
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

«Πολλή βοή στο μύλο μας, μα τ’ αλευράκι λίγο…» 

 

 Τούτη τη λαϊκή παροιμία μας θύμισε η χθεσινή «φιέστα» που έλαβε χώρα στο 
Πρωτοδικείο της Αθήνας, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης – όπως γράφτηκε – «να πατάει το… 
κουμπί» για την έναρξη του συστήματος ψηφιακής καταγραφής των πρακτικών στα Ποινικά 
Δικαστήρια και συγκεκριμένα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο. 

 Ο Υπουργός μίλησε για «σημαντικά βήματα» για την «επιτάχυνση των ρυθμών απονομής 
δικαιοσύνης» και για τη διασφάλιση «της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων». 

 Και, αλήθεια, αναρωτιόμαστε: 

- Πώς συμβάλλει στην ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης, η υποστελέχωση των 
Δικαστηρίων που αποτελεί διαχρονική «επιλογή» των κυβερνήσεων; Υπενθυμίζουμε ότι τα κενά 
στις δικαστικές υπηρεσίες όλης της χώρας είναι χιλιάδες και συγκεκριμένα στο Πρωτοδικείο της 
Αθήνας υπερβαίνουν το 40% των οργανικών θέσεων. 

- Πώς συμβάλλει στην «ποιότητα» των δικαστικών αποφάσεων, η παντελής έλλειψη 
επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων, νέων και παλαιότερων; 

- Πώς συμβάλλει στον «εκσυγχρονισμό» της δικαιοσύνης, η δουλειά σε αντίξοες 
συνθήκες, σε ακατάλληλα κτήρια, σε αίθουσες δίχως κλιματισμό, χωρίς σύγχρονη και επαρκή 
υλικό – τεχνική υποδομή; 

- Πώς συμβάλλει στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τα 
Δικαστήρια, η εντατικοποίηση της δουλειάς λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό, 
αναγκάζοντας πολλούς από εμάς να βγάζουμε δουλειά δύο και τριών ατόμων, να δουλεύουμε 
ακόμα και σε άλλα Τμήματα κατά καιρούς; 

 Τα ερωτήματα φυσικά είναι ρητορικά, καθώς η κυβέρνηση (όπως και η προηγούμενη) 
προωθεί τη λειτουργία της Δικαιοσύνης με όρους «κόστους – οφέλους» (βλ. Έκθεση 
Επιτροπής Πισσαρίδη) και την ταχύτατη απονομή της για τις υποθέσεις των επιχειρηματικών 
ομίλων (βλ. σύσταση «Ειδικών Τμημάτων» στα Δικαστήρια). Ταυτόχρονα, επιτίθεται στα 
εργασιακά δικαιώματά μας και στο σύνολο των εργασιακών μας σχέσεων, όπως μέσα 
από την αξιολόγηση και τις άλλες αντιδραστικές ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Δικαστικών 
Υπαλλήλων, τις οφειλές των δεδουλευμένων μας για την υπερωριακή εργασία, την εγκληματική 
έλλειψη μέτρων προστασίας για την υγεία μας στις δικαστικές υπηρεσίες. 

 Όσον αφορά δε, το ίδιο το αντικείμενο της «φιέστας», δηλαδή την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία, δεν μπορούμε να «πανηγυρίζουμε» για τα 
αυτονόητα, ούτε φυσικά για την παράδοση τέτοιων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε 
ιδιωτικές εταιρείες, που καμία απολύτως δουλειά δεν έχουν μέσα στα Δικαστήρια. Είναι, 
άλλωστε, γνωστά σε όλους μας η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων, η εκμετάλλευση 
και οι συνθήκες εντατικοποίησης σε βάρος των συναδέλφων μας - υπαλλήλων στις εργολαβικές 
εταιρείες που έχουν αναλάβει την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών στις πολιτικές δίκες.  

 Το «κουμπί», συνάδελφοι, να το πατήσουμε εμείς! Να οργανωθούμε και συλλογικά και 
μαχητικά να παλέψουμε για τα σύγχρονα δικαιώματα μας! 

 

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ! 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,  

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ! 
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