
ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ! ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ! 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 

H επιστροφή στην «κανονικότητα» για τους εργαζόμενους ήδη έχει σηματοδοτηθεί από 
νέα δήθεν «έκτακτα» αντεργατικά μέτρα, που σαρώνουν όσα εργατικά δικαιώματα έχουν 
απομείνει. 

Η κυβέρνηση, ο ΣΕΒ, τα επιτελεία της αστικής τάξης, στέλνουν ξανά το 
λογαριασμό στο λαό, αξιοποιώντας και την πανδημία που επέδρασε ως καταλύτης 
στην εκδήλωση νέας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. 

Το «έργο» το έχουμε ξαναδεί και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να παιχτεί σε 
«επανάληψη». Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι τα «σπασμένα» της προηγούμενης 
οικονομικής κρίσης φορτώθηκαν στις δικές μας πλάτες. Οι δικαστικοί υπάλληλοι, με τις 
περικοπές, άμεσες ή έμμεσες, όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών και τη 
φοροληστεία, χάσαμε περισσότερους από έξι μισθούς το χρόνο! Συνολικά οι εργαζόμενοι και 
οι εργαζόμενες της χώρας μας είδαν τα εισοδήματα τους να μειώνονται δραματικά. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ υποστηρίζει ότι όλοι πρέπει να πληρώσουμε, ότι τα βάρη πρέπει 
να κατανεμηθούν «δίκαια». Στην πραγματικότητα, φορτώνει τα σπασμένα στους 
εργαζόμενους και ενισχύει (για μια ακόμη φορά) με ζεστό χρήμα τους επιχειρηματικούς 
ομίλους. Από κοντά και ο ΣΥΡΙΖΑ αφού έβαλε «πλάτη» στην κυβέρνηση όλη την 
προηγούμενη περίοδο, «ανταγωνίζεται» με τη ΝΔ και τα άλλα κόμματα για το ποιος θα δώσει 
τα περισσότερα στο μεγάλο κεφάλαιο. 

Τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον ιδιωτικό τομέα με αφορμή την 
πανδημία δηλαδή οι μειώσεις μισθών (περίπου 20%), οι χιλιάδες απολύσεις, η εκ 
περιτροπής εργασία, οι αναστολές συμβάσεων, η επέκταση της τηλεργασίας αφορούν 
όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θυμίζουμε ότι το 2010 η 
επίθεση στο εισόδημα και τα δικαιώματα των εργαζομένων ξεκίνησε από το δημόσιο τομέα 
και τους συνταξιούχους για να επεκταθεί πολύ γρήγορα στο σύνολο των εργαζομένων. 

Έχουμε πείρα, πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Δεν σταματάμε, δεν μένουμε 
σιωπηλοί, συνεχίζουμε και οργανώνουμε τη δράση μας για την επόμενη μέρα. Να μην 
πληρώσουμε πάλι εμείς! 

 

Η πανδημία απέδειξε ότι η δύναμη βρίσκεται στα χέρια των εργαζομένων, του 
επιστημονικού δυναμικού. Δίχως εμάς δεν λειτουργεί τίποτα. Οι εργαζόμενοι, οι γιατροί, οι 
νοσηλευτές φρόντισαν για την υγεία του λαού, κράτησαν ανοιχτά τα φαρμακεία, τα σούπερ 
μάρκετ αλλά και τις συγκοινωνίες, τις ταχυμεταφορές, την καθαριότητα. 

Αποδείχτηκε ακόμα πόσο σημαντικός ήταν και είναι ο αγώνας για δημόσιο 
σύστημα υγείας, που να μπορεί να καλύπτει δωρεάν όλες τις ανάγκες, που να είναι πλήρως 
στελεχωμένο και εξοπλισμένο. Απέδειξε πόσο αταίριαστη με την προστασία της υγείας και της 
ζωής είναι η επιχειρηματική δράση στο χώρο της υγείας που «κοστολογεί» την ανθρώπινη 
ζωή και προσφέρει «υπηρεσίες» μόνο έναντι αδράς αμοιβής. 

Οι εικόνες απ’ όλο τον κόσμο, με τους ομαδικούς τάφους, με τους γιατρούς που 
επέλεγαν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει ανέδειξαν με τραγικό τρόπο τη 
βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος. 

 

Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις, σύγχρονες & ασφαλείς συνθήκες εργασίας 
 
Η περίοδος της καραντίνας λειτούργησε σαν «μεγεθυντικός φακός» και στον δικό μας 

χώρο, στις δικαστικές υπηρεσίες, φανέρωσε όλα τα προβλήματα: τις σημαντικές ελλείψεις σε 
υποδομές και προσωπικό, τα ακατάλληλα κτήρια που στεγάζουν πολλές δικαστικές 
υπηρεσίες. 



Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση, το Υπουργείο δεν αξιοποίησε το χρονικό διάστημα 
που υπολειτουργούσαν, τα Δικαστήρια ώστε να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα 
προστασίας.  

Όσα έχουν παρασχεθεί ως τώρα είναι ελάχιστα, δεν επαρκούν να καλύψουν τις 
στοιχειώδεις ανάγκες ενώ και τα αντισηπτικά υγρά που έχουν διατεθεί δεν έχουν έγκριση του 
ΕΟΦ! Σε κάποια Τμήματα δεν έχουν τοποθετηθεί διαχωριστικά ενώ πολλοί συνάδελφοι 
αναγκάζονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να προστατευτούν, πχ, σε Ειρηνοδικείο της 
Αττικής συνάδελφοι τοποθέτησαν προστατευτικά με έξοδα τους!  

Την ίδια στιγμή, ενώ οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα δικαστήρια είναι 
μεγάλες και οι εργαζόμενοι που καταφεύγουν στη δικαιοσύνη, λόγω αυτής της κατάστασης, 
περιμένουν μήνες ή χρόνια για να εκδικαστούν οι υποθέσεις τους, η κυβέρνηση νομοθετεί τη 
δυνατότητα σύστασης “ειδικών τμημάτων” προκειμένου να εκδικάζονται με διαδικασίες εξπρές 
οι υποθέσεις που αφορούν τις “κερδοφόρες επενδύσεις”, δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο. 

 
Η ανάγκη και το δικαίωμα μας να εργαζόμαστε σε σύγχρονες και ασφαλείς 

συνθήκες, όλες μας οι διεκδικήσεις δεν μπαίνουν σε «καραντίνα»! Δεν χωρούν 
αναμονή και αυταπάτες. 

Η «Αγωνιστική Συσπείρωση» έχει ήδη καταθέσει προτάσεις στο ΔΣ της ΟΔΥΕ 
προκειμένου άμεσα να γίνουν παρεμβάσεις  - αγωνιστικές κινητοποιήσεις για να καλυφθούν 
τα χιλιάδες κενά στις δικαστικές υπηρεσίες, για να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα 
προστασίας, για να προσληφθούν γιατροί σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες. 

Θα βρεθούμε μπροστά ώστε να σπάσει η αδράνεια, για να παλέψουμε μαχητικά, 
κόντρα στη συναίνεση και το συμβιβασμό που καλλιεργούν οι δυνάμεις του κυβερνητικού – 
εργοδοτικού συνδικαλισμού. 

 
 
Διεκδικούμε: 
- Με ευθύνη του κράτους να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Άμεσα να 

προσληφθούν γιατροί, μόνιμο προσωπικό  καθαριότητας σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες.  
- Να καλυφθούν άμεσα τα κενά στις δικαστικές υπηρεσίες όλης της χώρας, με 

προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Καμία σκέψη για περιορισμό των δικαστικών διακοπών, 
επέκταση του δικαστικού έτους - ωραρίου μέσω της παγίωσης δήθεν «έκτακτων» μέτρων. 

- Ουσιαστική βελτίωση και αναβάθμιση της κτηριακής - υλικοτεχνικής υποδομής στα 
δικαστήρια.  

- Να καλυφθούν όλα τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία και σε όλες τις δομές Υγείας, να 
ανοίξουν όλα τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ, να λειτουργούν για 24 ώρες όλες οι μονάδες ΠΦΥ, να 
δοθούν όλα τα αναγκαία μέσα προστασίας στους υγειονομικούς με ευθύνη του κράτους, να 
επιταχθούν ιδιωτικές κλινικές, κλίνες ΜΕΘ και εργαστήρια. 

- Απαιτούμε την κατάργηση όλων των «έκτακτων» αντεργατικών μέτρων που 
πάρθηκαν με τις ΠΝΠ της κυβέρνησης.  

- Καμιά μείωση μισθού. Να μην μείνει κανείς εργαζόμενος χωρίς εισόδημα. Να δοθεί 
επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

- Να καταργηθούν οι πλειστηριασμοί κύριας κατοικίας και οι κατασχέσεις. 

 
Μένουμε ενωμένοι, δυνατοί,  

δεν κάνουμε βήμα πίσω από τα δικαιώματά μας, τις διεκδικήσεις! 
 
 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 


