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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΑΧΗΤΙΚΟ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ! 

14/1/2019 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,  

Η λεγόμενη «μεταμνημονιακή» περίοδος για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ δεν μπορεί να κρύψει ότι η συμφωνία στο Eurogroup είναι ένα μεταμνημονιακό 

μνημόνιο, δηλαδή άλλο ένα μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που προστίθεται στα 

προηγούμενα των κυβερνήσεων της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ. Η συμφωνία προβλέπει τσάκισμα 

των συντάξεων, μείωση του αφορολόγητου, μείωση δαπανών για την Υγεία, επιτάχυνση 

των πλειστηριασμών, νέα απελευθέρωση της ενέργειας, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων. 

Περιλαμβάνει νέες θυσίες για τους εργαζόμενους, και ταυτόχρονα κέρδη και προνόμια για 

το μεγάλο κεφάλαιο. Πρόκειται για μέτρα που απαιτεί διαχρονικά η πλουτοκρατία στη 

χώρα, μέτρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προωθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

και γι’ αυτό λαμβάνει πολλαπλά συγχαρητήρια. 

Τα μέτρα αυτά δεν είναι προσωρινά! Όλοι οι αντεργατικοί νόμοι ήρθαν για να μείνουν! Και 

στο χώρο της Δικαιοσύνης βαδίζουν σε ολοένα αντιδραστικότερη κατεύθυνση. Πάνω από 9 

στις 10 απεργίες βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές, με αποφάσεις «κομμένες και 

ραμμένες» στα θέλω της μεγαλοεργοδοσίας και του κράτους της. 

Οι θυσίες μας για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων  
πρέπει να σταματήσουν! 

 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κλιμακώνει την επίθεση της μέσα από ένα σκληρό, ταξικό, 

αντιλαϊκό προϋπολογισμό με δεκάδες νέα αντιλαϊκά μέτρα για το 2019. Για ακόμα μία 

φορά φορτώνουν τα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων. 

- Βάζουν νέους φόρους 1 δις ευρώ στην πλάτη του λαού.  

- Μειώνουν τις παροχές προς τους εργαζόμενους κατά 500 εκατ. ευρώ. 

- Μειώνουν τις δαπάνες κατά 275 εκατομμύρια ευρώ για τις συντάξεις και κατά 

935 εκατ. ευρώ για τα ασφαλιστικά ταμεία.  

- Πετσοκόβουν κι άλλο την κρατική χρηματοδότηση στα νοσοκομεία.  

- Μειώνουν κατά 740 εκατ. ευρώ τη χρηματοδότηση στους δήμους και κατά 73 

εκατ. ευρώ στις περιφέρειες.  

- Αυξάνουν κατά 194 εκατ. ευρώ τους δημοτικούς φόρους και τέλη.  

- Περικόπτουν 1,7 δις ευρώ που περιλαμβάνουν: μη επέκταση του προγράμματος 

«Σχολικά γεύματα», κατάργηση της δαπάνης για τη δημιουργία βρεφονηπιακών 

σταθμών, μείωση της δαπάνης για την επιδότηση ενοικίου και μη εφαρμογή της 

μηδενικής συμμετοχής συνταξιούχων στα φάρμακα. 
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Συναδέλφισσα, Συνάδελφε, 

Απευθυνόμαστε σε σένα: 
 Που βιώνεις την σκληρή πραγματικότητα των πετσοκομμένων μισθών, της 

φοροληστείας. 
 Που καταλαβαίνεις ότι όπως και στη «μνημονιακή» περίοδο έτσι και στη λεγόμενη 

«μεταμνημονιακή» με όλους τους μνημονιακούς νόμους απείραχτους ο χαμένος θα είσαι 
και πάλι εσύ και η οικογένεια σου! 

 Που φορτώνεσαι δουλειά για το σπίτι, που δουλεύεις σε άθλιες συνθήκες και με 
απλήρωτες υπερωρίες. 

