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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ Π.Α.ΜΕ 

 

O Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης συμμετείχε στις εργασίες της 

Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΠΑΜΕ που πραγματοποιήθηκε στη Δραπετσώνα 

στις 18-19/6/2022. Πάνω από 2.000 συνδικαλιστές από 506 συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, μετέφεραν για δύο μέρες πλούσια, ζωντανή πείρα από τους 

εργατικούς αγώνες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα. 

 

Ο πρόεδρος τους ΣΔΥΘ είχε την τιμή να επιλεγεί ως ένας από τους 95 ομιλητές 

της σύσκεψης, όπου στηλίτευσε την υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών, 

την οικονομική εξαθλίωση των δικαστικών υπαλλήλων, την απλήρωτη 

υπερωριακή εργασία, την ιδιωτικοποίηση της Δικαιοσύνης. Εξέφρασε το 

προβληματισμό που υπάρχει για τη στοχοθεσία και τα bonus της Παγκόσμιας 

Τράπεζας. Έκανε αναφορά για το ασφυκτικό πλέγμα, για τα κοινωνικά 

δικαιώματα, τις συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες που έχει διαμορφωθεί 

και την ανάγκη για την σύμπλευση όλων των εργαζομένων για την ανατροπή της 

υπάρχουσας κατάστασης. 

 

Στις τοποθετήσεις τους οι ομιλητές μετέφεραν την πλούσια εμπειρία τους, όπως 

ο τρόπος δράσης των συνδικάτων της Cosco και της e-food που οδήγησε στο 

νικηφόρο αγώνα τους, που όμως πρέπει να συνεχιστεί γιατί καμία νίκη δεν είναι 

μόνιμη αλλά και η αποφασιστικότητα συνδικάτων που σημείωσαν ήττες, όπως 

στη ΛΑΡΚΟ, για τη συνέχιση του αγώνα τους. 

 

Το μήνυμα που βγαίνει από την Πανελλαδική Σύσκεψη είναι ότι χρειάζεται ένα 

εργατικό, συνδικαλιστικό κίνημα που θα αγωνίζεται ενάντια στην εκμετάλλευση 

ανθρώπου από άνθρωπο. Κίνημα ζωντανό που θα αλλάζει τον αρνητικό 

συσχετισμό. Συνδικαλιστικές οργανώσεις που θα ενώνουν τους εργαζόμενους, 

ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, πολιτικών πεποιθήσεων και θα 

υπερασπίζονται τις ζωντανές, συλλογικές διαδικασίες με την ενεργή συμμετοχή 
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των εργαζομένων. Κίνημα αντεπίθεσης και όχι ηττοπάθειας και συμβιβασμού. 

Συνδικαλιστικές οργανώσεις ανεξάρτητες από τον έλεγχο  και την αμετροέπεια  

της εργοδοσίας και της εκάστοτε κυβέρνησης, με ανοιχτό μέτωπο απέναντι τους. 

 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους δικαστικούς υπαλλήλους να ζωντανέψουν τον 

σύλλογό μας. Με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να συμμετέχουν στην 

οργάνωση και τις διεκδικήσεις  

 

Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει. Στην Οργάνωση η Δύναμη, στον Αγώνα η 

Ελπίδα. 

 

Θεσσαλονίκη 22 Ιουνίου 2022, 
Για το Δ.Σ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Τριαντάφυλλος Φούντας Δήμητρα Τζημούρτα 
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