
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Ενεργοποιούμε το pass του αγώνα! 
 

 Συναδέλφισσα – συνάδελφε, 
 
 Ένα νέο δικαστικό έτος ξεκινά και οι κλίσε φράσεις τύπου «κάθε πέρσι και καλύτερα» που θα 
μπορούσε να γράψει κανείς έχουν εξαντληθεί, καθώς η χρονιά ξεκινά με χειρότερους όρους απ’ την 
προηγούμενη για μια ακόμη φορά… 

  
 Οι αποδοχές μας δεν είναι πλέον απλά καθηλωμένες 
στα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας αλλά ΑΙΣΘΗΤΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ σε αγοραστική δύναμη λόγω της απίστευτης 
ακρίβειας και των ανατιμήσεων σε όλα τα αγαθά, στην 
ενέργεια, στα καύσιμα. H αύξηση μόνο στο ηλεκτρικό ρεύμα 
ξεπερνά το 1000% μέσα σε δύο μήνες! 
 Τα κενά στις δικαστικές υπηρεσίες θα καταγράψουν 
νέο ιστορικό ρεκόρ αφού μέσα στο 2022 δεν θα γίνει – όπως 
φαίνεται - ΟΥΤΕ ΜΙΑ νέα πρόσληψη. 
 Παραμένουν άλυτα, επίσης, τα διαχρονικά 
προβλήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, όπως τα 
ακατάλληλα ως και επικίνδυνα κτήρια, οι χρονίζουσες 

βλάβες στα συστήματα κλιματισμού, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, η χειρόγραφη τήρηση 
πρακτικών στα Μονομελή Πλημμελειοδικεία, η είσοδος εταιρειών στα Δικαστήρια κ. ά. 
 ΠΡΟΚΛΗΣΗ της τελευταίας στιγμής η απόφαση για την υπερωριακή εργασία μέχρι το τέλος 
του 2022, όπου ο μέσος όρος των ωρών ανά συνάδελφο σε μεγάλες υπηρεσίες φτάνει περίπου τις 
16 ώρες!! 
 
 Πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση όλα τα παραπάνω; 

 Η «απάντηση» στην ακρίβεια και στο διαρκώς μειούμενο εισόδημά μας είναι τα διάφορα 
“pass” της κοροϊδίας και η εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για την κατάργηση της 
εισφοράς αλληλεγγύης και της εισφοράς για τον πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων 
Υπάλληλων. Με το πρώτο μέτρο όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ θα κερδίσουν το 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΣΟ των 1,85 ευρώ τον μήνα, ενώ με το δεύτερο μέτρο θα «αυξηθούν» οι 
μισθοί μας κατά 1% όταν ο πληθωρισμός έχει φτάσει το 10%! 

 Όσον αφορά τις αναγκαίες προσλήψεις στις δικαστικές υπηρεσίες, η κυβέρνηση αποφάσισε 
να μην προκηρύξει διαγωνισμό ακόμα και για εκείνες τις ελάχιστες θέσεις που είχαν 
προγραμματιστεί για φέτος, ενώ ανακάλεσε και το αίτημα προκήρυξης για μερικές δεκάδες 
θέσεις σε υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν οξυμμένα προβλήματα (νησιωτικές, ακριτικές 
περιοχές κ.ά.) ενόψει της πρόθεσής της να ιδρύσει «Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων».   

 Παράλληλα, μέσα στο καλοκαίρι ψηφίστηκαν ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και 
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ψηφίστηκε επί της αρχής από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ενώ 
ο ΣΥΡΙΖΑ που καταψήφισε επί της αρχής ψήφισε τη συντριπτική πλειοψηφία των άρθρων) και 
ο νόμος για τη σύσταση της Δικαστικής Αστυνομίας (ψηφίστηκε από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ). 

 
 Ο νέος Κώδικας Δικαστηρίων (Ν. 4938/2022) αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στη μακρά 
αλυσίδα «μεταρρυθμίσεων» που κατατείνουν σε μια φιλική προς την επιχειρηματικότητα 
λειτουργία του κράτους και κατά συνέπεια εχθρική προς τα συμφέροντα των εργαζομένων και 
του κοινωνικού συνόλου. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σημείωσε χαρακτηριστικά ότι 
ο νέος Κώδικας «αντιμετωπίζει τη Δικαιοσύνη ως ιδιωτική επιχείρηση»!. 

  Με τον νέο Κώδικα, μεταξύ άλλων, εισάγεται ως κριτήριο για τη συγχώνευση, κατάργηση, 
ίδρυση κλπ δικαστηρίων το «επίπεδο επιχειρηματικότητας» μιας περιοχής, ενώ ταυτόχρονα 
προβλέπεται η δυνατότητα μετατροπής δικαστηρίων «εν όλω ή εν μέρει μετατροπή τους σε 
δικαστήρια τηλεματικής». Οι παραπάνω προβλέψεις συνδέονται άμεσα με την πρόθεση 
αναμόρφωσης του «δικαστικού χάρτη», το κλείσιμο δηλαδή σειράς δικαστικών υπηρεσιών με 
κριτήρια ξένα ως προς τις λαϊκές ανάγκες, ενώ η πρόβλεψη, εκτός των άλλων, για «δικαστήρια 
τηλεματικής» έρχεται σε αντίθεση με θεμελιώδη δικαιώματα των διαδίκων. 

