
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

«Τα υπερχρεωμένα και τα… παρωχημένα» 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 
 Στις 13-4-2022 συνεδρίασε το ΔΣ του ΣΔΥΑ, το οποίο παρακολούθησαν και συνάδελφοι απ’ 
το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών, με κύριο θέμα συζήτησης τον προγραμματισμό της 
δράσης του Συλλόγου, αλλά και το ζήτημα που προέκυψε σχετικά με την εκδίκαση των 
συσσωρευμένων υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών σε Ειρηνοδικεία της Αττικής. 
  

Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, η «Αγωνιστική Συσπείρωση» υπογράμμισε ότι τα χρόνια 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και οξύνονται συνεχώς, δημιουργούν το έδαφος όχι μόνο να 
εκφράζεται δυσαρέσκεια και αγανάκτηση αλλά και για να δημιουργούνται εστίες διεκδίκησης. 

Επομένως, είναι κρίσιμη η απάντηση που δίνει κανείς στο ερώτημα: Θέλουμε ο 
Σύλλογος να παρεμβαίνει πυροσβεστικά και να κατευνάζει τα πνεύματα, να νουθετεί στη 
λογική της υπομονής ή να μετατρέπει τη σπίθα σε φωτιά αγώνα και διεκδίκησης, να βγαίνει 
μπροστά μαζί με τους συναδέλφους για το δίκιο μας; 
  Οι συνάδελφοι που συμμετέχουμε στην «Αγωνιστική Συσπείρωση» έχουμε επιλέξει σταθερά 
τον δεύτερο δρόμο και σταθερά καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις για αυτόν το σκοπό. 
 Ο άλλος δρόμος έχει δοκιμαστεί χρόνια και δεν οδηγεί πουθενά. Παρ’ όλα αυτά, για μια 
ακόμη φορά, ακούσαμε παρωχημένες απόψεις όπως ότι οι πορείες και τα πανό αφορούν τη 
«δεκαετία του ‘80», ότι δεν πρέπει να αξιοποιούμε πλέον την μορφή των δίωρων διακοπών γιατί 
μπορεί να μας «κόψουν χρήματα» ή να τις «κάψουμε» κ. ά.  
 Είχε προηγηθεί, επίσης, η εμπειρία της Γενικής Συνέλευσης, όπου «Ενωμένοι» και «ΔΑΚΕ» 
κρύφτηκαν πίσω απ’ την… απαρτία, ενώ ορισμένοι δεν έδειξαν και ιδιαίτερη ζέση για την επιτυχία 
της απεργίας στις 6 Απρίλη. 
 
 Η «Αγωνιστική Συσπείρωση», με βάση και τις σκέψεις που κατέθεσαν συνάδελφοι στη 
Γενική Συνέλευση, πρότεινε τα εξής: 

1. Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μάη να γίνουν συγκεντρώσεις – παραστάσεις 
διαμαρτυρίας (με δίωρη αποχή απ’ την εργασία μας) σε όλα τα δικαστικά καταστήματα της Αθήνας. 

2. Να απαιτήσουμε την υποβολή αιτημάτων απ’ όλες τις διοικήσεις για την πληρωμή της 
υπερωριακής εργασίας και κατόπιν να πραγματοποιήσουμε παράσταση διαμαρτυρίας στο 
Υπουργείο απαιτώντας την άμεση έγκριση τους! 

3. Να αναδείξουμε την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα κτήρια των δικαστικών 
υπηρεσιών (γραφεία – ακροατήρια χωρίς κλιματισμό, ταβάνια που στάζουν, βουνά δικογραφιών 
κτλ) και να καλέσουμε όλους τους συναδέλφους να συμβάλλουν σ’ αυτό. 

4. Να διοργανώσουμε μια πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου με σκοπό τη δημιουργία 
ταμείου για την ενίσχυση του αγώνα μας 

5. Να συμμετέχουμε στην απεργιακή συγκέντρωση για να τιμήσουμε την Εργατική 
Πρωτομαγιά.  

