ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!
Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Η κυβέρνηση της ΝΔ, τη στιγμή που η πανδημία καλπάζει σε ολόκληρη τη χώρα,
είναι «πανέτοιμη» να καταθέσει ένα ακόμα αντεργατικό νομοσχέδιο – τερατούργημα που θα
μας γυρίσει δεκαετίες πίσω αλλά εγκληματικά «ανέτοιμη» να λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την προστασία της υγείας μας.
Καθώς το ένα τραγικό ρεκόρ διαδέχεται το άλλο, η κυβέρνηση συνεχίζει να εγκληματεί σε
βάρος του λαού:
Το σύστημα υγείας παραμένει αθωράκιστο καθώς δεν έγιναν οι αναγκαίες προσλήψεις
γιατρών και υγειονομικών, δεν δημιουργήθηκαν οι απαραίτητες κλίνες ΜΕΘ, δεν προχώρησαν
στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας.
Τώρα τρέχουν, να χρυσοπληρώσουν τους ιδιώτες για να παραχωρήσουν μερικά κρεβάτια,
οι οποίοι προκλητικά ακόμα και σε αυτές τις στιγμές αρνούνται να τα δώσουν γιατί «η νοσηλεία
ασθενών με COVID-19 κοστίζει πολύ», όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Ιδιωτικών Κλινικών!
Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παραμένουν «σαρδελόκουτα» καθώς δεν πήραν μέτρα
για να ενισχύσουν τον στόλο τους, να πυκνώσουν τα δρομολόγια, να προσληφθούν οδηγοί.
Οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες ενώ τα σχολεία έκλεισαν
καθώς δεν λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα που διεκδικούσαν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές.
Τα Δικαστήρια στο όνομα του «κράτους δικαίου» συνεχίζουν να λειτουργούν υπό
καθεστώς «μερικής» αναστολής αλλά «πλήρους» έλλειψης μέσων προστασίας! Δεν λείπουν
τα φαινόμενα συγχρωτισμού ενώ το Υπουργείο αρνείται να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας για
μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, τακτικές απολυμάνσεις, παροχή μέσων προστασίας σε
επάρκεια.
Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για το λαό και ενώ ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, η
κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει, επιδιώκει να γκρεμίσει όποιο εργατικό δικαίωμα έχει
απομείνει όρθιο, να εμποδίσει την οργάνωση των εργαζομένων, να χτυπήσει τα συνδικάτα που
παλεύουν για τα εργατικά συμφέροντα, να τσακίσει κι άλλο τους μισθούς! Εντείνει την καταστολή
και τον αυταρχισμό σε βάρος των εργατικών – λαϊκών διεκδικήσεων.
Με αυτό το τερατούργημα:
 Θεσμοθετείται το δεκάωρο και καταργείται η αμοιβή για τις δύο επιπλέον ώρες εργασίας καθώς
θα «πληρώνεται» με ρεπό ή μείωση ωρών εργασίας ή μέρες άδειας. Η διαμόρφωση μιας
τέτοιας ζούγκλας στον ιδιωτικό τομέα, θα έχει αρνητικές συνέπειες και στο δημόσιο
τομέα, πόσο μάλλον στον δικό μας κλάδο που οι υπερωρίες (στα αυτόφωρα, τα
ανακριτικά γραφεία και αλλού), ήδη δεν πληρώνονται!
 Προβλέπεται ότι στο Δημόσιο και μεγάλες επιχειρήσεις σε περίπτωση απεργίας το προσωπικό
«στοιχειώδους λειτουργίας» που θα υποχρεώνεται να εργάζεται ορίζεται σε «τουλάχιστον
40%»! Θέλουν δηλαδή να μας αφαιρέσουν το πιο ισχυρό μέσο πίεσης που διαθέτουμε
σαν εργαζόμενοι για να πετύχουμε την υλοποίηση των διεκδικήσεων μας!
 Ακόμα απειλούν με ποινικές διώξεις τους εργαζόμενους που θα αποφασίσουν να αποκλείσουν
την είσοδο μιας υπηρεσίας ή προχωρήσουν σε μια συμβολική κατάληψη, επεκτείνουν την
εργασία την Κυριακή, υπονομεύουν τη λειτουργία των σωματείων, των Γενικών Συνελεύσεων
τους, διευρύνουν το ηλεκτρονικό φακέλωμα, επιδιώκοντας να αποτρέψουν με κάθε τρόπο την
οργάνωση μας, τη ζωντανή επαφή, την ανταλλαγή απόψεων, μας θέλουν απομονωμένους.
Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω και απ’ όσα ζούμε στην καθημερινότητα, η
αντεργατική – αντιλαϊκή επίθεση συνεχίζεται αμείωτη, δεν αναστέλλεται ούτε αναβάλλεται.
Έτσι λοιπόν και η απάντηση μας δεν μπορεί να πάρει αναβολή «λόγω πανδημίας», δεν
μπορεί να περιμένει.

Τώρα πρέπει να μπούμε όλοι στον αγώνα για τη ζωή και τα δικαιώματα, για την
υγεία μας, για να μην δέσουν χειροπόδαρα εμάς και τα παιδιά μας, για να μην μπει στο
«γύψο» η συνδικαλιστική δράση.
Η αγανάκτηση που μας προκαλεί η έλλειψη μέτρων προστασίας στα δικαστήρια, οι
τεράστιες ελλείψεις προσωπικού που μας αναγκάζει να βγάζουμε δουλειά δύο ή τριών υπαλλήλων
ή να κάνουμε «tour» για να καλύπτουμε κενά σε άλλα Τμήματα, να μετατραπεί σε δύναμη και
αγώνα!
Η κυβέρνηση είναι αυτή που προκαλεί εκμεταλλευμένη την πανδημία, νομοθετώντας την
δεκάωρη εργασία, 134 χρόνια μετά την απεργία του Σικάγο και ακριβώς 100 χρόνια ύστερα από
την πρώτη νομοθέτηση του 8ωρου στην Ελλάδα!
Δεν θα τους περάσει! Η πάλη του λαού θα ανατρέψει τα σχέδιά τους!
Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα βγάλουν παράνομο τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή!
Η κυβέρνηση θα σπάσει τα μούτρα της για άλλη μια φορά, όπως τα έσπασε και στην προσπάθεια
της να απαγορεύσει τις εκδηλώσεις για τα 47 χρόνια από το ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου!
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 στο 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.
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