
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ META… 
 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 
 Συμπληρώθηκε ένας χρόνος απ’ όταν η πανδημία «έφτασε» και στη χώρα μας. Στο 
διάστημα που πέρασε συνέβησαν πολλά: 
 Η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες προκειμένου να «παράγει» αντιλαϊκό νομοθετικό 
έργο. Έφερε πάνω από 100 αντιλαϊκά νομοσχέδια εν μέσω πανδημίας! 
 Εντείνει την επίθεση και ετοιμάζει νέα «φουρνιά» αντεργατικών νομοσχεδίων. Ήδη έχει 
έτοιμο το νομοσχέδιο για τη θέσπιση του 10ώρου, την κατάργηση των υπερωριών και την 
ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Επίσης, το νομοσχέδιο για την επέκταση της 
τηλεργασίας στο Δημόσιο αλλά και τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, που περιλαμβάνει μια 
σειρά ρυθμίσεων σε βάρος των δικαιωμάτων μας. 
 Δυνάμωσε η αστυνομοκρατία, η καταστολή στους χώρους δουλειάς, εκπαίδευσης και στις 
γειτονιές. Θέλουν να μας κλείσουν το στόμα, να μην αντιδρούμε, να μας τρομοκρατήσουν. 
 Συνεχίστηκε το «μπούκωμα» των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με ζεστό χρήμα: 3,5 
εκατομμύρια δόθηκαν στους καναλάρχες, 10 δις «δωράκι» φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές. 
 Ταυτόχρονα, από την καραντίνα πήγαμε στο lockdown, από αυτό στο «σκληρό» lockdown, 
από το κόκκινο, στo βαθύ κόκκινο και πάει λέγοντας. 
 

Τι δεν συνέβη όλο αυτό το διάστημα; 
 
 Η πραγματική ενίσχυση του δημόσιου 
συστήματος υγείας. Η κυβέρνηση διατήρησε τη «γύμνια» 
του, τη διαχρονική πολιτική εμπορευματοποίησης του, 
μείωσε και άλλο τις δαπάνες για την υγεία (κατά 572 
εκατομμύρια ευρώ). Έφτασε στο σημείο, αντί να επιτάξει 
τον ιδιωτικό τομέα υγείας ώστε να αντιμετωπιστούν οι 
αυξημένες ανάγκες, να στέλνει γιατρούς των δημόσιων 
νοσοκομείων να στελεχώσουν ιδιωτικές κλινικές! 
 Η λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας στους 
χώρους εργασίας, οι οποίοι αποτελούν εστίες μετάδοσης 
του ιού. Εκατοντάδες είναι τα κρούσματα, όσοι έχουν μπει 
σε καραντίνα, ενώ μετράμε ακόμα και θύματα, 
εργαζόμενους που έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό. 
 Αντί για τα παραπάνω, η κυβέρνηση επέλεξε να παίζει το «ακορντεόν», το οποίο ανοίγει 
και κλείνει στο ρυθμό και στο σκοπό των αναγκών του μεγάλου κεφαλαίου. Και φυσικά τα 
φορτώνει όλα στην «ατομική ευθύνη». 

Σε αυτή τη λογική κινήθηκε και στο ζήτημα της λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών. Δεν 
πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας, δεν ικανοποίησε κανένα από τα αιτήματά μας, παρά 
μόνο έκλεινε και άνοιγε τις δικαστικές υπηρεσίες, με προτεραιότητα πάντα εκείνα τα Τμήματα που 
συνδέονται με τα συμφέροντα των τραπεζών και άλλων επιχειρηματικών ομίλων. 

 
Ξεκαθαρίζουμε: Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι «ανοιχτά ή κλειστά δικαστήρια» 

αλλά «δικαστήρια που λειτουργούν με ασφάλεια και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
υγεία μας ή δικαστήρια – εστίες μετάδοσης του ιού». 

