
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Στις 13 και 15 Δεκέμβρη έγιναν συνεδριάσεις του ΔΣ του ΣΔΥΑ και της ΟΔΥΕ 

αντίστοιχα. 
Η «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικαστικών Υπαλλήλων» σε αυτές τις συνεδριάσεις, και 

ιδιαίτερα σε αυτή του ΔΣ της ΟΔΥΕ, τόνισε ότι το επόμενο διάστημα και μέχρι τις 2 Φλεβάρη, 
όταν και θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία των δικαστικών υπαλλήλων, θα 
πρέπει να ρίξουμε όλο το βάρος στην προετοιμασία για την επιτυχία της απεργιακής μάχης. 

Σε αυτή την κατεύθυνση προτείναμε οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι σε όλη τη χώρα να 
οργανώσουν – μπροστά στην απεργία – Γενικές Συνελεύσεις, συζητήσεις, συγκεντρώσεις 
διαμαρτυρίας που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση αγωνιστικού κλίματος και στην ανταλλαγή 
απόψεων, σκέψεων και προτάσεων μεταξύ των συναδέλφων.  

Ήδη, το ΔΣ του ΣΔΥΑ αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση τέτοιων 
συγκεντρώσεων λίγες μέρες πριν την απεργία. Σημειώσαμε ιδιαίτερα την ανάγκη άμεσης 
επαφής και επικοινωνίας του ΔΣ της ΟΔΥΕ με τους πρωτοβάθμιους συλλόγους, ώστε να 
αφουγκραστούμε διαθέσεις, να ακούσουμε γνώμες αλλά και να βοηθήσουμε άμεσα όπου 
χρειαστεί στην οργάνωση του αγώνα. 

Σχετικά με την παράσταση διαμαρτυρίας στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, 
σημειώσαμε ότι χρειάζεται να ενημερωθούν όλα τα μέλη των ΔΣ των πρωτοβάθμιων 
συλλόγων της Αττικής και καταθέσαμε πρόταση για το υπόμνημα που θα καταθέσουμε ως 
Ομοσπονδία. 

Παράλληλα, στη συζήτηση που έγινε σχετικά με την πανελλαδική στάση εργασίας και 
τη συγκέντρωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που έγινε στις 23 Νοέμβρη εκτιμήσαμε ότι ήταν 
επιτυχημένη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλειοψηφία του ΔΣ της ΟΔΥΕ για χρόνια 
δεν είχε προκηρύξει καμία κινητοποίηση! Αντικρούσαμε την προσπάθεια για τη διαμόρφωση 
κλίματος απογοήτευσης και υποτίμησης του αγώνα που δόθηκε για την επιτυχία της στάσης 
εργασίας. 

Προτείναμε επίσης την έκδοση ανακοίνωσης – καλέσματος για τα συλλαλητήρια ενάντια 
στον αντιλαϊκό – ταξικό κρατικό προϋπολογισμό του 2022, ο οποίος μειώνει τις δαπάνες για 
την υγεία, για τις ανάγκες των εργαζομένων, αυξάνει τη φορολογία για το λαό ενώ προσφέρει 
νέα «δωράκια» στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αυξάνει τις δαπάνες για 
εξοπλιστικά προγράμματα. 

Ενημερώσαμε για τις επαφές που έχουν γίνει με άλλες Ομοσπονδίες του Δημόσιου 
Τομέα για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για το ζήτημα της υποστελέχωσης των 
υπηρεσιών μας, ενώ καταθέσαμε και σχετικό σχέδιο επιστολής προς τις Ομοσπονδίες αυτές. 

 Τέλος, όσον αφορά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στο 
Πρωτοδικείο καταγγείλαμε το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα τα ΔΣ της ΟΔΥΕ και του 
ΣΔΥΑ ώστε να μπορούμε συλλογικά να αποφασίσουμε για το πώς θα παρέμβουμε. Οι 
διαμαρτυρίες των συναδέλφων, οι οποίοι ήθελαν να αξιοποιηθεί και αυτή η αφορμή για την 
ανάδειξη των προβλημάτων μας και την προβολή των δίκαιων αιτημάτων μας είναι απόλυτα 
δικαιολογημένες.  

Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας! Με τη δική μας συμμετοχή και ενεργή δράση μπορούμε 
να τα καταφέρουμε! 

 
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ! 

 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ – ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ! 

 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ,  

ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! 
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