
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Η ενίσχυση της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης» είναι μήνυμα ελπίδας, αγώνα, αισιοδοξίας! 
 
Η μεγάλη άνοδος της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης» στον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων 

Αθήνας, η εκτίμηση πολλών συναδέλφων σε όλη τη χώρα για τη δράση και τις θέσεις μας, η 
διάθεση για να δυναμώσει ο αγώνας για τα σύγχρονα δικαιώματα μας εκφράστηκε και στο 
Συνέδριο της ΟΔΥΕ. 

Η «Αγωνιστική Συσπείρωση» βγήκε ενισχυμένη σε ψήφους, ποσοστά και έδρες, με 
μια μαχητική και δυναμική παρουσία στο Συνέδριο με παρεμβάσεις, θέσεις και προτάσεις 
για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν, για όσα έχουμε ανάγκη και αξίζουμε. 

Η ενίσχυση της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης» σε σχέση με το προηγούμενο Συνέδριο (2018) 
καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΔΣ ΟΔΥΕ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ 

        

2018 33 14,73% 3 

2021 41 19,25% 4 
    

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ 

        

2018 35 15,62% 2 

2021 42 20,00% 3 

 
Με πρόταση της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης», το Συνέδριο της ΟΔΥΕ αποφάσισε: 

 Για τους βασικούς σταθμούς του αγώνα μας τον επόμενο διάστημα: 
α. Οργανώνουμε Πανελλαδική στάση εργασίας με μεγάλη συγκέντρωση στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης στην Αττική και συγκεντρώσεις κατά τόπους σε όλη τη χώρα! 
β. Συμμετέχουμε στα Συλλαλητήρια στις 4 Νοέμβρη που θα γίνουν στην Αθήνα και σε άλλες 
πόλεις. 
γ. Συντονιζόμαστε με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κοινός 
αγώνας ιδιαίτερα με τους συναδέλφους από κλάδους που αντιμετωπίζουν οξυμμένα προβλήματα 
υποστελέχωσης.  
δ. Απεργούμε καθολικά και συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία που ήδη έχει αποφασίσει η ΑΔΕΔΥ 
για τους μήνες Νοέμβρη – Δεκέμβρη.  

 Επικύρωσε την απόφαση του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ: Δεν εφαρμόζουμε τον Ν. Χατζηδάκη, παλεύουμε 
για την κατάργησή του. 

 Αποφάσισε τη συμμετοχή του κλάδου μας στην απεργία – αποχή από την «αξιολόγηση». 

 Αποφάσισε να δεσμεύσει το νέο ΔΣ της Ομοσπονδίας να διαμορφώσει ένα ελάχιστο πλαίσιο 
αρχών – θέσεων, βάσει του οποίου θα ελέγχονται και θα λογοδοτούν οι εκπρόσωποι μας στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια. 

Επίσης, το Συνέδριο εξέδωσε ψήφισμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον δίκαιο αγώνα 
των εκπαιδευτικών και ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει τις πρόσφατες φασιστικές επιθέσεις στη 
Θεσσαλονίκη. 

Οι παραπάνω σημαντικές αποφάσεις θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν και 
εφαρμοστούν, προκειμένου να δυναμώσει ο αγώνας για αυξήσεις στους μισθούς μας, 
μαζικές προσλήψεις, σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας! 

Οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι που απαρτίζουμε την «Αγωνιστική Συσπείρωση» θα 
δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα μας, για να «σπάσει» ο 
συμβιβασμός, η ηττοπάθεια.  

 
Η ελπίδα βρίσκεται στα δικά μας χέρια! Μαζί είμαστε δυνατοί! 
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