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Ένα δύσκολο δικαστικό έτος οδεύει προς τη λήξη του και – για μια ακόμη φορά – βρισκόμαστε 

αντιμέτωποι με την υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών, αποτέλεσμα της πολιτικής που έχουν 

ακολουθήσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις.   

Προκειμένου να διαχειριστούν την τεράστια έλλειψη προσωπικού, οι διοικήσεις των 

δικαστικών υπηρεσιών, θέτουν περιορισμούς στη λήψη της καλοκαιρινής άδειας μας, 

αναθέτουν καθήκοντα σε άλλα τμήματα, θεσπίζουν στόχους απόδοσης! 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Στο Πρωτοδικείο, για μια ακόμη χρονιά, τα τμήματα των εδρών καλούνται «όλο το χρονικό 

διάστημα (1/7 – 15/9) να διαθέτουν υπαλλήλους, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τμημάτων (πχ. 

πιστοποιητικά, αρχεία), τα οποία λειτούργησαν και λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και 

λόγω έλλειψης προσωπικού, δεν μπορούν χωρίς βοήθεια να κάνουν χρήση των αδειών τους οι 

υπάλληλοι αυτών των τμημάτων». Παράλληλα, προβλέπεται «ποινή» για όποιον συνάδελφο χρειαστεί 

να ανακαλέσει την άδεια του λόγω έκτακτης ανάγκης, καθώς σε αυτή την περίπτωση «δεν θα 

επιστρέφει στο Τμήμα του αλλά θα παρουσιάζεται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου και θα τίθεται 

αυτομάτως στη διάθεση της Υπηρεσίας τουλάχιστον για όσο διάστημα ανακάλεσε την άδειά του». 

 Στο Ειρηνοδικείο, όπου η μετακίνηση των γραμματέων των εδρών σε άλλα τμήματα κατά 

τους θερινούς μήνες αποτελεί μια παγιωμένη πρακτική, η διοίκηση θέτει στόχους για την απόδοση των 

συναδέλφων, που πρέπει να τους πετύχουν υποχρεωτικά ακόμα και εκτός ωραρίου. Κι όλα αυτά, ενώ 

το ηλεκτρονικό σύστημα υπολειτουργεί και εμφανίζει σειρά προβλημάτων και καθυστερήσεων, καθώς 

δεν μπορεί να «σηκώσει» τόσους χρήστες. Αποτέλεσμα; Πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να 

παίρνουν δουλειά στο σπίτι! 

 

Καταδικάζουμε τις παραπάνω πρακτικές και καλούμε τις διοικήσεις να σεβαστούν τα 

δικαιώματα των συναδέλφων, να πάψουν να εντατικοποιούν περαιτέρω την εργασία μας, να 

τροφοδοτούν τη «φαγωμάρα» ανάμεσα στα διάφορα τμήματα, να τοποθετούν τους 

συναδέλφους σε πολλαπλά τμήματα και να τους αναθέτουν διαφορετικά αντικείμενα. 

Υπενθυμίζουμε ότι το ΔΣ του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας έχει ομόφωνα 

αποφασίσει ότι ο κάθε συνάδελφος πρέπει να προσφέρει την εργασία του στο τμήμα που έχει 

τοποθετηθεί και μόνο σε αυτό.  

Η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας λόγω των 

εκατοντάδων κενών οργανικών θέσεων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με διοικητικά μέτρα, με 

«εντέλλεσθε» και περιστολή των δικαιωμάτων μας. 

Η λύση βρίσκεται στην κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και γι’ αυτό 

αγωνιζόμαστε.  
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