ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ!
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Αυτές τις μέρες, κυριαρχεί στη συζήτηση η εκτόξευση των κρουσμάτων του κορονοϊού, το
ενδεχόμενο ενός νέου «lockdown». Είναι σαφές πλέον ότι η καραμέλα της «ατομικής ευθύνης» έλιωσε
για τα καλά, ότι τα όποια περιοριστικά μέτρα, από μόνα τους, δεν επαρκούν, δεν μπορούν να
αποτρέψουν τα χειρότερα.
Η κυβέρνηση οφείλει να θωρακίσει και να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, να
προχωρήσει σε άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας, να λάβει ουσιαστικά μέτρα
στα μέσα μεταφοράς, στα σχολεία, αλλά και στους χώρους εργασίας που εξελίσσονται σε εστίες
διασποράς του ιού. Να κάνει όσα δεν έκανε τόσο καιρό! Τα αλλεπάλληλα αρνητικά ρεκόρ κρουσμάτων
του κορονοϊού, επιβάλλουν τη λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες
(ακόμα και αν έχουν αναστείλει μέρος των εργασιών τους).
Παράλληλα, η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία προκειμένου να εντείνει την επίθεση
στα συμφέροντα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει στη
Βουλή νομοσχέδιο – τερατούργημα με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων της αγοράς εργασίας», ενώ ήδη έχει
ψηφίσει τον Πτωχευτικό Κώδικά (που παραδίδει τη λαϊκή περιουσία στις τράπεζες και τα funds), τον
νόμο που βάζει στο γύψο τις διαδηλώσεις, εντείνει την καταστολή (συλλαμβάνοντας ως και μαθητές
Γυμνασίου).
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη θεσμοθέτηση 10ωρης εργάσιμης μέρας αντί του 8ώρου, χωρίς
μάλιστα αμοιβή για τις δύο επιπλέον ώρες υποχρεωτικής εργασίας, απαγόρευση ουσιαστικά της
απεργίας στο Δημόσιο και σε μεγάλους και κρίσιμους για το κεφάλαιο κλάδους και χώρους δουλειάς,
συνολικότερο χτύπημα των συνδικάτων που παλεύουν για τα εργατικά συμφέροντα, πρόσθετα
μέτρα που οδηγούν σε παραπέρα μείωση του μέσου μισθού.
Πιο συγκεκριμένα:
 Όσο αφορά το 10ωρο, η κυβερνητική ανακοίνωση αναφέρει: «Επιχειρήσεις θα μπορούν να
απασχολούν εργαζομένους ως 10 ώρες ημερησίως κατά μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον
εντός του ίδιου 6μήνου εξοφλούν τις ώρες με αντίστοιχη μείωση ωρών ή ρεπό ή ημέρες άδειας».
Δηλαδή οι εργοδότες θα μπορούν να επιβάλλουν όποτε θέλουν επιπλέον δύο ώρες
εργασίας, τις οποίες οι εργαζόμενοι θα υποχρεώνονται να δουλεύουν, χωρίς μάλιστα να
αμείβονται για αυτές! Σαν να μην έφτανε αυτό, το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα αύξηση της νόμιμης
υπερωριακής εργασίας, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερο ξεζούμισμα των εργαζομένων και επέκταση της
κατάργησης της κυριακάτικης αργίας και σε άλλους εργασιακούς χώρους.
 Όσο αφορά το απεργιακό δικαίωμα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση απεργίας «το προσωπικό
στοιχειώδους λειτουργίας, που πρέπει να εξακολουθεί να εργάζεται στις επιχειρήσεις που η
λειτουργία τους είναι κρίσιμη για το κοινωνικό σύνολο, στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ,
ορίζεται σε τουλάχιστον 40%»!
Δηλαδή, στο Δημόσιο αλλά και στην επιχείρηση που θα θεωρείται ότι είναι κρίσιμη για το
«κοινωνικό σύνολο» (στην πραγματικότητα για τα συμφέροντα του κεφαλαίου), σχεδόν οι
μισοί εργαζόμενοι θα υποχρεώνονται να δουλεύουν, να συνεχίζεται δηλαδή η λειτουργία της
υπηρεσίας ή επιχείρησης! Αφαιρείται έτσι από τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, η μοναδική
δυνατότητα να πιέσουν για την υλοποίηση των διεκδικήσεών τους!
Οι αντεργατικές διατάξεις δεν έχουν τελειωμό. Προβλέπεται ακόμα το χτύπημα και η κατάργηση
ουσιαστικά των Γενικών Συνελεύσεων, με τη ζωντανή συμμετοχή των εργαζομένων, με συζήτηση,
συμμετοχή στη διαμόρφωση και τη λήψη των αποφάσεων. Αυτό γίνεται μέσω της διάταξης που ορίζει
ότι το σωματείο «πρέπει να παρέχει πραγματική πρακτική δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου εξ
αποστάσεως, ηλεκτρονικώς, ιδίως για τη λήψη απόφασης απεργίας...». Θέλουν να αποτρέψουν με
κάθε τρόπο την οργάνωση μας, τη ζωντανή επαφή, την ανταλλαγή απόψεων, μας θέλουν
απομονωμένους.

