
ΣΤΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΗ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ! 
 

Κάθε μέρα που περνά η καθημερινότητα της / του δικαστικού υπαλλήλου γίνεται όλο και 
πιο ζόρικη, πιο δύσκολη, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε – απόρροια της 
πολιτικής όλων των κυβερνήσεων οξύνονται: 

 Η καθεμία και ο καθένας έχει να διαχειριστεί έναν όγκο δουλειάς που συνεχώς 
μεγαλώνει, καθώς οι αποχωρήσεις συναδέλφων συνεχίζονται και οι προσλήψεις γίνονται με το 
σταγονόμετρο. Φτάνουν στιγμές που δεν ξέρεις πώς να τα βγάλεις πέρα. 

 Το άκρως αντίθετο συμβαίνει με τις αποδοχές μας καθώς αυτές, αφού 
κατακρημνίστηκαν με την κατάργηση των δώρων και όλων των επιδομάτων, παραμένουν 
καθηλωμένες για πάνω από δέκα χρόνια.   

 Την ίδια ώρα πολλοί και πολλές από εμάς είμαστε αναγκασμένοι (πέρα από τη 
δουλειά στο σπίτι και έκτακτες περιστάσεις) να δουλεύουμε Σάββατα, Κυριακές, απογεύματα, 
αργίες σχεδόν αφιλοκερδώς! Τα ψίχουλα που μας δίνουν κάθε χρόνο δεν αντιστοιχούν ούτε στο 
ελάχιστο στη δουλειά που παρέχουμε. 

 Το ειδυλλιακό εργασιακό περιβάλλον φτάνει στο απόγειο του όταν πρέπει να 
δουλέψεις με τα χαλασμένα φωτοτυπικά, το σύστημα που σέρνεται, στο ακροατήριο ή το 
γραφείο που ξεπαγιάζεις τον Χειμώνα και γίνεσαι κοτόπουλο απ’ τη ζέστη το Καλοκαίρι. 

 Σαν να μην έφταναν αυτά που ζούμε ήδη, ακούμε και διαβάζουμε για «αναθεώρηση» 
του δικαστικού χάρτη (δηλαδή λουκέτο σε δικαστικές υπηρεσίες), διάφορους πρόθυμους να 
βάλουν κατά του ωραρίου στα ακροατήρια, σχέδια για τη «μεταρρύθμιση του πλαισίου βάσει 
του οποίου πληρώνονται οι δικαστικοί υπάλληλοι» και άλλα που στοχεύουν στη διαμόρφωση 
μιας δικαιοσύνης ακόμα πιο φιλικής στα επιχειρηματικά συμφέροντα και σταθερά εχθρικής 
απέναντι στους εργαζόμενους και τον λαό. 

 
Ταυτόχρονα, όπως όλοι οι εργαζόμενοι βιώνουμε τις συνέπειες της ακρίβειας, της 

έκρηξης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, των καύσιμων, της θέρμανσης. 
Στο σουπερ – μάρκετ οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς, για να ανοίξεις λογαριασμό του 

ηλεκτρικού πρέπει να πάρεις πρώτα υπογλώσσιο ενώ το αυτοκίνητο (που κανονικά δεν θα 
έπρεπε να έχουμε, όπως μας υπέδειξε ο κ. Πορτοσάλτε) έχει μετατραπεί σε πανάκριβη 
πολυτέλεια. Όσο για τη θέρμανση κουβερτούλα, πάπλωμα και μπουφάν μέσα στο σπίτι… 

Την ίδια ώρα, παρακολουθούμε με αποτροπιασμό τη βαρβαρότητα του άδικου 
πολέμου στην Ουκρανία που γίνεται για τα κέρδη των λίγων, τη μετατροπή της χώρας σε 
πολεμικό προγεφύρωμα, τις επιπτώσεις του σε όλους τους λαούς απ’ τον ανταγωνισμό της 
Ρωσίας με τις ΗΠΑ, το  ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 

Οργιζόμαστε να ακούμε ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, ότι δεν βάζουμε βενζίνη για 
ψυχολογικούς λόγους ενώ όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων ξοδεύουν αφειδώς 
δισεκατομμύρια για ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς.  

Όλα τα παραπάνω έχουν μια και κοινή αιτία: Το σύστημα που έχει στο επίκεντρο 
τα κέρδη των λίγων και όχι τις δικές μας ανάγκες. Δεν ανεχόμαστε να ζούμε έτσι τον 21ο 
αιώνα! 

