
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο                                Αγρίνιο 28-2-2020 
Συλλόγου  Δικαστικών                              Αρ.πρωτ. 6 
Υπαλλήλων Περιφέρειας Αγρινίου 

Δ.Σ. Σ.Δ.Υ.Α. 
     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος 

2. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 

3. κο Πρόεδρο Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 

4. κο Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 
5. κα Πρόεδρο Πρωτοδικών Αγρινίου 

6. κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου 

7. κο Προϊστάμενο του Ειρηνοδικείου Αγρινίου 

8. κο Προϊσταμένη του Πταισματοδικείου Αγρινίου 

9. κ.Προϊστάμενο του Ειρηνοδικείου Αμφιλοχίας-Βάλτου 

10. κ.Πρόεδρο Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου 

Ανακοίνωση 
     Σε συνέχεια των με αριθμ.πρωτ.1/6-2-2020, 2/14-2-2020, 3/21-2-

2020, 4/25-2-2020 και 5/27-2-2020 ομόφωνων αποφάσεων της 

Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου και κατόπιν των υπ’ 

άριθμ.πρωτ.114/29-1-2020 και 116/5-2-2020 ανακοινώσεων της 

Ο.Δ.Υ.Ε. το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να συνεχίσει τις δίωρες 

διακοπές εργασίας  (09:00-11:00 π.μ.), από Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 

μέχρι και Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 χωρίς παράταση του ωραρίου 

εργασίας πέραν στις 15:00. Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 και 

ώρα 09:00 π.μ. έχει προγραμματιστεί νέα Γενική Συνέλευση των 

μελών του Συλλόγου. Τα αιτήματα των δίωρων διακοπών εργασίας 

είναι:  

1. Επαναφορά του επιδόματος ειδικών συνθηκών. 

2. Διορισμό δικαστικών υπαλλήλων σε όλα τα δικαστικά 

μέγαρα της χώρας, με προτεραιότητα στις 

υποστελεχωμένες υπηρεσίες, όλων των κατηγοριών 

και  κλάδων. 

3. Πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης στους 

δικαστικούς υπαλλήλους που εργάζονται πέραν του 

ωραρίου τους. 

4. Προώθηση προς ψήφιση του νέου κώδικα δικαστικών 

υπαλλήλων που ενέκρινε η νομοπαρασκευαστική 

επιτροπή λαμβανομένων υπόψη όλων των 

παρατηρήσεων και διορθώσεων της Ο.Δ.Υ.Ε. 

5. Προώθηση της ηχογράφησης και αποηχογράφησης σε 

όλα τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια. 

6. Εκσυγχρονισμός των υλικοτεχνικών υποδομών.  

7. Επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού 

αλληλεγγύης του Πρώην Ταμείου Αρωγής.  

 
 

 



 

 

8. Διπλασιασμός των εξόδων κίνησης των επιμελητών 

για να ανταποκρίνονται χωρίς προσωπικό κόστος στις 

ανάγκες των καθηκόντων τους. 

Συνάδελφοι συμμετέχουμε όλοι στις 

επαναλαμβανόμενες διακοπές εργασίας (09:00-11:00) 

διεκδικώντας τα αυτονόητα και το δίκιο μας στο χώρο 

της δικαιοσύνης που υπηρετούμε, χρόνια τώρα, με 

συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης και ο αγώνας 

μας θα κλιμακώνεται όσο η πολιτεία αρνείται ή δεν 

θέλει να μας ακούσει. 

    Για το Δ.Σ. 
           Ο Πρόεδρος                                               Η Γεν.Γραμματέας                                     
 
 
        Γεράσιμος Μαλούσης                                    Πέρσα Σαγώνα 