 
Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα; 

 
Το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται στο «κόκκινο». Οι ΜΕΘ είναι πλέον γεμάτες. Στην 

Αττική, στις 16 Μάρτη, οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ ξεπερνούσαν τους 120! Οι εμβολιασμοί 
προχωρούν με αργούς ρυθμούς εξαιτίας και των ανταγωνισμών μεταξύ των 
φαρμακοβιομηχανιών, κρατών και διεθνών συμμαχιών. 



Στις Δικαστικές Υπηρεσίες μετράμε δεκάδες κρούσματα σε όλη τη χώρα, ενώ οι 
εργαζόμενοι στον χώρο της Δικαιοσύνης παραμένουμε απροστάτευτοι. Σχεδόν καθημερινά 
μαθαίνουμε για νέα κρούσματα. 

Οι Δικαστικές Υπηρεσίες παραμένουν 
αθωράκιστες. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα γίνονται 
λάστιχο και σε αρκετές περιπτώσεις δεν τηρούνται 
ούτε τα στοιχειώδη (ιχνηλάτιση, απολύμανση σε 
όλους τους χώρους κτλ).  

Ακόμα και τα 15.000 τεστ που ανακοίνωσε το 
Υπουργείο, θα γίνουν μόνο στις περιοχές που βρίσκονται 
στο «βαθύ κόκκινο» και όχι σε τακτά χρονικά διαστήματα 
ώστε να συμβάλλουν πραγματικά στην πρόληψη 
διάδοσης του ιού. 

Τα μέσα προστασίας παραμένουν ανεπαρκή, 
ενώ κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί ώστε να μην 
επαναληφθούν εικόνες ανάλογες του Νοέμβρη με τεράστιες ουρές και συνωστισμό στις Δικαστικές 
Υπηρεσίες. 

Σε αυτές τις συνθήκες, ήδη επαναλειτουργούν τα Υποθηκοφυλακεία με ραντεβού ενώ ο 
Υπουργός προανήγγειλε το άμεσο «άνοιγμα» και άλλων Τμημάτων. Την ίδια στιγμή, προκλητικά 
αποφασίστηκε να εξαιρεθεί από την αναστολή λειτουργίας η εκδίκαση αγωγών στα πολιτικά 
δικαστήρια κατά των απεργιών των εργαζομένων! 

 
Τι πρέπει να γίνει; 

 
Τα Δικαστήρια, τα σχολεία, οι άλλες δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν με 

ασφάλεια και όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.  
Αυτό σημαίνει: 

1. Χορήγηση μέσων προστασίας σε όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους σε επαρκείς ποσότητες 
(μάσκες, γάντια, αντισηπτικά). 
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. 

Τα παραπάνω θα γίνουν πράξη μόνο με τη δική μας δράση και παρέμβαση. Η 
πλειοψηφία της ΟΔΥΕ φέρει σοβαρές ευθύνες, καθώς όλο αυτό το διάστημα αρνείται να πάρει 
αγωνιστικές πρωτοβουλίες, καλλιεργεί με τη στάση της διαρκώς την αναμονή, δείχνει τεράστια 
ανοχή και έτσι δίνει χρόνο στο Υπουργείο να μας κοροϊδεύει. 

Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας! Να ακουστεί δυνατά η δική μας φωνή! Εδώ 
και τώρα να υλοποιηθεί η απόφαση που πήρε το ΔΣ της ΟΔΥΕ, μετά από πρόταση της 
«Αγωνιστικής Συσπείρωσης», για κινητοποίηση – παρέμβαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.  

Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις, αυξήσεις στους μισθούς μας, σύγχρονες και ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας. 

 
Συνεχίζουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση της υγείας  

και των δικαιωμάτων μας, κόντρα στον αυταρχισμό και την καταστολή!! 
 
 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
- Αν θέλετε να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις μας ηλεκτρονικά στείλτε κενό mail στο agonsisp@gmail.com -  

mailto:agonsisp@gmail.com