  Την ίδια στιγμή, προβλέπεται ότι σε περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων οι οργανικές 
θέσεις δεν μεταφέρονται στο δικαστήριο που προκύπτει απ’ αυτή αλλά οι οργανικές θέσεις των 



δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων ανακατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες 
όλων των δικαστηρίων της χώρας. Κοινώς, απ’ την Αλεξανδρούπολη μπορεί να βρεθείς στην Άρτα 
και απ’ την Ικαρία στη Θεσσαλονίκη! 

  Επίσης, ο Κώδικας προβλέπει και την – ήδη θεσπισμένη απ’ τον Ν. 4700/2020 – λειτουργία 
«ειδικών τμημάτων» στα Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθήνας – Θεσσαλονίκης, τα οποία  
δημιουργήθηκαν για να δικάζουν με ταχύτατες διαδικασίες τις υποθέσεις των «επενδυτών». Κάπως 
έτσι εννοούν οι εκάστοτε κυβερνώντες την «επιτάχυνση της δικαιοσύνης»… 
  
 Η σύσταση της Δικαστικής Αστυνομίας (Ν. 4963/2022) ήρθε να επιβεβαιώσει ότι ο 
μόνος κλάδος του Δημοσίου που αναπτύσσεται και διογκώνεται είναι τα διάφορα αστυνομικά 
σώματα και οι μηχανισμοί καταστολής του κράτους! 
 Η ανάγκη για παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και 
εισαγγελικούς λειτουργούς είναι δεδομένη. Ωστόσο το έργο αυτό θα έπρεπε να ανατεθεί σε ένα όσο 
το δυνατόν ανεξάρτητο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το όποιο δεν θα έχει τις δεσμεύσεις 
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αστυνομική ιδιότητα και την ιεραρχική δομή του 
αστυνομικού θεσμού. 
 Ταυτόχρονα με έναν ακόμα νόμο των τελευταίων ετών δημιουργούνται κίνδυνοι και 
περιορισμοί σε δικαιώματα και ελευθερίες. Για παράδειγμα, η Δικαστική Αστυνομία στο πλαίσιο των 
καθηκόντων της θα συντάσσει διάφορες εκθέσεις που αναγνωρίζονται ως αποδεικτικά μέσα και στην 
πράξη θα αποτελούν εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, χωρίς ωστόσο να τηρούνται οι ελάχιστες 
εγγυήσεις τόσο του ΚΠΔ όσο και του ΚΠολΔ για τη διενέργειά τους. 
  
 ΜΠΡΟΣΤΑ στον δύσκολο χειμώνα της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας, της περαιτέρω 
υποστελέχωσης των δικαστικών υπηρεσιών και των απαράδεκτων συνθηκών  εργασίας έχουμε μια 
μόνο επιλογή: Για να πάρουμε ανάσα, να γίνουμε εμείς οι ίδιοι πρωταγωνιστές των εξελίξεων, 
να βάλουμε τη σφραγίδα μας. 
 
 ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ και να ζωντανέψουμε τους Συλλόγους μας, να οργανώσουμε τον 
αγώνα για αυξήσεις στις αποδοχές μας, μαζικές προσλήψεις, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, 
ουσιαστική προστασία από ακρίβεια και κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων.  
 Στη «βαρυχειμωνιά» που έρχεται δεν μπορούμε να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, 
ούτε να κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια αλλά να εστιάσουμε σε εκείνα που χρειάζεται να 
κάνουμε· να οργανώσουμε την απάντησή μας για μισθούς, για όρους ζωής και συνθήκες 
δουλειάς όπως μας αξίζει. Όλοι μαζί, δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του! 
 
 ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ χρόνο στην κυβέρνηση, δεν περιμένουμε κανέναν «μεσσία» να μας 
σώσει, προσπερνάμε όσους βάζουν εμπόδια στην οργάνωση του αγώνα μας. Η δύναμη 
βρίσκεται στα χέρια μας. Ξέρουμε καλά τον δρόμο. Τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο φέτος 
είδαμε ότι όπου τα σωματεία βγήκαν μπροστά, όπου οι εργαζόμενοι έγιναν μια γροθιά και 
συγκρούστηκαν με τους αντεργατικούς νόμους, πέτυχαν μικρότερες ή μεγαλύτερες νίκες.  
 

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ  
ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ! 

 
 Παίρνουμε πρωτοβουλίες παντού, συζητάμε, οργανώνουμε συσκέψεις – συνελεύσεις των 
Συλλόγων. Αναδεικνύουμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, απαιτούμε απαντήσεις και 
λύσεις, παρεμβαίνουμε ΑΜΕΣΑ για όλα όσα προκύπτουν. 
 
 Βγαίνουμε μπροστά δυναμικά και κλιμακώνουμε την πάλη μας, συμμετέχοντας στην 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 9 Νοέμβρη μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τις 
εργαζόμενες της χώρας! 
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