ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Κάτω τα χέρια από το ωράριο!
Συνάδελφε, συναδέλφισσα
Πρόσφατα γράφτηκε στον καθημερινό τύπο ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης μελετά το
ενδεχόμενο της παράτασης του ωραρίου των ακροατηρίων κατά δυο ώρες.
Είχαν προηγηθεί παρεμβάσεις ορισμένων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, οι
οποίοι υποστήριξαν ότι η τήρηση του ωραρίου απ’ τους Γραμματείς των ποινικών εδρών είναι μια
από τις βασικές αιτίες για την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης.
Εκ των προτέρων και προς κάθε κατεύθυνση και κάθε «καλοθελητή» δηλώνουμε:

Η τήρηση του ωραρίου στα ακροατήρια είναι αδιαπραγμάτευτη!
Το «ωράριο γραμματέα» αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση των δικαστικών
υπαλλήλων, ήταν αποτέλεσμα ενός μαχητικού και σκληρού αγώνα.
Έχει σημασία να υπενθυμίσουμε (στους παλιότερους) και να γνωρίσουμε (στους
νεότερους):
Μέχρι και το όχι και τόσο «μακρινό» 1987, τα Δικαστήρια δίκαζαν ως αργά τη νύχτα ή τα
ξημερώματα με αρνητικές επιπτώσεις για τους Γραμματείς των εδρών (σωματική καταπόνηση,
διατάραξη οικογενειακού – προσωπικού προγραμματισμού, καταστρατήγηση του δικαιώματος στον
ελεύθερο χρόνο κτλ), αλλά και για τους άλλους παράγοντες της δίκης και φυσικά στην ίδια την
απονομή της δικαιοσύνης.
Η κατάσταση άλλαξε χάρη στην αποφασιστικότητα, την οργάνωση και των αγώνα
των εργαζόμενων στα δικαστήρια.
Ο αγώνας ξεκίνησε στις 2 Νοέμβρη 1987, όταν και για πρώτη φορά οι Γραμματείς των
ποινικών εδρών, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Δικαστικών
Υπαλλήλων Αθήνας, τήρησαν «Ωράριο». Η συμμετοχή ήταν καθολική και ο αγώνας εξελίχθηκε με
διάφορες μορφές (πχ. στάσεις εργασίας, διαμαρτυρίες στον χώρο των Δικαστηρίων και της
Εισαγγελίας, πορείες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κ. ά). Σημαντική ήταν και η συμπαράσταση
άλλων φορέων όπως της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, του ΔΣΑ κ. ά.). Στον αγώνα αυτό
πρωτοστάτησαν οι αγωνιστικές – ταξικές δυνάμεις στον κλάδο.
Ο αγώνας αυτός δεν ήταν εύκολος και ούτε δίχως θυσίες. Οι συνάδελφοι είχαν να
αντιμετωπίσουν την Διοίκηση του Πρωτοδικείου (που επιδίωξε την καθιέρωση βάρδιας εργασίας
14.45-22.00), την κυβέρνηση αλλά και τον κυβερνητικό – εργοδοτικό συνδικαλισμό, που, μεταξύ
άλλων, καλλιεργούσε το φόβο.
Δεκάδες ήταν οι συνάδελφοι που διώχθηκαν πειθαρχικά ή /και ποινικά ενώ η τότε
κυβέρνηση (του ΠΑΣΟΚ) επιχειρώντας να καταστείλει τον αγώνα, πήρε απόφαση για
ωράριο των ποινικών εδρών 08.00-24.00!
Η αποφασιστικότητα των συναδέλφων οδήγησε στην αθώωση όλων όσων κατηγορούνταν
για «παράβαση καθήκοντος» απ’ το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθήνας. Τελικά, ο αγώνας αυτός
επέβαλε το «Ωράριο Γραμματέα».
Έκτοτε, το ωράριο των ακροατηρίων δεν έπαψε να βρίσκεται στο στόχαστρο των
κυβερνήσεων του κεφαλαίου.
Αναφέρουμε ενδεικτικά, ότι το 2007 η κυβέρνηση (της ΝΔ) επιχείρησε να επεκτείνει το
ωράριο κατά μία ώρα ενώ το 2018 ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης (της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ) είχε «βάλει στο τραπέζι» σε συζήτηση με μέλη του Προεδρείου του ΔΣ της ΟΔΥΕ την
πρόταση για επέκταση του ωραρίου κατά δυο ώρες.
Τώρα, η συζήτηση ανοίγει και πάλι, με «τυράκι», πιθανά και κάποιο «φιλοδώρημα» επίδομα…

Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα!
Ο νικηφόρoς αγώνας που δόθηκε για την κατάκτηση του ωραρίου, και μας εμπνέει και μας
διδάσκει. Αποτελεί μια ηχηρή απάντηση σε όσους μας λένε ότι «τίποτα δεν αλλάζει», σε
όσους κηρύσσουν την υποταγή στο όνομα του «ρεαλισμού».
Αποδεικνύεται ότι αν θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας μας, να πάρουμε
πίσω όλα όσα μας άρπαξαν τα τελευταία δέκα χρόνια, να ζήσουμε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες
μας, ο δρόμος είναι ένας και μοναδικός: Ο δρόμος της οργάνωσης και του αγώνα. Πρέπει να

πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας! Το δικαίωμα μας στο ανθρωπινό ωράριο είναι
αδιαπραγμάτευτο!
Η καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης δεν είναι προϊόν της τήρησης του ωραρίου
στο ακροατήρια (άλλωστε υπάρχουν και στατιστικά στοιχεία που το αποδεικνύουν).
Οι σκέψεις για διεύρυνση του ωραρίου εντάσσονται στο πλαίσιο μιας συνολικότερης
συζήτησης για την ανάγκη ενός «μικρότερου, ευέλικτου και αποτελεσματικού κράτους», για να
υπηρετηθούν οι στόχοι της περιβόητης ανάπτυξης και της προσέλκυσης επενδύσεων. Δηλαδή στο
ίδιο πλαίσιο, που φέρνει την αξιολόγηση, το ενιαίο μισθολόγιο κλπ, που οδηγεί στην
εντατικοποίηση της εργασίας μας. Αντί να καλύψουν με προσλήψεις μόνιμου και σταθερού
προσωπικού τα εκατοντάδες κενά σε θέσεις εργασίας, επιλέγουν να αυξάνουν το φόρτο εργασίας
και το ωράριο!
Η ταλαιπωρία των πολιτών λόγω των αναβολών, για την οποία δήθεν κόπτονται οι
αντιλαϊκές κυβερνήσεις (οι ίδιες που «ταλαιπωρούν» καθημερινά τους εργαζόμενους με τη
φορομπηξία, την επίθεση στα λαϊκά – εργατικά δικαιώματα, τα αντιλαϊκά μέτρα), οφείλεται
στην υποστελέχωση των Δικαστικών Υπηρεσιών, στις σημαντικές ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, στην καθυστέρηση αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.
Καλούμε κάθε συνάδελφο να πάρει μέρος στον αγώνα. Να κάνουμε πέρα τον κυβερνητικό –
εργοδοτικό συνδικαλισμό, να οργανωθούμε, να ζωντανέψουμε το συνδικαλιστικό κίνημα σε
μαχητική – ταξική κατεύθυνση.
Να αποκρούσουμε κάθε προσπάθεια για διεύρυνση του ωραρίου. Να παλέψουμε για
σύγχρονους όρους δουλειάς, αυξήσεις στους μισθούς, δημόσια κοινωνική ασφάλιση και
δωρεάν υγεία, μαζικές προσλήψεις στις δικαστικές υπηρεσίες.

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. Ουσιαστική βελτίωση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής. Αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών, επέκταση της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης στα ποινικά δικαστήρια.
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. Να στελεχωθούν όλες οι
δικαστικές υπηρεσίες με ιατρικό προσωπικό.

- Θα μας βρουν μπροστά τους σ’ οποιαδήποτε προσπάθεια διεύρυνσης του Ωραρίου
στα ακροατήρια.
- Θα μας βρουν στο δρόμο, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, με απεργιακή
κινητοποίηση και κλιμάκωση όλων των μορφών αγώνα, απέναντι στα σχέδια τους για
την διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης.
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