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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε μαζικότατη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας με θέμα 

την συμμετοχή στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη. Αφού ακολούθησε πλούσια 

συζήτηση, με συναδέλφους να παίρνουν το λόγο για πρώτη φορά, το σώμα της συνέλευσης υπερψήφισε 

την εισήγηση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας. 

Με βάση την απόφαση της συνέλευσης προχωράμε στα εξής: 

 Συμμετέχουμε στη μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 09/11 στις 10:45 π.μ. στα Προπύλαια. 

Προσυγκέντρωση στις 09:30 στα γραφεία του Σωματείου μας! Απεργούμε για τα δικά μας 

συμφέροντα ενάντια στους εργοδότες μας και τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών. 

 Προχωράμε σε εξορμήσεις κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 8:30 στα δικαστήρια της Ευελπίδων 

και στο Ειρηνοδικείο, κάθε Τετάρτη στις 19:00 στις δικηγορικές εταιρείες στο κέντρο, κάθε 

Παρασκευή στις 8:30 στις εισπρακτικές δικηγορικές εταιρείες.  

 Προπαγανδίζουμε την απεργία βάζοντας πανό και αφίσες στα δικαστήρια τις ημέρες της 

εξορμήσεις.  

 Καλούμε σε κοινό συντονισμό τα σωματεία των δικαστικών υπαλλήλων και δικαστικών 

διερμηνέων. Έχουμε τον ίδιο εχθρό, βράζουμε στο ίδιο ζουμί. Οργανώνουμε σύσκεψη των ΔΣ 

των σωματείων στις 30 Οκτωβρίου.  

 Παράλληλα, δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε σωματείο που αυτήν την περίοδο 

αγωνίζεται όπως αυτό της ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ και σε κάθε συνδικαλιστή που σέρνεται σε δίκες και 
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διαδηλωτοδικεία. Προχωράμε σε κινητοποίηση αλληλεγγύης στις 28/11, στα δικαστήρια της 

Ευελπίδων, ημέρα που δικάζεται η Αφροδίτη Ρέτζιου, Πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ. 

 Βγάζουμε ανακοίνωση και εξορμούμε στις εξετάσεις των ασκούμενων συναδέλφων μας στις 

21-22-23 Οκτωβρίου. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και τους απλώνουμε το χέρι να παλέψουμε 

όλοι μαζί.  

 Συμμετέχουμε μαζί με άλλα σωματεία σε κινητοποίηση σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας 

απαιτώντας ρεύμα φτηνό για όλο το λαό, στις 2 Νοεμβρίου. Να τους διαμηνύσουμε ότι δε 

επιτρέψουμε θα τους αφήσουμε να αφήσουν χωρίς ρεύμα κανένα εργαζόμενο, καμία λαϊκή 

οικογένεια.  

 Καλούμε το φοιτητικό σύλλογο Νομικής σε κοινή σύσκεψη ενόψει και της απεργίας.  

 Ενόψει της 25ης Νοέμβρη, ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 

διοργανώνουμε εκδήλωση με θέμα «Υψώνουμε δίχτυ προστασίας σε όποια – οποίον το έχει 

ανάγκη». Το σωματείο μας ασπίδα για κάθε συναδέλφισσα/ο απέναντι στην εργοδοτική 

αυθαιρεσία και κάθε πράξη που προσβάλει την αξιοπρέπεια μας. 

 Μετά την απεργία προχωράμε σε νέα ΓΣ, εκτιμάμε την απεργία της 9ης Νοέμβρη, συζητάμε 

το σχέδιο της ΣΣΕ 

ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ! 

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΣΕ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ! 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 10:45 ΣΤΑ 

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ! ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 09:30 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ! 

 

 

 

 

 


