ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έρχεται θύελλα!
Όλο και πιο συχνά, διαβάζουμε και ακούμε για το «Ταμείο Ανάκαμψης» απ’ το οποίο θα
αντληθούν 250 εκατομμύρια για τη Δικαιοσύνη. Με τους πόρους αυτούς, σύμφωνα με τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, «θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να δημιουργήσουμε νέα
πραγματικότητα στην ελληνική δικαιοσύνη».
Υπενθυμίζουμε ότι το «Ταμείο Ανάκαμψης» δεν είναι κάποιο «λεφτόδεντρο» απ’ το
οποίο θα κόψουμε όλοι καρπούς. Αυτοί που θα γευτούν τους καρπούς θα είναι οι λίγοι: οι
μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι θα
εισπράξουν ενισχύσεις και δάνεια για
«πράσινες» και «ψηφιακές» επενδύσεις.
Οι πολλοί, οι εργαζόμενοι θα είναι
αυτοί που θα πληρώσουν το μάρμαρο μέσω
των «μεταρρυθμίσεων» που θεωρούνται ως
«προαπαιτούμενα» για την εκταμίευση των
κονδυλίων.
Απ’
τις
πρώτες
«μεταρρυθμίσεις» σε αυτή την κατεύθυνση,
ήταν ο «Νόμος Χατζηδάκη» που προβλέπει
την κατάργηση του 8ώρου και ορθώνει νέα
εμπόδια στη συλλογική οργάνωση των
εργαζομένων. Παράλληλα, ήδη βιώνουμε τις
συνέπειες της «πράσινης μετάβασης» στους
λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος…
Όσον αφορά τη Δικαιοσύνη, το «Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης» προβλέπει αλλαγές
στην «οργανωτική δομή των δικαστηρίων», την «αξιολόγηση του χωροταξικού σχεδιασμού και
της οργάνωσης και διοίκησης των δικαστικών κτιρίων» και χρηματοοικονομικά κίνητρα «σε
δικαστικούς υπαλλήλους για τη μείωση καθυστερήσεων στην απονομή δικαιοσύνης εφόσον
επιτυγχάνονται συγκεκριμένα ορόσημα στη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων».
Κι αν όλα αυτά φαίνονται λίγο νεφελώδη και γενικόλογα, οι στόχοι του έργου
«Επανεξέταση του χωροταξικού σχεδιασμού, βελτιστοποίηση της οργάνωσης και διοίκησης των
δικαστηρίων και επικαιροποίηση και απλούστευση των δικαστικών διαδικασιών» που έχει
ενταχθεί στο «Ταμείο Ανάκαμψης» κάνουν τα πράγματα πολύ πιο ξεκάθαρα.
Ας δούμε, λοιπόν, ποια θα είναι αυτή η νέα πραγματικότητα…

1.

«Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη» δηλαδή «λουκέτο» σε δικαστικές υπηρεσίες με
κριτήρια μακριά από τις λαϊκές ανάγκες.
Η αναθεώρηση αυτή θα γίνει με «τεχνική βοήθεια» από την Παγκόσμια Τράπεζα και θα
βασιστεί στη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων «που θα αναφέρονται, ιδίως, στην πυκνότητα
του πληθυσμού, το μέγεθος των δικαστηρίων, τον αριθμό των δικαστών και δικαστικών
υπαλλήλων, τη ροή της διαδικασίας και τον φόρτο εργασίας, τη γεωγραφική θέση, τις υποδομές
και τα μέσα μεταφοράς, το επίπεδο της ψηφιοποίησης, το επίπεδο της επιχειρηματικότητας, τους
εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών, την επάρκεια της νομικής υποστήριξης κλπ».
Ακολούθως θα γίνει ανάλυση «της προσφοράς και της ζήτησης στην απονομή της
δικαιοσύνης και προτάσεις για τη βελτιστοποίηση δικαστικού χάρτη». Η προσφορά και η
ζήτηση θα αποτελέσει κριτήριο για το ποιες δικαστικές υπηρεσίες θα μείνουν ανοικτές και
ποιες θα κλείσουν!
Τα παραπάνω δεν αφορούν κάποιο μακρινό μέλλον, καθώς στο ΣτΕ έχει ήδη συσταθεί
ομάδα έργου με αντικείμενο τη διαμόρφωση πρότασης για τον ανασχεδιασμό της διοικητικής
δικαιοσύνης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στις σχετικές προτάσεις περιλαμβάνεται η συγχώνευση
– κατάργηση Διοικητικών Πρωτοδικείων της επαρχίας!