 
Οι «Ενωμένοι Δικαστικοί Υπάλληλοι» πρότειναν να γίνει στάση εργασίας και συγκέντρωση 

στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα στον Μάη. Η «Αγωνιστική Συσπείρωση» στήριξε αυτή την 
πρόταση, θεωρώντας ότι παράλληλα μπορούν να γίνουν και συγκεντρώσεις στα καταστήματα για 
να συμβάλλουν στην επιτυχία αυτής της κινητοποίησης, η πρόταση μας όμως απορρίφθηκε απ’ την 
πλειοψηφία, ενώ έγιναν δεκτές οι υπόλοιπες προτάσεις. 

 
Προτείναμε, επίσης, δίχως να εισακουστούμε, να εκδώσουμε ανακοίνωση με αφορμή 

τη δικαίωση του συναδέλφου μας που είχε μηνυθεί από δικηγόρο και είχε οδηγηθεί στο 
αυτόφωρο, τον Σεπτέμβρη του 2020! Για άλλη μια φορά, φανερώνεται ότι κάποιοι θεωρούν 
«συμμάχους» τις ηγεσίες των Δικηγορικών Συλλόγων και όχι τους δικηγόρους του καθημερινού 
μόχθου!. Με αυτούς πρέπει να συναντηθούμε και έχουμε συναντηθεί: Στην πρόσφατη κινητοποίηση 
με το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων και το Σωματείο Δικαστικών Διερμηνέων στην Ευελπίδων. 

 
 Όσον αφορά το θέμα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στήθηκε μια κακοστημένη 
παράσταση, καθώς «Ενωμένοι» και «ΔΑΚΕ» προσπαθούσαν να πείσουν (ποιόν άραγε;) ότι 
το θέμα δεν είναι υπαρκτό! 
 
 



Ας δούμε λοιπόν τι συνέβη. Στα μέσα του Μάρτη ψηφίστηκε ο Ν. 4912/2022, ο οποίος 
περιλαμβάνει διάταξη που ορίζει ότι «ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης ή ο 
Δικαστής που διευθύνει τον μεγαλύτερο κατά αριθμό υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών 
Ειρηνοδικείο ή Πταισματοδικείο κάθε Εφετειακής Περιφέρειας, κατανέμει με πράξεις του, ανάλογα με 
τις υπηρεσιακές ανάγκες, τις υπηρεσίες όλων των Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών για την εκδίκαση 
ποσοστού των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του παρόντος νόμου που εκκρεμούν στην ιδία εφετειακή 
περιφέρεια, ανάλογου (ποσοστού) με τον αριθμό των εν λόγω αιτήσεων που εκκρεμούν». 

 
Εύλογα γεννήθηκαν ερωτήματα για το αν τα παραπάνω αφορούν και τους Γραμματείς 

των Ειρηνοδικείων. Στη Γενική Συνέλευση, που έγινε στις 30-3-2022, τέθηκε το παραπάνω ζήτημα, 
καθώς ήδη στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας είχε ανοίξει σχετική συζήτηση.  

Λίγες μέρες μετά, η Πρόεδρος του Ειρηνοδικείου της Αθήνας, σε συνάντηση με μέλη του ΔΣ 
του ΣΔΥΑ και της ΟΔΥΕ, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει πρόθεση να συμμετάσχουν συνάδελφοι του 
Ειρηνοδικείου Αθήνας στην εκδίκαση αυτών των υποθέσεων και ότι αναμένεται έγκριση κονδυλίου 
προκειμένου να πληρωθούν όσοι θελήσουν να δουλέψουν «εκτός έδρας». 

Ακολούθησε, στις 5-4-2022, σύσκεψη μελών των ΔΣ της ΟΔΥΕ, του ΣΔΥΑ και του ΣΔΥΠ γι’ 
αυτό το θέμα, όπου υπήρξε ομοφωνία ως προς το ότι δεν πρέπει να δεχθούμε να υπάρξουν 
μετακινήσεις σε άλλες υπηρεσίες και συμφωνήθηκε να ζητηθεί συνάντηση με τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης. 

