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Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 
 

Στις 28 Απρίλη, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ξεκινά η «σταδιακή επανεκκίνηση 
της Δικαιοσύνης».  

Στην πραγματικότητα, θα επαναλειτουργήσουν εκείνες οι υπηρεσίες και τα τμήματα 
(όπως τα υποθηκοφυλακεία και οι προσημειώσεις) που σχετίζονται άμεσα με τα 
συμφέροντα των Τραπεζών και την αγορά ακινήτων.  

Την ίδια ώρα που το πράγμα «βγάζει μάτι» για την βιάση να λειτουργήσουν οι 
συγκεκριμένες υπηρεσίες, προκύπτουν, εύλογα, πολλά ερωτήματα όσο αφορά τη λήψη των 
αναγκαίων μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων. Ερωτήματα στα οποία 
δεν απαντά η πρόσφατη ΚΥΑ. 

 
Ρωτάμε ενδεικτικά: 
-Τι θα γίνει με όσους συναδέλφους εργάζονται κατά δεκάδες σε μία αίθουσα;  
-Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν για την αποφυγή του συγχρωτισμού; 
-Πώς θα διεκπεραιώνονται υποθέσεις από την Γραμματεία όταν τα κενά στις 

δικαστικές υπηρεσίες είναι εκατοντάδες; Όταν πολλοί συνάδελφοι που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες δεν θα μπορούν να εργαστούν; 

-Πώς θα εξασφαλιστεί η επάρκεια μέσων προστασίας; 
 

Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας τώρα! 
 
Υπενθυμίζουμε ότι  η πρόσφατη πείρα είναι… πικρή. Στις αρχές του Μάρτη το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης με έγγραφό του «έριχνε το μπαλάκι» σε κάθε υπηρεσία χωριστά 
όσον αφορά τον περιβαλλοντικό καθαρισμό των χώρων και την προμήθεια υγειονομικού 
υλικού. Τελικά, η διανομή προστατευτικού υλικού από το Υπουργείο, ξεκίνησε μετά από ένα 
μήνα! 

Απαιτούμε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των δικαστικών 
υπαλλήλων. Η επαναλειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών να γίνει με κριτήριο τα 
επιστημονικά δεδομένα, τις συστάσεις των ειδικών και όχι για τις ανάγκες της 
«οικονομίας» δηλαδή τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. 

Ξεκαθαρίζουμε επίσης ότι δεν θα ανεχθούμε, με αφορμή την πανδημία, να 
σαρωθούν όποια εργατικά δικαιώματα έχουν απομείνει. Δεν θα υποστείλουμε τις δίκαιες 
διεκδικήσεις μας! Απαιτούμε την κατάργηση όλων των «έκτακτων» αντεργατικών 
μέτρων που πάρθηκαν με τις ΠΝΠ της κυβέρνησης (εκ περιτροπής εργασία, μετακίνηση 
εργαζομένων, αναστολή συμβάσεων κ. ά). 

 
Πληρώσαμε πολλά! Δε θα πληρώσουμε ξανά! 

 
Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι τα «σπασμένα» της πρόσφατης οικονομικής κρίσης 

φορτώθηκαν στις δικές μας πλάτες. Οι δικαστικοί υπάλληλοι, με τις περικοπές όλων των 
κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, χάσαμε περισσότερους από έξι μισθούς το χρόνο! 
Συνολικά οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες της χώρας μας είδαν τα εισοδήματα τους να 
μειώνονται δραματικά. 

Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις δικαστικές 
υπηρεσίες (υποστελέχωση, υποδομές, απλήρωτη υπερωριακή εργασία) θα διογκωθούν την 
«επόμενη μέρα» της πανδημίας.  



Να μην επιτρέψουμε να πληρώσουμε πάλι! Από τώρα οργανωνόμαστε, 
προετοιμαζόμαστε. Δεν το αφήνουμε για «μετά». Παίρνουμε τα «μέτρα» μας ώστε να μην 
πληρώσουμε για άλλη μια φορά εμείς!  

 
Διεκδικούμε: 
 
- Η επαναλειτουργία των δικαστηρίων να γίνει με τη λήψη όλων των 

αναγκαίων μέτρων προφύλαξης. Να προσληφθούν γιατροί σε όλες τις δικαστικές 
υπηρεσίες. Καμία σκέψη για security στα δικαστήρια, πολύ περισσότερο για τη 
μονιμοποίησή τους μετά την έκτακτη συνθήκη της πανδημίας! 

- Να καλυφθούν τα κενά στις θέσεις δικαστικών υπαλλήλων με μόνιμο 
προσωπικό, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να μην παραταθεί το 
δικαστικό έτος! Καμία σκέψη για περιορισμό των δικαστικών διακοπών, επέκταση του 
ωραρίου μέσω της παγίωσης δήθεν «έκτακτων» μέτρων. 

- 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. 

 
Συμμετέχουμε στη μέρα δράσης που οργανώνεται από εκατοντάδες σωματεία σε 

όλη τη χώρα στις 28 Απρίλη προκειμένου να αναδειχτούν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού. 

 
Μένουμε ενωμένοι, δυνατοί,  

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