 Που αγανακτείς με την αδράνεια, τη σιγή νεκροταφείου που θέλουν να επιβάλλουν οι 
συνδικαλιστές που έχουν συμβιβαστεί -  δεν παλεύουν. 

 Που θέλεις να αγωνιστείς συλλογικά, οργανωμένα για να ανατρέψουμε την άθλια αυτή 
κατάσταση! 
 

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε, 

Απευθυνόμαστε σε σένα: 
-Που πιστεύεις ότι οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι μας και η  Ομοσπονδία μας θα πρέπει να 
διαπνέεται από αίσθημα αγωνιστικότητας, δράσης και συμπόρευσης με το σύνολο του 
εργαζόμενου λαού μας, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους 
άνεργους, τους συνταξιούχους. 
   
-Που πιστεύεις ότι θα πρέπει να οργανώνουν τους δικαστικούς υπαλλήλους στη λογική 
της κοινής δράσης, μακριά από κάθε είδους συντεχνιασμό, να αναδεικνύουν τα 
προβλήματα και να προωθούν λύσεις καταδεικνύοντας τους υπευθύνους και ενώνοντας 
τους εργαζόμενους να διεκδικούν με ανυποχώρητη στάση και αυτά που χάσαμε και αυτά 
που δικαιούμαστε! 
 
Για να διεκδικήσουμε μια αξιοπρεπή ζωή, να αναπληρώσουμε τις απώλειες μας και να 
κερδίσουμε όσα μας αξίζουν πρέπει να αλλάξει η κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα, να 
αναγεννηθεί πραγματικά, να ανασυνταχθεί εδώ και τώρα! 
 
Αποτέλεσμα στο ότι ο κλάδος μας είναι ουσιαστικά απών από τους μικρούς και μεγάλους 
αγώνες που αναπτύσσονται καθημερινά είναι η τραγική εικόνα στις δικαστικές υπηρεσίες, 
η συσσώρευση των προβλημάτων σε όλα τα επίπεδα (συνθήκες εργασίες-θεσμικά-
οικονομικά). 
 
Χωρίς αγώνα συνάδελφοι δεν ιδρώνει το αυτί τους, δεν τους ενδιαφέρει ούτε η 
εντατικοποίηση της δουλειάς μας, ούτε οι δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, μας θέλουν 
να δουλεύουμε με μισθούς πείνας! Κάνουμε πέρα τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές 
ηγεσίες ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ που δεν θέλουν αλλά ούτε έχουν προσανατολισμό να οργανώσουν 
κίνημα απέναντι στις επιδιώξεις της κυβέρνησης και τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών 
ομίλων. 
 
 

ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ 

Α. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι συνθήκες εργασίας στο σύνολο των δικαστικών υπηρεσιών είναι άθλιες.  
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1. Τεράστια έλλειψη σε γραμματείς και επιμελητές με αποτέλεσμα να 
εντατικοποιείται η ήδη επιβαρυμένη δουλειά μας. 

2. Ακατάλληλα κτίρια σε πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα. 
3. Ακατάλληλοι χώροι (αρχεία που βρίσκονται σε υπόγεια). 
4. Ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή. 
5. Air-condition που δεν λειτουργούν – υπολογιστές που δεν λειτουργούν κ.λπ. 
6. Δεν υπάρχει ο αναγκαίος, σύγχρονος και συμβατός εξοπλισμός σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, οθόνες , εκτυπωτές κ.λπ. 
7. Το νέο μηχανογραφικό σύστημα είναι πιο αργό και δύσχρηστο σε σχέση με τα 

προηγούμενα που εφαρμόζονταν στις υπηρεσίες. 
 

Αυτά είναι κάποια ενδεικτικά από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 

στην καθημερινότητα μας. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

- Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προσλήψεων των δικαστικών υπαλλήλων από τις 

προκηρύξεις 1Κ, 2Κ και 8Κ του ΑΣΕΠ οι οποίες εκδόθηκαν από τις αρχές του 2017. 

