
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

«Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης»: Επιστρέφουν τα «χρυσά κουτάλια»; 
 

Αν δώσει βάση κανείς σε όσα γράφονται και λέγονται σχετικά με το κυβερνητικό «Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης» και το «Ταμείο Ανάκαμψης» της ΕΕ, θα πιστέψει ότι ένας πακτωλός δισεκατομμυρίων θα 
γεμίζει σύντομα τις τσέπες μας.  

Ο Πρωθυπουργός, σε σχετική φιέστα που στήθηκε πρόσφατα – μόλις μια μέρα μετά τη ψήφιση του 
νομοσχεδίου – εκτρώματος που καταργεί το οκτάωρο – μίλησε για κρίσιμες επενδύσεις, για χιλιάδες θέσεις 
εργασίας, για δισεκατομμύρια κονδυλίων κ. ά. 

Είναι άραγε έτσι; Μήπως αυτή τη φορά θα ωφεληθούμε όλοι; Το «Σχέδιο Ανάκαμψης» θα μας 
οδηγήσει πράγματι σε μια «νέα εποχή»; 

 
Πού θα βρεθούν τα χρήματα του Ταμείου; Πού θα πάνε; 

 
Το «Ταμείο Ανάκαμψης» δεν είναι κάποιο Φιλόπτωχο Ταμείο, ούτε πράξη αλληλεγγύης προς τους 

λαούς της ΕΕ που πλήττονται από την νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση και τις συνέπειες της πανδημίας.  
Ο λαός είναι αυτός που θα κληθεί να πληρώσει και πάλι το λογαριασμό με νέα χαράτσια και φόρους 

που θα φορτωθούν στις δικές μας πλάτες! Η «Πράσινη Ανάπτυξη», για την οποία γίνεται λόγος, θα φέρει 
και νέους «πράσινους» φόρους! 

Όσο για το που θα πάνε τα λεφτά; Στους «συνήθεις ύποπτους»! Θα τα ξεκοκαλίσουν οι μεγάλοι 
επιχειρηματικοί όμιλοι, θα κατευθυνθούν στις «πράσινες» και τις «ψηφιακές» επενδύσεις, σε νέες 
φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους λίγους. Το σίγουρο είναι ότι το κυβερνητικό σχέδιο δεν 
περιλαμβάνει τις δικές μας ανάγκες. Στις εκατοντάδες σελίδες του «Εθνικού Σχεδίου» δεν θα 
διαβάσει κανείς για δημιουργία νέων σχολείων, νοσοκομείων, για την αύξηση μισθών και 
συντάξεων.  

 
Πώς θα γίνονται οι εκταμιεύσεις των δόσεων; 

 
Η διαδικασία είναι αρκετά γνώριμη, τη μάθαμε πολύ καλά και με βαριές συνέπειες στα εισοδήματα 

και τα δικαιώματα μας από τα τρία Μνημόνια, τις λεγόμενες «μεταμνημονιακές δεσμεύσεις», την εποπτεία 
των «Ευρωπαϊκών Εξαμήνων». Για κάθε δόση 
προβλέπονται συγκεκριμένα αντιλαϊκά 
«προαπαιτούμενα» - δεσμεύσεις. Οι ενισχύσεις 
και τα δάνεια για τους επιχειρηματικούς ομίλους 
πηγαίνουν πακέτο με «μεταρρυθμίσεις» που θα 
θωρακίζουν την κερδοφορία και την 
«ανταγωνιστικότητα» τους. 

Το πρώτο «προαπαιτούμενο» ήταν το 
αντεργατικό τερατούργημα που ψήφισε πριν 
από λίγες μέρες η κυβέρνηση με το οποίο 
διαλύεται το 8ώρο, αυξάνεται η υπερωριακή 
εργασία, επεκτείνεται η κατάργηση της 
κυριακάτικης αργίας, δίνεται ένα συντριπτικό 
πλήγμα στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και το 
απεργιακό δικαίωμα. 
 Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα νέο «υπερμνημόνιο» που περιλαμβάνει πλήθος 
αντεργατικών – αντιλαϊκών μέτρων! Ήδη στα σκαριά βρίσκεται η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής 
ασφάλισης κ. ά. 
 