 
Σε αυτή τη σύσκεψη η «Αγωνιστική Συσπείρωση» στάθηκε στα εξής τρία ζητήματα: 

1. Στο γεγονός ότι η άρον – άρον εκδίκαση όλων αυτών των υποθέσεων γίνεται, προφανώς, για να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των Τραπεζών και των «θεσμών» και ότι έχουν ήδη προηγηθεί και 
άλλες ρυθμίσεις που συρρικνώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων - δανειοληπτών που 
προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη (παράκαμψη προφορικής διαδικασίας, ηλεκτρονική πλατφόρμα κ. ά). 
2. Είμαστε σταθερά αντίθετοι στις μετακινήσεις υπαλλήλων από τμήμα σε τμήμα, την ανάθεση 
πολλαπλών καθηκόντων, την μετακίνηση από υπηρεσία σε υπηρεσία, τις υποχρεωτικές 
αποσπάσεις. Ήδη σηκώνουμε πολλαπλάσιο βάρος στις πλάτες μας εξαιτίας της τεράστιας 
υποστελέχωσης των δικαστικών υπηρεσιών! Ο δικαστικός υπάλληλος πρέπει να εργάζεται σ’ ένα 
τμήμα, σε μία υπηρεσία και όχι να αποτελεί πασπαρτού για κάθε χρήση και ανάγκη της υπηρεσίας. 
3. Αποτελεί πρόκληση και εμπαιγμό να μην αμείβονται κάθε χρόνο χιλιάδες ώρες υπερωριακής 
εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων, οι απολαβές μας να παραμένουν καθηλωμένες για πάνω από 
μια δεκαετία και «ως δια μαγείας» να βρέθηκαν χρήματα για να προχωρήσει το «ξεστοκάρισμα» των 
υποθέσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. 
 
 Στις 8-4-2022 έγινε συνάντηση μελών του Προεδρείου του ΔΣ της ΟΔΥΕ με τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και στις 11-4-2022 συνάντηση με την Πρόεδρο του ΑΠ. Μετά απ’ αυτές τις 
παρεμβάσεις αποφασίστηκε (τουλάχιστον για την ώρα) να μην υπάρξουν μετακινήσεις υπαλλήλων 
σε άλλες υπηρεσίες και να κληθούν οι συνάδελφοι των Ειρηνοδικείων που έχουν τις 
συσσωρευμένες υποθέσεις να αναλάβουν αυτό το «φορτίο». Είχε μεσολαβήσει η αποστολή 
μηνύματος στους Γραμματείς του Ειρηνοδικείου Αθήνας προκειμένου να δηλώσουν αν επιθυμούν 
να πάρουν μέρος σ’ αυτό το «έργο», το οποίο στη συνέχεια ανακλήθηκε. 
 Για όλα τα παραπάνω, υποστηρίξαμε ότι θα πρέπει να εκδοθεί ανακοίνωση για την 
ενημέρωση των συναδέλφων, χωρίς όμως να συμφωνήσουν «Ενωμένοι» και ΔΑΚΕ για να 
μπορούν πιο εύκολα να παραπληροφορούν. 
 
 Το ζήτημα επομένως δεν είναι ποιοι θα μοιραστούν το κονδύλι της υπερωριακής εργασίας, 
αλλά αν θα επιτρέψουμε να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου με μετακινήσεις «όποτε και όπου χρειαστεί», 
αν θα αξιοποιήσουμε και αυτή την εξέλιξη για να αναδείξουμε τον δίκαιο χαρακτήρα των αιτημάτων 
μας. Να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο… 
 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ συμμετέχουμε μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση για την 
Πρωτομαγιά (10.30, Σύνταγμα), κάνουμε δική μας υπόθεση την επιτυχία της 
στάσης εργασίας που θα γίνει το δεύτερο δεκαήμερο του Μάη! 
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