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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 

Πρόσφατα ψηφίστηκε ο Ν. 4700/2020 με τίτλο «Ενιαίο κείμενο δικονομίας για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, 
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και διατάξεις για την 
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης», που αποτελεί ένα ακόμα βήμα μεγαλύτερης 
προσαρμογής – υποταγής της Δικαιοσύνης στα «θέλω» των επενδυτών, δηλαδή των 
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. 

Ο νέος νόμος, τον οποίο ψήφισαν ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ προβλέπει την σύσταση 
ειδικών τμημάτων στα Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθήνας και Πειραιά, τα οποία θα 
εκδικάζουν «διαφορές μεταξύ ιδιωτών, οι οποίες αφορούν το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ενέργειας και της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα». 

Η δημιουργία αυτών των τμημάτων σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση της 
διαμεσολάβησης και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις (πχ. για να βγαίνουν οι απεργίες 
παράνομες «εν μία νυκτί») διαμορφώνει ανοιχτά μια Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. 

Απ’ τη μια μεριά, οι υποθέσεις των επιχειρηματικών ομίλων θα δικάζονται με 
ταχύτητα και από δικαστές «με εξειδίκευση ή ιδιαίτερη εμπειρία» και από την άλλη μεριά οι 
χιλιάδες υποθέσεις του λαϊκού κόσμου θα λιμνάζουν, θα καθυστερούν λόγω της 
υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης των δικαστικών υπηρεσιών ή δεν θα φτάνουν 
καν στο ακροατήριο λόγω του κόστους της δίκης. 

Ταυτόχρονα, η ανάγκη στελέχωσης αυτών των τμημάτων θα δημιουργήσει νέες 
ελλείψεις και προβλήματα στα υπόλοιπα τμήματα των Δικαστηρίων. 

Ο νόμος προβλέπει ακόμα τη δημιουργία «Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας 
Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat)», το οποίο θα υπάγεται απευθείας στον 
Υπουργό Δικαιοσύνης. Το Γραφείο θα συλλέγει διάφορα στοιχεία που αφορούν την 
«εκτίμηση του κόστους της διαδικασίας», της «απόδοσης κάθε δικαστικής μονάδας» κ. ά.  

Κι αν απορεί κανείς τι «κακό» έχει η στατιστική, ο Π. Πικραμμένος, αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης, φρόντισε να μας διαφωτίσει: «Ήδη πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης μία 

διάταξη για συλλογή στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά (…) μπορούν να βοηθήσουν σε άλλα πράγματα, 
στη χωροταξία των δικαστηρίων, πόσες δικάζει το Πρωτοδικείο Κοζάνης να πω. Είναι απαραίτητο 
χωροταξικά να έχουμε στην Αιτωλοακαρνανία τέσσερα δικαστήρια ή δεν μας χρειάζονται τέσσερα 
δικαστήρια σε απόσταση 70 χιλιομέτρων;» 

Σχεδιάζουν δηλαδή ακόμα και κλείσιμο δικαστικών υπηρεσιών και το λένε 
ανοιχτά! Όσα σχεδιάζει και υλοποιεί η κυβέρνηση στον χώρο της Δικαιοσύνης δεν 
χωρούν αναμονή, πρέπει να σημάνει συναγερμός! 

Τα όσα αναφέραμε πιο πάνω σε συνδυασμό με τη συνολικότερη αντιλαϊκή επίθεση, 
τα οξυμμένα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουμε, τις πολλές συνταξιοδοτήσεις 
συναδέλφων από τις «σειρές» του 1984 και 1989 αλλά και η «αξιολόγηση» που 
προωθείται μέσω του νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (που οδηγεί σε εντατικοποίηση 
της εργασίας αλλά ακόμα και σε απολύσεις συναδέλφων) συνθέτουν μια εκρηκτική 
κατάσταση, άκρως «επικίνδυνη» για τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας.  

Είδαμε άλλωστε ότι και κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστικών 
υπηρεσιών λόγω της πανδημίας, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, που διογκώθηκαν 
λόγω των αδειών, «κρύφτηκαν» με προσωρινές μετακινήσεις συναδέλφων, περικοπές 
αδειών και άλλα μέτρα σε βάρος μας. 



Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε σαν θεατές αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει να 
πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Εδώ και τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε 
για αγώνα, να παλέψουμε μαχητικά ενάντια σε αυτούς τους σχεδιασμούς.  

Πιστεύουμε, επίσης, ότι κάθε συνάδελφος πρέπει να προβληματιστεί απ’ το γεγονός 
ότι οι δυνάμεις του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισμού δεν βγάζουν άχνα για όλα 
τα προηγούμενα.  

Είναι φανερό ότι αυτές οι δυνάμεις βάζουν εμπόδια στην οργάνωση του 
αγώνας μας, πρέπει να τους κάνουμε στην άκρη.  

Δεν θέλουν, δεν μπορούν και δεν πιστεύουν στην οργάνωση και τη δύναμη των 
εργαζομένων, αποστρέφονται τις μαζικές διαδικασίες. Η συνδικαλιστική τους «δράση» 
εξαντλείται σε κοκορομαχίες για την καρέκλα, αναρτήσεις στο Facebook, σε περατζάδες 
στο Υπουργείο.  

Η «Αγωνιστική Συσπείρωση» θα δώσει όλες τις δυνάμεις της ώστε να 
ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι, να συμμετέχουν στον αγώνα, μέσα από 
συλλογικές – δημοκρατικές διαδικασίες. 

Το ΔΣ της ΟΔΥΕ, οι Σύλλογοι άμεσα πρέπει να πάρουν αποφάσεις ώστε να μην 
μας βρει απροετοίμαστους το νέο δικαστικό έτος! Η χρονιά να ξεκινήσει με Γενικές 
Συνελεύσεις όλων των πρωτοβάθμιων Συλλόγων, όπου θα σχεδιάσουμε τον αγώνα μας. 

Όλοι μαζί, οργανωμένα και μαχητικά, να παλέψουμε για τις σύγχρονες 
ανάγκες μας, για μαζικές προσλήψεις, σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 

 
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). 
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. Επαναφορά του 13ου – 14ου μισθού και καταβολή αναδρομικά όλων των δώρων που 
έχουν κοπεί. 
4. Αποκλειστικά δημόσια υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση για όλους. Δωρεάν 
Υγεία και Πρόνοια. 
5. 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. 
6. 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. 
7. Επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού αλληλεγγύης στο πρώην Ταμείο 
Αρωγής. 
8. Να θεσμοθετηθεί άμεσα η εκπαίδευση και η επιμόρφωση όλου του προσωπικού 
των δικαστηρίων. 
9. Στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών σε σύγχρονα και ασφαλή κτήρια, ουσιαστική 
βελτίωση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής. 
10. Να παρθούν άμεσα 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.  
11. Να στελεχωθούν όλες οι δικαστικές υπηρεσίες με μόνιμο ιατρικό προσωπικό και 
προσωπικό καθαριότητας. 
 