2..Δημιουργία «εργαλείου επιδόσεων των δικαστικών υπαλλήλων» δηλαδή «τυράκι» για
να πιαστούμε όλοι μαζί στη φάκα της εντατικοποίησης και της επίτευξης των
κυβερνητικών – κρατικών στόχων.
Στους στόχους το Έργου είναι και η «θέσπιση πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για τη
δημιουργία ενός προσωρινού συστήματος επιμισθίων που θα πρέπει να βασίζεται στη ανάπτυξη
του εργαλείου επιδόσεων των δικαστικών υπαλλήλων το οποίο θα θέτει στρατηγικούς στόχους και
θα θεσπίζει αντικειμενικούς βασικούς δείκτες
επιδόσεων (όπως χρόνος για την ολοκλήρωση
ενός καθήκοντος, ατομικές επιδόσεις από άποψη
χρόνου, επικοινωνία και κίνητρα) ανά τμήμα και /
ή κατηγορία υπαλλήλων και θα παρέχει ακριβή
και αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με την
κατανομή των επιμισθίων (…)».
Στα «Παραδοτέα Πράξης» του Έργου
περιλαμβάνεται και η υποβολή έκθεσης στην
οποία θα προτείνονται τρόποι για τη
«μεταρρύθμιση του πλαισίου βάσει του οποίου
πληρώνονται οι δικαστικοί υπάλληλοι, και ιδίως,
για τη δημιουργία ενός εργαλείου μέτρησης της
απόδοσης των δικαστικών υπαλλήλων βάσει
δεικτών ΚΡΙ (όπως είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης ενός καθήκοντος και η αξιολόγηση της ατομικής
απόδοσης από άποψη χρόνου, κοινωνικότητας και προθυμίας) που θα επιτρέψουν τον ακριβή
καθορισμό των καθηκόντων των δικαστικών υπαλλήλων, την αξιολόγησή τους και τον τρόπο
καταβολής των οικονομικών κινήτρων (μπόνους)».
Ο στόχος σαφής: Να χτυπηθεί ο σταθερός μισθός και να προωθηθεί η διάσπαση, ο
ανταγωνισμός, το «διαίρει και βασίλευε», η κατηγοριοποίηση των συναδέλφων. Τέτοιοι
σχεδιασμοί υπάρχουν για όλο το Δημόσιο.
Το κυνήγι του στόχου θα οδηγήσει στον ανταγωνισμό μεταξύ των συναδέλφων για την
«ατομική απόδοση», αλλά ακόμα και για μια θέση σε εκείνο το τμήμα ή την κατηγορία, που
πιθανά θα έχει μεγαλύτερες απολαβές! Με αυτόν τον τρόπο, συνάδελφοι που δουλεύουν
στην ίδια υπηρεσία και έχουν τα ίδια προσόντα να αμείβονται διαφορετικά!
Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι έρχεται θύελλα σε βάρος των δικαιωμάτων μας! Και στη
θύελλα δεν πας γυμνός ούτε μοναχά με μια σπαστή ομπρέλα, παίρνεις τα μέτρα σου,
προετοιμάζεσαι και οργανώνεσαι! Συλλογικά, μαχητικά να εμποδίσουμε αυτούς τους
σχεδιασμούς. Κανείς να μην τσιμπήσει σε πιθανούς ελιγμούς και δήθεν δεσμεύσεις
προκειμένου να αποδεχθούμε τα παραπάνω.
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μπουν «λουκέτα» σε δικαστικές υπηρεσίες, δεν
μπορούμε να επιτρέψουμε να μπουν οι αποδοχές μας στη μέγγενη της επίτευξης
«οροσήμων», της χρονομέτρησης, των «επιδόσεων», της «προθυμίας» (!!!).
Η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στην 24ώρη πανελλαδική απεργία στις 2 Μάρτη
είναι το εφαλτήριο, η ελπίδα και ο δρόμος που είναι αναγκαίο να βαδίσουμε. Προχωράμε
σε Γενικές Συνελεύσεις σε όλη τη χώρα, εκτιμάμε τη μάχη που δώσαμε και αποφασίζουμε
τα επόμενα αγωνιστικά βήματά μας. Προχωράμε μπροστά, μαζί με όλες και όλους που
έκαναν το βήμα, δίνουμε το χέρι σε όσους προβληματίζονται, σε όσους δίστασαν, για να
δυναμώσει και άλλο ο αγώνας μας, για να επιβάλλουμε το δίκιο μας!
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