 
Στις 2 Μάρτη με τη συμμετοχή μας στην πανελλαδική απεργία του κλάδου μας 

δώσαμε τη δική μας απάντηση σε όλα τα παραπάνω.  
Ξέρουμε πλέον καλά ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με την υποταγή και τη σιωπή. Η 

μόνη λύση είναι η αγωνιστική, συλλογική, οργανωμένη διεκδίκηση. 
Γι’ αυτό και συνεχίζουμε αγωνιστικά, μαχητικά, δεν κάνουμε πίσω! Μπορούμε να τα 

καταφέρουμε κι αυτό δεν είναι ένα σύνθημα. Με περισσότερους συναδέλφους στη μάχη, με 
αταλάντευτη στάση απέναντι σε κάθε κυβέρνηση, θα κατακτήσουμε το δίκιο μας.  

 
Ο πρώτος αγωνιστικός σταθμός μας, μετά την κλαδική απεργία, είναι η πανεργατική - 

πανδημοσιοϋπαλλική απεργία στις 6 Απρίλη 
Απεργούμε – Παίρνουμε στα χέρια μας την υπεράσπιση της ζωής μας, ενώνουμε τη 

φωνή μας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και διαδηλώνουμε για τα δικά μας αιτήματά, 
ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στον πόλεμο και για να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας σε 
αυτόν.  



Δίνουμε μαζικό «παρών» στην προσυγκέντρωση των δικαστικών υπαλλήλων της 
Αθήνας έξω απ’ το ΣτΕ (10.30) και πορευόμαστε προς το Σύνταγμα όπου θα ενωθούμε με τα 
υπόλοιπα σωματεία και τους μαζικούς φορείς. 

 
Για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά την απεργία στις 6/4 προτείνουμε: 
1. Να προχωρήσουμε σε αγωνιστικές παρεμβάσεις σε όλα τα δικαστικά 

καταστήματα της Αθήνας, με παραστάσεις διαμαρτυρίας στις διοικήσεις και δίωρη αποχή απ’ 
την εργασία μας. 

2. Να παρουσιάσουμε σε συνέντευξη τύπου την τραγική κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται τα κτήρια των δικαστικών υπηρεσιών στην Αθήνα (γραφεία – ακροατήρια χωρίς 
κλιματισμό, ταβάνια που στάζουν, βουνά δικογραφιών κτλ). Να καλέσουμε όλους τους 
συναδέλφους να καταγράψουν τα προβλήματα στο γραφείο, στο κτήριο τους, να μας στείλουν 
φωτογραφικό υλικό. 

3. Να απαιτήσουμε την υποβολή αιτημάτων απ’ όλες τις διοικήσεις για την πληρωμή της 
υπερωριακής εργασίας και κατόπιν να πραγματοποιήσουμε παράσταση διαμαρτυρίας στο 
Υπουργείο απαιτώντας την άμεση έγκριση τους! 

4. Να συμμετάσχουμε μαζικά στην εκδήλωση – αγωνιστική παρέμβαση της ΟΔΥΕ 
στη συζήτηση για τη Δικαιοσύνη που θα γίνει μετά το Πάσχα. Έφτασε η ώρα να ακουστεί και η 
δική μας φωνή, οι δικές μας θέσεις για την κατάσταση στον χώρο της Δικαιοσύνης και τις 
πραγματικές αιτίες των προβλημάτων. 

  
Μετά την ολοκλήρωση αυτών των κινητοποιήσεων – παρεμβάσεων προτείνουμε 

να προχωρήσουμε σε ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ για να αποφασίσουμε την 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ του αγώνα μας.  

 
Διεκδικούμε: 
1. Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας.  
2. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας – Να καλυφθούν οι μισθολογικές μας 
απώλειες από τις περικοπές, το πολύχρονο «πάγωμα» των μισθών μας, την ακρίβεια! 
Διεκδικούμε την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, την επαναχορήγηση 
του 13ου – 14ου μισθού, την κατάργηση της «εισφοράς αλληλεγγύης», τη χορήγηση κλιμακίου 
ανά διετία και στους δικαστικούς υπάλληλους υποχρεωτικής – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
την αναγνώριση της διετίας 2016-2017, την αύξηση των οδοιπορικών των επιμελητών.  
3. Πληρωμή όλων των υπερωριών που παρέχουμε, τα απογεύματα, τα Σάββατα, τις 
Κυριακές και τις αργίες. Δεν ανεχόμαστε άλλο την απλήρωτη εργασία, την κοροϊδία με τις 
υπερωρίες – φιλοδώρημα. 
4. Έξω οι εργολάβοι και οι ιδιώτες από τα Δικαστήρια. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 
καθαριότητας και τεχνικού προσωπικού για τη συντήρηση, την επισκευή και την ασφαλή 
λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και του αναγκαίου προσωπικού για την 
ανάπτυξη και τη συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων και της ψηφιακής καταγραφής των 
πρακτικών. 
5. Να εργαζόμαστε σε 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. Πρόσληψη 
μόνιμου ιατρικού προσωπικού στις δικαστικές υπηρεσίες.  
6. Άμεση επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού αλληλεγγύης του πρώην Ταμείου 
Αρωγής. 
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