Ποιος θα είναι ο ρόλος του «συστήματος δικαιοσύνης»; 
 
Η κυβέρνηση με το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης» επιδιώκει το σύστημα δικαιοσύνης να λειτουργεί 

ακόμα πιο αποτελεσματικά υπέρ των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων.  
Οι «προτεραιότητες» του Σχεδίου στοχεύουν σε ένα «καλύτερο» σύστημα δικαιοσύνης για 

τις επιχειρήσεις «οδηγώντας έτσι στην εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής οικονομίας και στην 
προσέλκυση επενδύσεων».  

Στην κατεύθυνση αυτή το «Εθνικό Σχέδιο» προβλέπει συγκεκριμένα τα εξής: 

1. «Αλλαγές στην οργανωτική δομή των δικαστηρίων» και «αξιολόγηση του χωροταξικού σχεδιασμού και 

της οργάνωσης και διοίκησης των δικαστικών κτιρίων». Πίσω από τις λέξεις κρύβεται το κλείσιμο 
δικαστικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα (με όχημα και τη «Ψηφιακή Δικαιοσύνη») και η πρόθεση 



ανάθεσης της διοίκησης των Δικαστικών Υπηρεσιών σε «Δικαστές – Manager» με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για τη λειτουργία τους. 

2. «Αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων δικαστικών κτιρίων». Ίσως κανείς πει εδώ «επιτέλους»! 

Γιατί για χρόνια αρκετές δικαστικές υπηρεσίες στεγάζονται σε ακατάλληλα, ρημαγμένα ακόμα και άκρως 
επικίνδυνα κτήρια! Το αν θα αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα της στέγασης των δικαστικών 
υπηρεσιών είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Το σίγουρο είναι ότι η διαδικασία «αναβάθμισης» και 
δημιουργίας νέων κτηρίων θα γίνει με πανάκριβες διαδικασίες ΣΔΙΤ που αποδεδειγμένα έχουν 
οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα. Χαρακτηριστικότερο είναι το παράδειγμα των κτηρίων του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου και Εφετείου της Αθήνας όπου – μεταξύ άλλων - δεν υπάρχουν έξοδοι κινδύνου! 

3. «Ψηφιοποίηση, ήτοι ηλεκτρονική δικαιοσύνη (αναβάθμιση των συστημάτων τήρησης αρχείων, επέκταση 

πληροφοριακών συστημάτων και δεξιοτήτων και ψηφιακών δεξιοτήτων για δικαστές και δικαστικό 
προσωπικό)». Όλα τα παραπάνω θεωρείται, ότι θα ωφελήσουν «και το επιχειρηματικό περιβάλλον». Στην 
πραγματικότητα τα επιτεύγματα της επιστήμης θα χρησιμοποιηθούν και πάλι με γνώμονα την 
κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, την «αποτελεσματικότερη» λειτουργία του κράτους. 
Παράλληλα, προωθούνται και οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, για τις οποίες έχει εκφράσει σοβαρές 
ανησυχίες και επιφυλάξεις η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.  

4. «Επανασχεδιασμός της αξιολόγησης και προαγωγής των δικαστών και δικαστικών λειτουργών». Μια 

Δικαιοσύνη που λειτουργεί ως «αρωγός» των επιχειρηματικών ομίλων δεν χωρά «ενοχλητικές 
φωνές», πρέπει να έχει υπό πιο στενό έλεγχο και «κρησάρα» ακόμα και τους Δικαστές. Γι’ αυτό και 
προωθούν την «αξιολόγηση» για να εξασφαλίσουν όχι μόνο δικαστικούς υπαλλήλους αλλά και δικαστικούς 
λειτουργούς πειθαρχημένους στους σκοπούς μιας τέτοιας Δικαιοσύνης. 

