμε να προβούμε σε κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την επίλυση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά   οι Δικαστικοί Υπάλληλοι των 

Γιαννιτσών, αλλά και ολόκληρης της χώρας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που 

έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ). 

Ετσι  προχωράμε σε δίωρες στάσεις εργασίας από τις 9.00 μέχρι τις 11.00, κατά τις 

ημέρες από Δευτέρα 17 μέχρι και Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020.   

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την πρωτοφανή απαξίωση που υφιστάμεθα, μέσω 

κυρίως της αδιαφορίας του εκάστοτε Υπουργού Δικαιοσύνης στην ικανοποίηση 

των αιτημάτων μας. 

Πιο πρόσφατη απόδειξη η μηδενική ανταπόκριση στα αιτήματα που 

περιλαμβάνονται στο ψήφισμα της πανελλαδικής συνδιάσκεψης των Προέδρων 

των Συλλόγων της χώρας, του Νοεμβρίου 2019, που επιδόθηκε στον Υπουργό, ο 

οποίος διαβεβαίωσε ότι είναι δίκαια , αλλά από τότε σιγή ιχθύος.   



ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

--Οικονομική αναβάθμιση, κυρίως με την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος 

Ειδικών Συνθηκών, 

--Ορθολογική κατανομή των (όποιων) υπερωριών, 

--Αμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, που μπορεί να γίνει άμεσα με τις 

προκηρύξεις 1Κ/2017, 2Κ/2017, 8Κ/2017, 

--Στελέχωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστικών Υπηρεσιών, 

--Επέκταση της μαγνητοφώνησης-απομαγνητοφώνησης και στις συνεδριάσεις των 

Ποινικών Δικαστηρίων, 

-- Μηχανοργάνωση-μηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών, χορήγηση σύγχρονου 

εξοπλισμού, 

--Αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και επιτέλους λύση στο 

κτιριακό πρόβλημα που ταλανίζει τις Δικαστικές Υπηρεσίες των Γιαννιτσών, που 

στεγάζονται διεσπαρμένες σε ακατάλληλους χώρους, 

--Διεξαγωγή συνεχών επιδοτούμενων σεμιναρίων σχετικών με τα αντικείμενα της 

δουλειάς μας και τις νέες εφαρμογές. 

   Επιπλέον δηλώνουμε την απόλυτη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους που 

υπηρετούν κάτω από τραγικές συνθήκες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και με 

τεράστιο όγκο δουλειάς λόγω του προσφυγικού-μεταναστευτικού κύματος. 

Σε νεώτερη συνεδρίασή μας θα εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα των κινητοποιήσεων 

και θα αποφασίσουμε για την συνέχισή τους. 

Οι δικαστικοί υπάλληλοι, από τους πιο σκληρά εργαζόμενους στον Δημόσιο Τομέα, 

δικαιούνται καλύτερης αντιμετώπισης, άξιας του σημαντικότατου έργου που 

επιτελούν. 

                                                             Γιαννιτσά 12 Φεβρουαρίου 2020 

                                                                       Για το Δ.Σ. 

                                                         Ο Πρόεδρος            Η Γραμματέας 

                                              

                                             Τάσος Σαρηγιαννίδης        Αγγελική Κομάτα 


