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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Συνάδελφοι – συναδέλφισσες, 
 
 Το ΔΣ του ΣΔΥΑ κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε μόνο η «Αγωνιστική Συσπείρωση») 
αποφάσισε την αναστολή της αποχής απ’ την εργασία μας σε όσες υπηρεσίες έχουν δοθεί 
(Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών) ή αναμένεται να δοθούν (Πρωτοδικείο) 
προσωρινές λύσεις για την καθαριότητα. 
 Η «Αγωνιστική Συσπείρωση» υποστήριξε ότι η αποχή θα πρέπει να συνεχιστεί 
μέχρι οι χώροι που εργαζόμαστε να είναι καθαροί και ασφαλείς, να εντείνουμε τον αγώνα 
για τη μόνη πραγματική λύση του προβλήματος: την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 
καθαριότητας, καθώς και άλλων απαραίτητων ειδικοτήτων (τεχνικοί, εξειδικευμένο 
προσωπικό πληροφορικής). 
 Ταυτόχρονα, σε καμία περίπτωση, η καθαριότητα των δικαστικών υπηρεσιών δεν μπορεί 
να στηρίζεται στα όποια χρήματα μπορεί να βρεθούν από τους δικαστικούς λειτουργούς, τον 
Δικηγορικό Σύλλογο και όποιον άλλο! Η ασφαλής λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών είναι 
ευθύνη και υποχρέωση του κράτους και της εκάστοτε κυβέρνησης και δεν μπορεί να γίνεται με… 
ρεφενέ!  
 
 Χαιρετίζουμε όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν 
μαζικά σε αυτόν τον αγώνα για τη διασφάλιση της υγείας και της αξιοπρέπειάς μας, που 
φώναξαν δυνατά: Δεν ανεχόμαστε να δουλεύουμε στο σκουπιδαριό, στην αθλιότητα! 
 Η μαχητική διάθεση, η μαζική και ενεργή συμμετοχή που εκφράστηκε αυτές τις 
μέρες είναι απαραίτητο να χαρακτηρίσει και τις επόμενες κινητοποιήσεις μας, είναι όρος 
για την επιτυχία τους. 
 Ταυτόχρονα, αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία 
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του συμβιβασμού και της ηττοπάθειας. Η στάση τους 
υπονομεύει διαρκώς τον αγώνα μας, σκορπά απογοήτευση και προσφέρει – συχνά – χείρα 
βοηθείας στις κυβερνήσεις και τις διοικήσεις. 
 Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την πρώτη μέρα της αποχής που είχε σημαντική επιτυχία 
(ιδιαίτερα στην Ευελπίδων) και ενώ δεν είχαμε καμία δέσμευση για επίλυση του προβλήματος, οι 
«Ενωμένοι Δικαστικοί Υπάλληλοι» πρότειναν στο ΔΣ του ΣΔΥΑ να ανασταλεί η αποχή σε 
Ειρηνοδικείο, Εισαγγελία και Πταισματοδικείο. Ήδη, άλλωστε, προσπαθούσαν να περιορίσουν το 
θέμα μόνο στο χώρο του Πρωτοδικείου, ενώ ορισμένοι δεν συμφωνούσαν καν με την αποχή και 
μιλούσαν για δίωρη διακοπή! 

Η πρόταση αποκλιμάκωσης μειοψήφησε, όμως επανήλθαν – και με τη στήριξη της ΔΑΚΕ 
και της «Πρωτοβουλίας» – ανέστειλαν την αποχή, με αιτιολογία ότι έχουν δοθεί ή θα δοθούν 
προσωρινές λύσεις. Η «Πρωτοβουλία», μάλιστα, πρότεινε να συνδράμει και ο Σύλλογος και η 
Ομοσπονδία με χρηματικό ποσό! 

 
Τα λόγια είναι περιττά, για μια ακόμη φορά! Καλούμε, αξιοποιώντας και αυτή την πείρα 

και τα… «αποδεικτικά στοιχεία» της υπονόμευσης, κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφο που δεν 
συμβιβάζεται με αυτή την κατάσταση, που νιώθει την ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας μας και 
πιστεύει στη δύναμη μας, να βγει μπροστά, να συμβάλει στην πιο ζωντανή και μαχητική δράση 
του Συλλόγου μας! 

Καλούμε τους συναδέλφους των περιφερειακών ειρηνοδικείων (για τα οποία δεν ανεστάλη 
η αποχή) να συνεχίσουν δυναμικά τον αγώνα! Όλες και όλοι μαζί να παλέψουμε για μέτρα 
προστασίας της υγείας μας απ’ τον κορονοιό, τον καύσωνα, για να δουλεύουμε σε ανθρώπινες 
συνθήκες! 
  

ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ! 
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