ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Κάτω τα χέρια από το 8ωρο! Απεργούμε στις 10 Ιούνη!
Συνάδελφισσα, συνάδελφε
Η κυβέρνηση της ΝΔ δημοσιοποίησε το αντεργατικό τερατούργημα, που ικανοποιεί τα πιο
τρελά όνειρα των μεγαλοεργοδοτών, μετατρέπει σε νόμο κάθε αξίωση τους!
Με αυτό το νομοσχέδιο - έκτρωμα όσα μέχρι τώρα περιγράφαμε με τη φράση
«εργασιακή ζούγκλα» γίνονται… η «κανονικότητα» και νόμιμα! Οι ανατροπές αυτές, αφορούν
όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα και μας γυρίζουν κυριολεκτικά έναν
αιώνα και πλέον πίσω!
Πιο συγκεκριμένα:
 Καταργείται το 8ώρο και καθιερώνεται η 10ωρη δουλειά χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Η διάλυση
του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας
επιτυγχάνεται μέσω της «διευθέτησης του χρόνου
εργασίας» που ισχύει σε όλη την ΕΕ. Δεν πρόκειται
δηλαδή για κάποια ελληνική «πατέντα» αλλά οι
«βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές»!
Στην Ελλάδα, η «διευθέτηση του χρόνου εργασίας»
καθιερώθηκε με τον Ν. 3986/2011 του ΠΑΣΟΚ που
διατήρησαν όλες οι επόμενες κυβερνήσεις ενώ ο
ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε με νόμο τη 12ωρη εργασία στους
νοσοκομειακούς γιατρούς. Η ΝΔ, με το νομοσχέδιο –
έκτρωμα, αφαιρεί και το τελευταίο «φύλλο συκής»
του Ν. 3986/2011 που απαιτούσε απόφαση
συλλογικού οργάνου για την επιβολή της
«διευθέτησης». Τώρα, το 10ωρο θα επιβάλλεται με ατομική σύμβαση! Οι δύο επιπλέον ώρες
εργασίας θα αναπληρώνονται με μειωμένο ωράριο ή άδεια όποτε βολεύει την εργοδοσία. Επίσης,
ορίζεται ρητά ότι το διάλειμμα «δεν αποτελεί χρόνο εργασίας». Όλα αυτά θα αποτελέσουν «όπλα»
και στην επίθεση στο δικό μας ωράριο που εδώ και χρόνια βρίσκεται στο στόχαστρο.
 Γενικεύεται η εργασία τις Κυριακές σε παρά πολλούς κλάδους. Η κυριακάτικη αργία
μετατρέπεται σε σπάνια εξαίρεση. Η ΝΔ πιάνει το νήμα από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ – που
νομοθέτησε τη δουλειά 32 Κυριακές το χρόνο για τους εμποροϋπαλλήλους, και καταργεί την αργία
της Κυριακής σε δεκάδες κλάδους και ειδικότητες. Το «Ποτέ την Κυριακή» γίνεται «Όποτε, όταν
και πάντα στη διάθεση των εργοδοτών»!
 Καθιερώνεται και γενικεύεται η τηλεργασία. Αυξάνεται στο έπακρο η εντατικοποίηση της
εργασίας και γίνονται δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ του εργάσιμου και του μη εργάσιμου χρόνου.
Παράλληλα, προωθείται και σχετικός νόμος για το Δημόσιο. Είναι πρόσφατο το παράδειγμα του
Μετοχικού Ταμείου Πολ. Υπαλλήλων όπου ζητήθηκε από τους υπαλλήλους να εκτρέψουν τις
υπηρεσιακές τηλεφωνικές γραμμές στα προσωπικά τους τηλέφωνα! Πάμπολλες είναι επίσης οι
έρευνες που καταγράφουν τις αρνητικές επιπτώσεις της τηλεργασίας στην υγεία των εργαζομένων.
 Εκτοξεύεται το ανώτατο όριο των υπερωριών. Το νομοσχέδιο ορίζει ως ανώτατο όριο τις 150
ώρες από 96 που ίσχυε στη μεταποίηση και 120 στις υπηρεσίες. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις
επικαλούμενες «επείγουσας φύση εργασία» θα μπορούν να ξεπερνούν και αυτό το όριο! Να
ξεζουμίζουν στην κυριολεξία τους εργαζόμενους. Μάλιστα, η αύξηση των ωρών συνοδεύεται και
από… «έκπτωση» στην αμοιβή της υπερωριακής εργασίας, καθώς μέχρι τις 150 ώρες ο εργαζόμενος
θα αμείβεται με προσαύξηση μόλις 40% ενώ με το ισχύον καθεστώς η προσαύξηση για την
υπερωριακή εργασία άνω των 120 ωρών είναι 60%. Στο δικό μας κλάδο ήδη η υπερωριακή
εργασία παρέχεται σχεδόν… αφιλοκερδώς, καθώς τις περισσότερες φορές δεν αμείβεται καν!
 Καταργείται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και μετατρέπεται σε «Ανεξάρτητη Αρχή». Έτσι,
πίσω από την «ανεξαρτησία» η κυβέρνηση θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, θα υποβαθμιστούν κι
άλλο οι ήδη υποστελεχωμένοι και ανεπαρκείς ελεγκτικοί μηχανισμοί, η εργοδοσία θα είναι ελεύθερη
να οργιάζει σε βάρος των εργαζομένων.

