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Οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε σε Υπηρεσίες με 
εκατοντάδες κενές οργανικές θέσεις (και επομένως να βγάζουμε δουλειά για δύο και για τρεις 
υπαλλήλους), δίχως την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ακόμα και δίχως κλιματισμό - θέρμανση! 

Δεν ανεχόμαστε άλλο να παραμένουν οι μισθοί μας καθηλωμένοι για πάνω από μια 
δεκαετία, να μας «τσουρουφλίζει» η ακρίβεια, να μην πληρώνεται η εργασία που παρέχουμε τα 
απογεύματα, τα Σάββατα και τις αργίες! 

Δεν παραιτούμαστε από το δικαίωμα να διεκδικούμε και να παλεύουμε για την κάλυψη 
των απωλειών που έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών 
μας, για βελτίωση της ζωής μας, για μια ζωή με αξιοπρέπεια για μας και τα παιδιά μας. 

Έφτασε η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα δικά μας χέρια! Τα δίκαια αιτήματά μας δεν 
θα δικαιωθούν ούτε όσο αναμένουμε καρτερικά να δοθούν λύσεις από την οποιαδήποτε κυβέρνηση, 
ούτε στον δρόμο της «σύνεσης» και των θεσμικών επαφών που για χρόνια ακολουθούν οι 
συνδικαλιστικές δυνάμεις που πλειοψηφούν στον κλάδο μας. 

Τίποτα δεν χαρίζεται! Με τον αγώνα μας, με τη δράση μας θα κερδίσουμε όσα διεκδικούμε 
και όσα μας αξίζουν, τα σύγχρονα δικαιώματά μας! 

Ο αγώνας μας για να είναι αποτελεσματικός χρειάζεται σχέδιο, μαζική συμμετοχή, κλιμάκωση - 
εναλλαγή των μορφών πάλης και να σημαδεύει τον ένοχο των όσων βιώνουμε· τη διαχρονική πολιτική 
υπέρ των συμφερόντων των λίγων και σε βάρος των εργατικών – λαϊκών δικαιωμάτων. 

 
Με βάση τα παραπάνω, η Γενική Συνέλευση του ΣΔΥΑ αποφασίζει το παρακάτω σχέδιο δράσης: 
1. Καταθέτουμε στεφάνι στο Πολυτεχνείο - Συμμετέχουμε μαζί με τα άλλα σωματεία και τους 

μαζικούς φορείς της Αθήνας στην αντιίμπεριαλιστική πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου στις 
17 Νοέμβρη (Προπύλαια, 16.30). 

2. Δίνουμε συνέντευξη τύπου στις 22 Νοέμβρη στον προαύλιο χώρο του Πρωτοδικείου Αθήνας 
και αναδεικνύουμε τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας. 

3. Συμμετέχουμε καθολικά στην πανελλαδική στάση εργασίας στις 23 Νοέμβρη και στη μεγάλη 
συγκέντρωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Παίρνουμε όλα τα μέτρα για την επιτυχία της: Πανό, αφίσες, 
πούλμαν, ενημέρωση όλων των συναδέλφων κτλ. 

4. Προχωράμε σε ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΔΥΑ στις 26 Νοέμβρη για να εκτιμήσουμε 
την μέχρι τώρα δράση μας και να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματά μας. Κλιμακώνουμε με απεργιακές 
κινητοποιήσεις. 

5. Απεργούμε – συμμετέχουμε στην πανεργατική - πανδημοσιοϋπαλλική απεργία που 
προγραμματίζεται το επόμενο διάστημα. 

 

Διεκδικούμε: 
 

 Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στα Δικαστήρια.  
 Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας – Να καλυφθούν οι μισθολογικές μας απώλειες από 
τις περικοπές, το πολύχρονο «πάγωμα» των μισθών μας, την ακρίβεια!  
 Να καταργηθεί το αίσχος της απλήρωτης δουλειάς! Απαιτούμε την πληρωμή όλων των 
υπερωριών με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, την πληρωμή της εργασίας τα Σάββατα, τα 
απογεύματα και τις αργίες. 
 Να εργαζόμαστε σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας! Με στέγαση των δικαστικών 
υπηρεσιών σε σύγχρονα και ασφαλή κτήρια με μέτρα προστασίας από φυσικά φαινόμενα, Ουσιαστική 
βελτίωση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.  
 Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας μας. Δωρεάν τακτικά τεστ για όλους, προληπτικά μέτρα 
αποφυγής του συγχρωτισμού, ατομικά μέτρα προστασίας, απολυμάνσεις και στελέχωση των Δικαστικών 
Υπηρεσιών με ιατρικό προσωπικό.  
 Έξω οι εργολάβοι και οι ιδιώτες από τα Δικαστήρια. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 
καθαριότητας και τεχνικού προσωπικού για τη συντήρηση, επισκευή, ασφαλή λειτουργία των δικαστικών 
υπηρεσιών. Να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό για την ανάπτυξη και τη συντήρηση  των 
ηλεκτρονικών συστημάτων και της ψηφιακής καταγραφής των πρακτικών. 
 Άμεση επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού αλληλεγγύης στο πρώην Ταμείο Αρωγής. 
 Να αυξηθούν τα οδοιπορικά των επιμελητών που παραμένουν «παγωμένα» εδώ και χρόνια. 
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