
Έχουμε 1,5 εκατομμύριο λόγους να ξεσηκωθούμε! 
 
 «Τίναξε την μπάνκα στον αέρα ο Πρόεδρος και φέρνει τον παικταρά!», τέτοιου 
τύπου πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων μας θύμισαν τα χθεσινά δημοσιεύματα για το 
«1,5 εκατομμύριο ευρώ υπερωρίες στους δικαστικούς υπαλλήλους». 
 Κι όμως… το αφεντικό δεν τρελάθηκε και ούτε θα γεμίσουν χρήμα οι τσέπες 
των δικαστικών υπαλλήλων.  
 Οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σε διάφορα τμήματα (ανάκριση, ποινικές 
έδρες, εκκαθάριση, ασφαλιστικά, τμήμα αυτοφώρου διαδικασίας, ειδικές διαδικασίες κ. ά) 
εργάζονται υποχρεωτικά Σάββατα, Κυριακές και αργίες.  
 Ταυτόχρονα, η υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών έχει οδηγήσει σε 
εντατικοποίηση της εργασίας μας (κοινώς ο ένας δουλεύει για δυο – τρεις) και σε δουλειά 
στο σπίτι προκειμένου να «βγει η δουλειά» ενώ προκύπτουν και διάφορες έκτακτες 
περιστάσεις, όπως πολύωρες ανακρίσεις που κρατούν ως τις πρώτες πρωινές ώρες κ. ά. 
 Η εργασία αυτή διαχρονικά και σταθερά δεν αμείβεται! Η όποια «αποζημίωση» 
ή καλύτερα φιλοδώρημα γι’ αυτή την εργασία είναι ένας μικρός αριθμός ωρών 
υπερωριακής εργασίας που – σε καμία περίπτωση – δεν ανταποκρίνεται στον όγκο και 
στην ευθύνη της εργασίας που παρέχουμε. 
 
 Έτσι έγινε και φέτος, όπου η πρώτη απόφαση για την έγκριση υπερωριακής 
εργασίας αφορούσε 15-17 ώρες για κάθε υπάλληλο για όλη τη χρονιά! Περίπου 1,5 ώρα 
τον μήνα δηλαδή! 
 Μετά τις αντιδράσεις, το Υπουργείο – ως δια μαγείας – ανακάλυψε το 1,5 
εκατομμύριο, το οποίο «μετά από προσωπική παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης» θα 
δοθεί στους δικαστικούς υπαλλήλους! 
 
 Αποτελεί ΠΡΟΚΛΗΣΗ και μόνο το γεγονός ότι η αμοιβή εργασίας που έχει ήδη 
παρασχεθεί – σε μεγάλο βαθμό –  και δεν έχει πληρωθεί να επαφίεται στην οποιαδήποτε 
«προσωπική παρέμβαση» και στη «χρηστή διαχείριση των οικονομικών του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης». 
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ η εργασία που προσφέρουμε να πληρώνεται αξιοπρεπώς και να 
αμείβεται έγκαιρα κάθε ώρα που αναγκαζόμαστε να εργαστούμε εκτός των 
εργάσιμων ωρών και ημερών. 
 Το ποσό αυτό, που μας ανήκει και πρέπει άμεσα να δοθεί σ’ όλους τους 
συναδέλφους, θα εξανεμιστεί απ’ την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τη φοροληστεία. Γι’ αυτό 
και διεκδικούμε ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές μας, την επαναφορά του 13ου – 14ου 
μισθού και του επιδόματος ειδικών συνθηκών, την κατάργηση όλων των χαρατσιών στον 
μισθό μας, ουσιαστικά μέτρα προστασίας απ’ την ακρίβεια, την κάλυψη όλων των κενών 
οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. 
 

 Συμμετέχουμε μαζικά στη Γενική Συνέλευση του ΣΔΥΑ στις 4 Νοέμβρη 
(Εφετείο, 13.00 και στις πρωτοβουλίες των υπόλοιπων Συλλόγων. 
 Απεργούμε στις 9 Νοέμβρη – Συμμετέχουμε στις απεργιακές 
συγκεντρώσεις σ’ όλη τη χώρα!  
 
 Δυναμώνουμε τον αγώνα, συνεχίζουμε! Αυτή θα είναι η δική μας 
«παρέμβαση» σ’ όσα βιώνουμε. Δεν «προσαρμοζόμαστε», αγωνιζόμαστε, 
διεκδικούμε, απεργούμε! 
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