Ακόμα απειλούν με ποινικές διώξεις τους εργαζόμενους που θα αποφασίσουν να αποκλείσουν
την είσοδο μιας υπηρεσίας ή προχωρήσουν σε μια συμβολική κατάληψη καθώς, «απαγορεύονται οι
καταλήψεις χώρων και εισόδων και η άσκηση ψυχολογικής ή σωματικής βίας. Αν λάβουν χώρα, η
απεργία καθίσταται παράνομη. Οσοι μετέχουν σε κατάληψη ή βιαιοπραγούν, τελούν ποινικώς κολάσιμη
πράξη»!
Απαντάμε με απεργία! Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα βγάλουν παράνομο τον
αγώνα για μια καλύτερη ζωή!
Δεν κάνουμε πίσω από το να παλεύουμε οργανωμένα για δικαιώματα και
συνδικαλιστικές ελευθερίες.
Δεν θα χαρίσουμε στο κεφάλαιο και στο κράτος το δικαίωμα να έχουμε οργανώσεις
εργαζομένων, να μαζευόμαστε και να αποφασίζουμε, να εκλέγουμε τους εκπροσώπους μας.
Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε, ό,τι τερτίπια κι αν σκαρφιστούν, όσες διώξεις
κι αν κινήσουν, όσα ΜΑΤ κι αν επιστρατεύσουν.
Όλοι και όλες στον αγώνα για να μην περάσει το τερατούργημα, και κάτω από τη μάσκα
έχουμε φωνή! Κάνουμε δική μας υπόθεση την προστασία της ζωή μας, της υγείας και των
δικαιωμάτων μας.
Να επιβάλλουμε τώρα λήξη του σιωπητηρίου που έχουν επιβάλλει στον κλάδο οι
δυνάμεις του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισμού. Να πάρουμε αγωνιστικές
πρωτοβουλίες για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, να στελεχωθούν επιτέλους οι δικαστικές
υπηρεσίες που στενάζουν από τα εκατοντάδες κενά, να ικανοποιηθούν όλες οι δίκαιες διεκδικήσεις
μας για αυξήσεις στους μισθούς, σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας!
Η πρόκληση της κυβέρνησης που μες την πανδημία, βρήκε την ευκαιρία να μην αφήσει
τίποτα όρθιο να πάρει την απάντηση που της αρμόζει! Θα μας βρουν μπροστά τους!
Διεκδικούμε:
1. Αυξήσεις στους μισθούς μας, επαναφορά τους στα επίπεδα πριν τις μνημονιακές περικοπές των
ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ (κατάργηση 13ου – 14ου μισθού, επιδόματος ειδικών συνθηκών κτλ).
Επαναφορά του 13ου – 14ου μισθού.
2. Να καλυφθούν άμεσα τα εκατοντάδες κενά στις δικαστικές υπηρεσίες όλης της χώρας, με
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ, άμεση τοποθέτηση όσων
δικαιώθηκαν δικαστικά.
3. Να καταργηθεί το αίσχος της απλήρωτης δουλειάς! Απαιτούμε την πληρωμή όλων των
υπερωριών με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, την πληρωμή της εργασίας τα Σάββατα και τις
αργίες.
4. Να αυξηθούν τα οδοιπορικά τα επιμελητών, να χορηγείται ΜΚ κάθε 2 χρόνια για τις κατηγορίες
ΥΕ και ΔΕ. Αναδρομική απόδοση για τη διετία 2016 - 2017, που αυθαίρετα «πάγωσε» η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με το N. 4354/2015.
5. Επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού αλληλεγγύης του πρώην Ταμείο Αρωγής.
6. Να θεσμοθετηθεί άμεσα η εκπαίδευση και η επιμόρφωση όλου του προσωπικού των
δικαστηρίων.
Επιπλέον, απαιτούμε να ληφθούν άμεσα τα εξής μέτρα για την προστασία της υγείας μας:
1. Να δοθούν τώρα δωρεάν μέσα προστασίας για όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους.
2. Μαζικά, επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες.
3. Ουσιαστικά μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού στις Γραμματείες – Τακτικές απολυμάνσεις
σε όλους τους χώρους.
4. Να στελεχωθούν όλες οι δικαστικές υπηρεσίες με μόνιμο ιατρικό προσωπικό και προσωπικό
καθαριότητας.
5. Στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών σε σύγχρονα και ασφαλή κτήρια, ουσιαστική βελτίωση και
αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.
6. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από κάθε φυσικό φαινόμενο
(σεισμό, πυρκαγιά κτλ). Να καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από το χώρο εργασίας, το
οποίο να δοκιμάζεται τακτικά με ασκήσεις.