 Παρέχεται περισσότερη ελευθερία στους εργοδότες για απολύσεις. Ακόμα και σε περίπτωση
που μία απόλυση κριθεί δικαστικά παράνομη, ο εργοδότης δεν θα έχει την υποχρέωση να τον
προσλάβει ξανά αλλά θα μπορεί καταβάλλοντας μια αποζημίωση να στείλει τον εργαζόμενο στην
ανεργία. Ταυτόχρονα, καταργείται και η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών, η οποία
έκρινε μέχρι τώρα τη νομιμότητα ή μη της απόλυσης συνδικαλιστών.
 Προωθείται το γενικευμένο φακέλωμα των σωματείων. Τα Σωματεία θα είναι υποχρεωμένα να
εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων ώστε να μπορούν να
υπογράφουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και να προκηρύσσουν απεργίες. Η ηλεκτρονική
ψηφοφορία, τέλος, επιβάλλεται και στην διαδικασία της εκλογής των συνδικαλιστικών οργάνων!
Διευκολύνεται δηλαδή ακόμα περισσότερο ο εκβιασμός της εργοδοσίας, η άμεση παρέμβαση του
κράτους στα συνδικάτα. Με ένα «κλικ» θα ψηφίζουν και θα εκλέγουν τα δικά τους παιδιά!
 Δίνεται νέο βαρύ πλήγμα στο απεργιακό δικαίωμα. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε
επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας θα πρέπει να διασφαλίζεται «τουλάχιστον το
ένα τρίτο της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τη διάρκεια απεργίας». Στην πράξη, δηλαδή η
απεργία μετατρέπεται σε «συμβολική πράξη», οι επιχειρήσεις θα συνεχίζουν να λειτουργούν
κανονικά. Αφαιρείται έτσι, το σημαντικότερο όπλο που έχουν οι εργαζόμενοι για να πιέσουν
για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
Δεν μένουν όμως μόνο εδώ! Θέτουν και άλλα εμπόδια στη λήψη απόφασης για απεργία, καθώς
επιβάλλεται η υποχρεωτική εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (άραγε ποιος ξέρει υπό ποια πίεση
θα ψηφίζει ο εργαζόμενος και κάτω από ποιών τα βλέμματα;). Η διάταξη συνδυάζεται με την
υποχρεωτική συμμετοχή του 50%+1 των εγγεγραμμένων μελών του σωματείου στη Γενική
Συνέλευση που αποφασίζει την απεργία. Απαγορεύεται, επίσης, η περιφρούρηση της απεργίας
καθώς θεωρείται «παράβαση που θα οδηγεί με δικαστική απόφαση στη διακοπή της απεργίας».
Ουσιαστικά, επιδιώκουν να κυριαρχήσει η «σιωπή νεκροταφείου» σε κάθε κλάδο, να καταστήσουν
«παράνομη» κάθε συλλογική διαδικασία.
Άραγε αν η συλλογική οργάνωση, οι απεργιακοί αγώνες είναι «ξεπερασμένοι» και
«αναποτελεσματικοί», όπως μας λένε, γιατί τέτοια πρεμούρα να την εμποδίσουν; Γιατί εκεί
βρίσκεται η δύναμή μας, εκεί και ο φόβος τους!
Η μεγαλύτερη πρόκληση από τη μεριά της κυβέρνησης είναι ότι όλα τα παραπάνω
παρουσιάζονται ως «δύναμη για τον εργαζόμενο» και φιλεργατική πολιτική!
Η κυβέρνηση, αντί να νομοθετεί αντεργατικά μέτρα και να προκαλεί με τα περί μαζέματος …
ελιών, να πάρει εδώ και τώρα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των Δικαστικών Υπηρεσιών, να
καλύψει τις χιλιάδες κενές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, να αυξήσει τους μισθούς μας, να αμείβει
την υπερωριακή εργασία μας. Να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας!
Όλοι και όλες στον αγώνα για να μην περάσει το αντεργατικό τερατούργημα! Να
καταργηθεί όλο το αντεργατικό πλαίσιο των κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, που από κοινού
και εναλλάξ τσάκισαν τα δικαιώματά μας.
Δεν είναι «εκσυγχρονισμός» η 10ώρη δουλειά, η εξαφάνιση του ελεύθερου χρόνου.
Στην εποχή μας, υπάρχουν οι δυνατότητες, η επιστημονική γνώση και η τεχνολογία που μπορεί να
εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες εργασίας, λιγότερες ώρες δουλειάς, αυξήσεις στις αποδοχές μας,
περισσότερο και ποιοτικότερο ελεύθερο χρόνο. Εμπόδιο στέκεται η κερδοφορία των λίγων, το
σύστημα της εκμετάλλευσης. Για τις δικές τους ανάγκες και τα πλούτη θέλουν να μας μετατρέψουν σε
σκλάβους τον 21ο αιώνα!
Οι δικαστικοί υπάλληλοι, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, να πάρουμε μαζικά μέρος στη μάχη
για να μην θεσμοθετηθεί η σύγχρονη σκλαβιά, να αγωνιστούμε ενάντια στο βάρβαρο
εκμεταλλευτικό σύστημα. Να μην επιτρέψουμε να αποτελέσουν άγνωστες λέξεις για τη νέα
γενιά το 8ωρο, ο σταθερός εργάσιμος χρόνος, τα εργασιακά δικαιώματα!
Η ελπίδα βρίσκεται στη συλλογική οργάνωση και τον αγώνα! Όλοι και όλες στην απεργία!
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