- Σοβαρή αντιμετώπιση και προγραμματισμός για νέα κτίρια και νέους χώρους στη θέση 

των ακατάλληλων. 

- Θέρμανση σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες. 

- Τον άμεσο εξοπλισμό των υπηρεσιών με σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες, 

εκτυπωτές κ.λπ. 

- Την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών που παρουσιάζει το νέο μηχανογραφικό σύστημα 

που παρατηρούνται και προτείνονται προς διόρθωση με την εγκατάσταση ενός κέντρου 

αντιμετώπισης τέτοιου είδους προβλημάτων σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες. 

- Προτεραιότητα στο θέμα της ηλεκτρονικής κατάθεση δικογράφων και στη ψηφιοποίηση 

των αρχείων. 

 

Β. ΘΕΣΜΙΚΑ 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΑΣ 

 Ζητάμε άμεσα την ψήφιση του νέου κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων τον οποίο 

επεξεργάστηκε και κατέθεσε ήδη η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή 

 Να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιμόρφωσης των Δικαστικών 

Υπαλλήλων. 

 Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακατανομής των οργανικών θέσεων 

Δικαστικών Υπαλλήλων δημιουργήθηκαν κενές οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες που 

στενάζουν από την εντατικοποίηση της δουλειάς (π.χ. Εφετείο Αθηνών) και άρα 

υπάρχει πια η δυνατότητα να ενισχυθούν αυτές οι υπηρεσίες. Να βρεθεί άμεσα 

τρόπος προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Να σταλούν άμεσα στα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια τα ερωτήματα και για την 

επιλογή προϊσταμένων τμημάτων της γραμματείας του συνόλου των Δικαστικών 

Υπηρεσιών της χώρας. 

 Να προχωρήσουν οι αρμόδιοι Υπουργοί στην υπογραφή της κοινής Υπουργικής 

απόφασης για την επαναλειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης στο 

πρώην Ταμείο Αρωγής, για την οικονομική βοήθεια - ενίσχυση Δικαστικών 

Υπαλλήλων σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας, ατυχημάτων ή 

θανάτου. 
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 Να μπει ένα τέλος στην κοροϊδία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης δίνοντας άμεσα 

λύση στο ζήτημα της επιλογής των προϊσταμένων για τα εμμισθοποιημένα 

Υποθηκοφυλακεία με απεμπλοκή των προϊσταμένων των Ειρηνοδικείων από 

αντικείμενο ξένο προς αυτούς. 

 

Η εντατικοποίηση της δουλειάς μας, οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας μας, οι ατέλειωτες 

ώρες δουλειάς που κάνουμε εκτός ωραρίου καθώς και στο ότι η εργασία μας στην 

καθημερινότητα γίνεται κάτω από αντίξοες – άθλιες συνθήκες δεν είναι αρκετό για να 

ιδρώσει το αυτί των κυβερνόντων! Δεν τολμούν και δεν θέλουν να αναγνωρίσουν το δίκαιο 

των οικονομικών μας αιτημάτων! 

 

Γ. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ  

 Επίδομα ειδικών συνθηκών.  

 Χορήγηση 13ου και 14ου μισθού. 

 Αύξηση οδοιπορικών των επιμελητών.  

 Χορήγηση Μ.Κ. κάθε δύο χρόνια για τις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ. Αναδρομική 

απόδοση Μ.Κ. για τη διετία 2016-2017, που αυθαίρετα «πάγωσε» η κυβέρνηση 

Σύριζα-ΑΝΕΛ με το Ν.4354/2015.  

 

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε, 

 

Η απάντηση για την αδιαφορία της κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

στα προβλήματα μας πρέπει να είναι αγωνιστική - μαχητική! 

Μέσα από την πάλη για αναβάθμιση των οικονομικών και εργασιακών μας αιτημάτων και 

μέσα από την κοινή πάλη όλων των εργαζομένων για:  

 Κανένα πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας.  
 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας.  
 Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου.  
 Κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων και των 3 μνημονίων. 