5. «Χρηματοοικονομικά κίνητρα σε δικαστικούς υπαλλήλους για τη μείωση καθυστερήσεων στην απονομή 

δικαιοσύνης εφόσον επιτυγχάνονται συγκεκριμένα ορόσημα στη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων». Τη 
στιγμή που οι μισθοί μας παραμένουν καθηλωμένοι για χρόνια και δεν αμείβεται η υπερωριακή μας 
εργασία, η κυβέρνηση επιχειρεί προκλητικά να μας πετάξει την ευθύνη για τις καθυστερήσεις στην 
απονομή της δικαιοσύνης! Τι επιδιώκουν; Με όχημα ένα φιλοδώρημα – τυράκι να μας βάλουν να 
φαγωνόμαστε μεταξύ μας για την επίτευξη των «ορόσημων», να μην τηρούμε το ωράριο, να πάψει 
η αλληλεγγύη μεταξύ μας, να μην διεκδικούμε αυξήσεις! 

 Τα παραπάνω θα έρθουν και θα «κουμπώσουν» στη δημιουργία των «Ειδικών Τμημάτων» που 
δικάζουν με διαδικασίες εξπρές τις επιχειρηματικές υποθέσεις, την «αξιολόγηση» των δικαστικών 
υπαλλήλων, αντιδραστικές ρυθμίσεις στην Δικονομία κ. ά. Ταυτόχρονα ούτε μισή λέξη δεν 
περιλαμβάνεται στο «Σχέδιο» για τις πραγματικές ανάγκες της Δικαιοσύνης όπως η κάλυψη των 
χιλιάδων κενών στα Δικαστήρια που θα οδηγήσει πραγματικά στην «επιτάχυνση της απονομής της 
Δικαιοσύνης», τη στελέχωση τους με ειδικούς επιστήμονες που θα συμβάλλει στην καλύτερη και πιο 
ουσιαστική αντιμετώπιση ευαίσθητων κοινωνικών ζητημάτων (επιμέλεια τέκνων κ. ά). 
 

Μπροστά οι δικές μας ανάγκες! 
 

 Δεν υπάρχει καμία μαγική συνταγή που να μπορεί να συμβιβάσει την αδηφαγία και τις επιδιώξεις 
των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με τις λαϊκές ανάγκες. Οι αποδείξεις για αυτή την απλή αλήθεια είναι 
πάμπολλες: 
 - Γιατί άραγε στον 21ο αιώνα, να μην δουλεύουμε λιγότερες ώρες, χάρη στα επιτεύγματα της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, και να επιστρέφουμε εκατό χρόνια πίσω, στο 10ώρο; 
 - Γιατί να μην είναι στελεχωμένο και πλήρως αναπτυγμένο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας; Γιατί να 
λείπουν καθηγητές και δάσκαλοι στα σχολεία; Γιατί να είναι τόσες χιλιάδες τα κενά στις Δικαστικές 
Υπηρεσίες; 
 Η απάντηση στα παραπάνω και σε πολλά ακόμα ανάλογα ερωτήματα βρίσκεται στο ερώτημα 
«ανάπτυξη για ποιον;». Για τις λαϊκές ανάγκες ή για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Όλες οι 
κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, διαδοχικά, υπηρέτησαν και υπηρετούν τον τελευταίο δρόμο. 
            Οι εργαζόμενοι έχουμε τον δικό μας δρόμο, αυτόν της οργανωμένης – συλλογικής δράσης! 
Να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, τα δικά μας όνειρα, γιατί οι εργαζόμενοι είναι αυτοί 
που κάνουν τον κόσμο να ξυπνά και να κινείται! Όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα ενάντια στους 
αντιλαϊκούς στόχους του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης». Να προτάξουμε τους δικούς μας στόχους, 
τις δικές μας «προτεραιότητες»: Αυξήσεις στους μισθούς μας – Μαζικές προσλήψεις – Σύγχρονες 
και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 
 Να απομονώσουμε εκείνες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που όχι μόνο δεν οργανώνουν τον αγώνα 
αλλά βάζουν πλάτη με κάθε τρόπο στις αντιλαϊκές κυβερνήσεις!  
 

Έχουμε τη δύναμη, μπορούμε να τα καταφέρουμε! H ελπίδα βρίσκεται στον αγώνα μας! 


