
ΨΗΦΙΣΜΑ  

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 

ΔΡΑΜΑ 19-11-2021 

       Τα μέλη του συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Δράμας συγκεντρωθήκαμε σήμερα, 

19 Νοεμβρίου 2021 για να στηρίξουμε το διεκδικητικό πλαίσιο των αποφάσεων του 

Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων 

Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  για 

προκήρυξη 3ώρης προειδοποιητικής πανελλαδικής στάσης εργασίας την ΤΡΙΤΗ 23 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ από ώρα 12:00 έως 15:00 και 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:  

 Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στα Δικαστήρια. (Άμεση στελέχωση των Δικαστικών 
Υπηρεσιών με ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων που απομένουν από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ το 
2017, με προκήρυξη νέου διαγωνισμού πρόσληψης τουλάχιστον 1.000 θέσεων Δικαστικών 
Υπαλλήλων όλων των κλάδων και κατηγοριών και συμμετοχή στον προσεχή κύκλο κινητικότητας στο 
δημόσιο) Όχι στις αναγκαστικές αποσπάσεις συναδέλφων 

 Αναπλήρωση όλων των μισθολογικών μας απωλειών από τις περικοπές των μνημονίων. ( 13ος -
14ος μισθός, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης κλπ)  

 ΑΜΕΣΗ επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών εργασίας. 

  Πληρωμή όλων των υπερωριών.  

 Επέκταση των υποδομών σε όλη τη χώρα (μηχανοργάνωση, ηχογράφηση-αποηχογράφηση σε όλα 
τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια με άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, για τη 
στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να σταματήσει η εξάρτηση από ιδιωτικές εταιρείες.)  

 Άμεση έκδοση ΚΥΑ για την επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού αλληλεγγύης στο πρώην 
Ταμείο Αρωγής. 

  Αύξηση, τουλάχιστον διπλασιασμός των οδοιπορικών των Επιμελητών που παραμένουν 
παγωμένα εδώ και χρόνια.  

 Σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας! Με στέγαση των Δικαστικών Υπηρεσιών σε σύγχρονα 
ασφαλή κτίρια με μέτρα προστασίας από τα 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. 

  Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας, συντήρησης και φύλαξης για την εύρυθμη και 
ασφαλή λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών.  

 Υλοποίηση στην πράξη της επιμόρφωσης με προσανατολισμό στις ανάγκες των νέων συναδέλφων 
(σύσταση ομάδας εργασίας με συμμετοχή και δικαστικών υπαλλήλων) 

 

και συμμετέχουμε στην ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  και  

στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Δράμας την  

ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ώρα 12:00 



 

 

 