 

Μπορούμε να προσδοκούμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας δίχως 

μνημόνια, δίχως εξάρτηση της χώρας από μεγαλοκαρχαρίες οικονομικών 

συμφερόντων. 

 

Τα τελευταία χρόνια χάσαμε περίπου 6 μισθούς. Δύο μισθούς από την περικοπή 13ου 

και 14ου μισθού, 1 μισθό από το πάγωμα της μισθολογικής ωρίμανσης από την 1-7-

2011, 1 μισθό από την περικοπή όλων των επιδομάτων, πάνω από 1 μισθό από την 

μείωση του αφορολόγητου, 1 μισθό από τα νέα χαράτσια (1% υπέρ ΤΠΔΥ, 2% υπέρ 

Ταμείου Αλληλεγγύης, 1% έκτακτη εισφορά για όσους έχουν εισόδημα έως 20.000€ και 

2% για πάνω από 20.000€). Αυτά χωρίς να υπολογιστεί η αύξηση του ΦΠΑ στο 24%, ο 

ΕΝΦΙΑ και όλη η φοροληστεία, η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης κ.λπ.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:  

 Να ξεκινήσει το 2019 με νέες κινητοποιήσεις, συνέχεια της επιτυχημένης 24ωρης 
απεργίας στις 25 Οκτώβρη (που είχε ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των 
αρμοδίων στο Υπ. Δικαιοσύνης ώστε να τρέξουν το θέμα των προσλήψεων και να 
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ ο διορισμός των 68 συναδέλφων που υπηρετούσαν με σχέση 
εργασίας ΙΔΟΧ), ώστε να υπάρχει και συνέχεια σε αυτή την εξέλιξη, ειδικά τώρα 
που στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν παγώσει τη διαδικασία των προσλήψεων, 
και να μην χαρακτηριστεί η απεργία της 25ης Οκτώβρη προεκλογική τουφεκιά στον 
αέρα. 

 Τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 από ώρα 
12:00 έως τέλος ωραρίου, και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με 
κυρίαρχο θέμα τις προσλήψεις και την ολοκλήρωσή τους αλλά και για το υπόλοιπο 
διεκδικητικό μας πλαίσιο. 

 Γενικές Συνελεύσεις και επαφή – συζήτηση με τους συναδέλφους σε κάθε χώρο 
δουλειάς. Οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι να γίνουν επίκεντρο του αγώνα και 
οργανωτές της πάλης για κάθε οξυμένο πρόβλημα. 

 Οι προϊστάμενοι των Ειρηνοδικείων να απέχουν – απεργούν από τα καθήκοντα του 
Υποθηκοφύλακα. 
 

Οι λύσεις των προβλημάτων μας βρίσκονται στον αγώνα, στη μαχητικότητα, στην 
αποφασιστικότητα και πάλη για το δίκαιο των αιτημάτων μας! 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 

 Καλύτερες συνθήκες εργασίας. 
 Ανάκτηση των απωλειών μας (επαναφορά επιδόματος ειδικών συνθηκών, 

επαναφορά 13ου και 14ου μισθού).  
 Αύξηση των οδοιπορικών των επιμελητών. 
 Χορήγηση Μ.Κ. κάθε δύο χρόνια για τις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ. Αναδρομική 

απόδοση Μ.Κ. για τη διετία 2016-2017, που αυθαίρετα «πάγωσε» η κυβέρνηση 
Σύριζα-ΑΝΕΛ με το Ν.4354/2015.  

 Πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης. Να δοθεί ένα τέλος στο αίσχος των 
απλήρωτων υπερωριών.  

 Επαναλειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης στο πρώην Ταμείο 
Αρωγής.  

 Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.  
 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας.  
 Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου.  
 Κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων και των 3 μνημονίων. 

 
 

Αγωνιστική Συσπείρωση Δικαστικών Υπαλλήλων 


