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 Καθημερινά ακούμε και διαβάζουμε για την «ανάπτυξη», τη «βελτίωση των μεγεθών 
της οικονομίας», τις «επενδύσεις» και τις «μεταρρυθμίσεις» και άλλα παρόμοια. 
 Η ανάπτυξη για την οποία μιλάνε, έχει συγκεκριμένο πρόσημο και περιεχόμενο.  
Η «ανάπτυξη για όλους» που διαφημίζει η ΝΔ αποτελεί συνέχεια της «δίκαιης ανάπτυξης» 
του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η «ανάπτυξη» προϋποθέτει την καθήλωση των μισθών μας στο πάτο, νέα 
«δωράκια» στους επιχειρηματικούς ομίλους, έναν ακόμη γύρο επίθεσης στα ασφαλιστικά – 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ενίσχυση της καταστολής και περιστολή των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων. 
 «Απόδειξη» για όλα τα παραπάνω είναι το «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο 
που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή και ψηφίστηκε στις 24/10. 

Από τη μια μεριά, προβλέπει νέα «μέτρα στήριξης» δηλαδή προκλητικά προνόμια για 
τους «επενδυτές», το κεφάλαιο. Zεστό χρήμα αλλά και «fast track» διαδικασίες, με την 
παράκαμψη ακόμα και στοιχειωδών κριτήριων ασφάλειας και προστασίας της ζωής των 
εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
προβλέπονται ακόμα και κυρώσεις κατά δημοσίων υπαλλήλων σε περίπτωση καθυστέρησης 
των διαδικασιών για επενδύσεις, με κατώτατη πειθαρχική ποινή την προσωρινή παύση 
τριών μηνών!  

Από την άλλη, προβλέπει όρους που ουσιαστικά καταργούν τις κλαδικές συμβάσεις 
εργασίας, επιφέρει αντιδραστικές αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο σε συνέχεια αυτών 
που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προωθεί την παρέμβαση του κράτους στη λειτουργία 
των σωματείων, το ηλεκτρονικό φακέλωμα εργαζόμενων και σωματείων, επιδιώκει να 
βάλει τους αγώνες των εργαζομένων και τη συνδικαλιστική δράση στο «γύψο». 
 Μια ακόμη «απόδειξη» για το ότι η περιβόητη αυτή ανάπτυξη αφορά τους 
λίγους και όχι τις δικές μας ανάγκες, τη βελτίωση της δικής μας ζωής, είναι η 
υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση του Δημόσιου Τομέα. Τραγικές είναι οι 
ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στην παιδεία και την υγεία, ενώ ταυτόχρονα βάζουμε 
βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουμε στοιχειώδεις και βασικές ανάγκες. 
 Ανάλογη είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε όσοι εργαζόμαστε στις 
δικαστικές υπηρεσίες.  

Σε πανελλαδική κλίμακα οι κενές θέσεις ξεπερνούν τις 2700!  
Π.χ. στο Πρωτοδικείο Αθήνας σε σύνολο 775 οργανικών θέσεων υπηρετούν μόλις 

461 υπάλληλοι δηλαδή οι κενές θέσεις ξεπερνούν το 40%!  
 Αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, οι 
ατελείωτες ώρες απλήρωτης εργασίας, η δουλειά στο σπίτι. 
 Παράλληλα εργαζόμαστε σε κτήρια ακατάλληλα, κάποιες φορές και επικίνδυνα, σε 
ορισμένες περιπτώσεις χωρίς θέρμανση ή κλιματισμό, με απαρχαιωμένες υποδομές που 
δυσκολεύουν τη δουλειά μας. 
 

Να μην συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση! 
Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας! 

 
 Έχουμε «δοκιμάσει» τον δρόμο της αναμονής, της εναπόθεσης των ελπίδων 
μας σε επίδοξους «σωτήρες», σε αυτούς που θέλουν να είναι τα «καλά παιδιά» των 
κυβερνήσεων. Δεν βγάζει πουθενά! Μόνο χειρότερα έχουμε να περιμένουμε απ’ τον 
κυβερνητικό – εργοδοτικό συνδικαλισμό. Πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια 
μας! Μόνο η δική μας οργανωμένη πάλη μπορεί να φέρει αποτελέσματα. 
 

Διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς, αυξήσεις στους μισθούς, διεύρυνση των 
κοινωνικών παροχών, μαζικές προσλήψεις στις δικαστικές υπηρεσίες! 



 
Προτείνουμε ένα πολύμορφο πρόγραμμα κινητοποιήσεων, που θα εναλλάσσει μορφές, 
θα δίνει λόγο και ρόλο σε όλους τους συναδέλφους, θα κλιμακώνει και θα θέτει στο 
επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας κόντρα στον «ρεαλισμό» της υποταγής. 
 
«Ανοίγουμε» τις κινητοποιήσεις με πανελλαδική – προειδοποιητική στάση εργασίας 
και συγκέντρωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την επιτυχία της κινητοποίησης (ενημέρωση των συναδέλφων, αφίσες – πανό, πούλμαν για 
τη μετάβαση στο Υπουργείο). 
 
Επιδιώκουμε πρωταγωνιστές και οργανωτές αυτού του αγώνα να είναι οι ίδιοι οι 
συνάδελφοι, με τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες τους και γι’ αυτό προτείνουμε αμέσως 
μετά την πανελλαδική στάση εργασίας να πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις με θέμα 
την κλιμάκωση του αγώνα. 
 
Στο πρόγραμμα των κινητοποιήσεων μπορούν να ενταχθούν με την ανάλογη κλιμάκωση: 
παρεμβάσεις στα ακροατήρια, στάσεις εργασίας, απεργίες, συγκεντρώσεις στα δικαστικά 
καταστήματα, κλεισίματα δρόμων, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου. Κλιμακώνουμε και 
κορυφώνουμε τον αγώνα με πανελλαδική απεργία. 
 

Με συλλογικό αγώνα και οργάνωση μπορούμε να φέρουμε τα πάνω – κάτω! 
 
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. Επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών.   
4. Επαναφορά του 13ου – 14ου μισθού και καταβολή αναδρομικά όλων των δώρων που 
έχουν κοπεί. 
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. 
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, της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης σε πολιτικά και 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.  
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