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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Στις 19 Μάη 2022 συνεδρίασε το ΔΣ του ΣΔΥΑ με βασικό θέμα συζήτησης την υλοποίηση 
των παρεμβάσεων – δράσεων που είχαν αποφασιστεί στην προηγούμενη συνεδρίαση. 
  Οι εκπρόσωποι της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης» σε σχέση με την καθυστέρηση 
εφαρμογής αποφάσεων του ΔΣ και μια γενικότερη δυστοκία – έλλειψη άμεσων παρεμβάσεων, 
επισημάναμε ότι είναι αναγκαία μια σταθερή λειτουργία του Προεδρείου ώστε να ελέγχει την 
υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ και να αντιμετωπίζει τρέχοντα ζητήματα. 
 Σημειώσαμε, βέβαια, ότι το κύριο ζήτημα είναι ο προσανατολισμός του Συλλόγου, που 
πρέπει να είναι μαχητικός, αγωνιστικός και αταλάντευτος υπέρ των συναδέλφων και η μαζικότητα 
και η ζωντάνια, η διασφάλιση της όσο πιο μεγάλης συμμετοχής και εμπλοκής των συναδέλφων στη 
δράση του Συλλόγου. 
 Στη συνέχεια, προτείναμε: 
 1. Να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις στο Υπουργείο, υλοποιώντας προηγούμενη 
απόφαση, για το ζήτημα των υπερωριών και του κλιματισμού. 
 Η κοροϊδία και η πρόκληση έχουν φτάσει ταβάνι! Το εξάμηνο φτάνει στο τέλος του και ακόμα 
δεν έχει εκδοθεί απόφαση για τις υπερωρίες, ενώ στο Πρωτοδικείο ακόμα περιμένουμε την 
πληρωμή των περσινών υπερωριών – ψίχουλα μετά από πέντε μήνες! 
 Όσον αφορά το ζήτημα των υπηρεσιών που υπολειτουργούν τα συστήματα κλιματισμού 
(Εφετείο, Ειρηνοδικείο κ. ά) υπογραμμίσαμε ότι  δεν πρέπει να επιτρέψουμε να τσουρουφλιστούμε 
άλλο ένα καλοκαίρι! Να απαιτήσουμε άμεση λύση και να προετοιμαστούμε για κινητοποιήσεις κάθε 
μορφής! (Παραστάσεις – συγκεντρώσεις στις πύλες των υπηρεσιών – επιβολή λειτουργίας με 
προσωπικό ασφαλείας όπου δεν υπάρχει κλιματισμός κ. ά). 
 Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να παρέμβει τις επόμενες μέρες και για τα δύο ζητήματα στο 
Υπουργείο και σε κάθε υπεύθυνο για την κατάσταση αυτή. 
 2. Να υλοποιηθεί άμεσα η απόφαση για στάση εργασίας και συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας προκειμένου να διεκδικήσουμε την 
ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας και την αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουμε.  
 Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να πραγματοποιηθούν στις 1 και 8 Ιούνη δίωρες αποχές και 
συγκεντρώσεις – συζητήσεις στο Εφετείο και στο Πρωτοδικείο αντίστοιχα και στάση εργασίας και 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Εφετείο στις 15 Ιούνη.  
 3. Αναδείξαμε ακόμα το γεγονός ότι διάφορα τμήματα στο Πρωτοδικείο έχουν μείνει χωρίς 
προϊσταμένους και καθυστερεί ο ορισμός νέων, ότι χρειάζεται να παρέμβουμε ως Σύλλογος για να 
μην αρθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας στις δικαστικές υπηρεσίες και ότι θα πρέπει να 
προετοιμάσουμε την πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου μας (για να κάνουμε την αρχή για τη 
δημιουργία ταμείου για την ενίσχυση του αγώνα μας, αλλά και για να διασκεδάσουμε, να 
ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων – μελών του Συλλόγου). 
 
 Ακολούθως, στις 24 Μάη 2022, στη συνεδρίαση του Προεδρείου του ΔΣ της ΟΔΥΕ, η 
«Αγωνιστική Συσπείρωση» πρότεινε, εφόσον – όπως όλοι αναγνωρίζουν ότι το σύνολο των 
ζητημάτων μας παραμένει άλυτο – να πραγματοποιηθούν παραστάσεις διαμαρτυρίας για όλα τα 
προβλήματα μας, αλλά και να στηρίξει η ΟΔΥΕ τη στάση εργασίας του ΣΔΥΑ (λαμβάνοντας 
απόφαση για τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων της Αττικής σε αυτή).  

Οι προτάσεις αυτές, όχι μόνο δεν έγιναν δεκτές από «Ενωμένους» και ΔΑΚΕ, αλλά έβαλαν 
και θέμα συζήτησης την πραγματοποίηση περιοδείας στην Πελοπόννησο τις μέρες πριν τη στάση 
εργασίας του ΣΔΥΑ! 
 
 Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν 
μαζικά στις παραπάνω κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες του ΣΔΥΑ, να κάνουν δική τους 
υπόθεση πραγματικά την επιτυχία τους! 
 Η μαζική μας συμμετοχή θα είναι και μια πρώτη «απάντηση» στο κυνήγι στόχων 
(μέσω του συστήματος «στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής δικαστικών 
υπαλλήλων») με το όποιο «τυράκι» που θα μας μαγκώσει όλους στη «φάκα» της 
εντατικοποίησης και του «διαίρει και βασίλευε! 

Ο καθένας και η καθεμία να «μεταφέρει» το μήνυμα του αγώνα στον διπλανό 
συνάδελφο, στο τμήμα του, την υπηρεσία του! 


