
Πίσω απ’ τους αριθμούς… 
 

Πρόσφατα, ο ΔΣΑ δημοσίευσε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο καταγράφεται η μεγάλη καθυστέρηση 
στην έκδοση ορισμένων πιστοποιητικών απ’ το Πρωτοδικείο Αθήνας: 
  

Είδος Πιστοποιητικού Εκκρεμείς Αιτήσεις Ημερ. παλαιότερης αίτησης 
Φερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων 1563 10/11/2022 
Φερεγγυότητας Νομικών Προσώπων 2587 30/10/2022 
Περί μη κατάθεσης Ένδικων Μέσων 1218 22/9/2022 
Περί μη κατάθεσης αγωγής 
αμφισβήτησης κληρονομικού 
δικαιώματος 3551 14/9/2022 
Περί μη δημοσίευσης διαθήκης 9385 19/9/2022 

Περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολών 
αρχαιρεσιών σωματείου 173 15/11/2022 

 
Οι «αριθμοί», βέβαια, δεν λένε πάντα την αλήθεια ή ολόκληρη την αλήθεια. Τι κρύβεται, λοιπόν, πίσω απ’ 
τους «αριθμούς»; 

 
 Η υποστελέχωση του Πρωτοδικείου της Αθήνας, που πλέον δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην 
ίδια τη λειτουργία του και οδηγεί τους εναπομείναντες υπάλληλους, καθημερινά, να ξεπερνούν τα όρια 
τους! Έχουμε φτάσει στο σημείο να καλούνται συνάδελφοι που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία 
συνταξιοδότησης να βοηθήσουν εθελοντικά! 
 Ας δούμε ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα: 
 - Το τρίτο, κατά σειρά, πιστοποιητικό εκδίδεται απ’ το Τμήμα Πολιτικών Ένδικων Μέσων στο οποίο 
προβλέπεται να υπηρετούν δέκα (10) υπάλληλοι. Υπηρετούν; Μόλις τέσσερις (4)! Μάλιστα, στο διάστημα 
που μεσολάβησε απ’ τη δημοσίευση του παραπάνω πίνακα, η εκκρεμότητα διπλασιάστηκε! 
 - Το πέμπτο, κατά σειρά, πιστοποιητικό εκδίδεται απ’ το Τμήμα Διαθηκών στο οποίο προβλέπεται να 
υπηρετούν είκοσι (20) υπάλληλοι. Υπηρετούν; Δεκατρείς (13) υπάλληλοι. 
 Περιττό, δε, να αναφέρουμε ότι οι υπάλληλοι αυτών των τμημάτων δεν έχουν ως αντικείμενο εργασίας 
μόνο την έκδοση πιστοποιητικών. 
 
 Οι σοβαρές δυσχέρειες που δημιουργεί το ίδιο το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης των 
πιστοποιητικών. Για παράδειγμα, το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης χρειάζεται περίπου 
δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας για να εκδοθεί!  
  
 Οι ώρες εργασίας των συναδέλφων εκτός ωραρίου και στο σπίτι προκειμένου να ανταπεξέλθουν 
σ’ ένα όγκο δουλειάς που αντιστοιχεί σε έναν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων! 

 
 Σαν να μην έφταναν όλα τα προηγούμενα, οι συνάδελφοι των τμημάτων που εκδίδουν τα 
πιστοποιητικά (και ειδικά τα πιο περιζήτητα, όπως αυτό της φερεγγυότητας) φορτώνονται και τα διάφορα 
αιτήματα που έρχονται κάθε τρεις και λίγο από… Υπουργείο μεριά για να προηγηθούν συγκεκριμένα 
πιστοποιητικά… Ντροπή! 
 
 Και κάπως έτσι, οι ουρές στα κτήρια του Πρωτοδικείου έχουν μετατραπεί σε ψηφιακές ουρές 
αναμονής έκδοσης των πιστοποιητικών…  

  Τα παραπάνω, βέβαια, δεν αποθαρρύνουν την κυβέρνηση, η οποία δεν χάνει ευκαιρία να θριαμβολογεί 
κάθε τρεις και λίγο. Έτσι, στη φιέστα που στήθηκε – στα μουλωχτά -  στο Πρωτοδικείο, λίγο πριν τις 
γιορτές, για την παρουσίαση του έργου «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και 
σωφρονιστικά καταστήματα», ακούσαμε τον κ. Πιερρακάκη να μιλά για ένα ακόμη βήμα στη «μετάβαση της 
Δικαιοσύνης στη ψηφιακή εποχή»! Προφανώς αναφέρονται στις υποθέσεις «μεγάλου επενδυτικού 
ενδιαφέροντος» όπου, πράγματι, οι … ταχύτητες τρέχουν διαφορετικά! 

 
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ! 
 

ΥΓ1: Δεν θα σχολιάσουμε όσα αναφέρει η ηγεσία του ΔΣΑ περί συμπεριφοράς δικαστικών 
υπαλλήλων. Γνωρίζουμε καλά ότι η πλειοψηφία των δικηγόρων του μόχθου κατανοεί και στηρίζει τον 
αγώνα που δίνουμε. 
 
ΥΓ2: Αναρωτιόμαστε: Μήπως, οι προηγούμενες επισκέψεις του Υπουργού αναβλήθηκαν για να αποφύγει 
μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας; Μάλλον, οι κινητοποιήσεις ενοχλούν, γι’ αυτό και πρέπει να 
δυναμώσουν! 


