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        ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
                            ΑΠΟ 26/10/2015   
 
Με ΟΜΟΦΩΝΙΑ η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων 
Αθήνας, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ την έναρξη κινητοποιήσεων από 26/10/2015 και µετά. 
Ειδικότερα από 26/10 ∆Ε ΘΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ οι συνεδριάσεις των ακροατηρίων 
στις 09.00, αλλά στις 11.00, καθόσον 09.00 - 11.00 υπάρχουν καθηµερινές 
διακοπές συνεδριάσεων, σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τις απαράδεκτες 
συνθήκες που επικρατούν πλέον σε όλες τις ποινικές αλλά και πολιτικές 
έδρες. Οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν ξεπεράσει τα όριά τους, τα 
∆ικαστήρια λειτουργούν µε σχεδόν το 40% των οργανικών θέσεων να 
είναι κενές. Μόνο µε την αυταπάρνηση των δικαστικών υπαλλήλων 
υπάρχει σήµερα υποτυπώδης λειτουργία των ∆ικαστηρίων. Οι αντοχές µας 
έφτασαν στο τέλος τους, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
πρέπει άµεσα να δείξει ενδιαφέρον και να βρει λύσεις στα φλέγοντα και 
σηµαντικά προβλήµατά µας.    
 
Τα Ειρηνοδικεία έχουν εξελιχθεί σε «υπερδικαστήρια» χωρίς υπαλλήλους 
και υποδοµές. Όµως ενώ νοµοθετούν και δηµιουργούν ασφυξία στη 
λειτουργία των Ειρηνοδικείων, δε δηµιουργούν και τις κατάλληλες προϋπο-
θέσεις και υποδοµές. 
 
Το Πρωτοδικείο της Αθήνας, το µεγαλύτερο της Ευρώπης, στενάζει από 
έλλειψη προσωπικού, βουλιάζει από το βάρος της δικαστηριακής ύλης 
χωρίς τις υποδοµές που απαιτούνται, και βέβαια λειτουργεί σε απαράδεκτες 
και τριτοκοσµικές κτηριακές εγκαταστάσεις, όπου η µούχλα και η υγρασία 
σκεπάζουν τα πάντα. Η µηχανοργάνωση-µηχανογράφηση είναι άγνωστη 
δεκαετίες τώρα και τα πάντα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι γραµµένα 
στο χέρι….. 
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Το Εφετείο είναι µια µόνιµη έδρα και τίποτα άλλο, έχει φτάσει σε σηµείο 
να αντιστοιχεί ένας (1) γραµµατέας σε τρείς (3) δικαστές…..  
Οι υποθέσεις και ο αριθµός τους  καθιστούν αναγκαία την εξάντληση των 
δικαστικών υπαλλήλων, για να λειτουργούν σε συνθήκες που ξεπερνούν τα  
ανθρώπινα όρια!!!! 
 
Μετά από όλα αυτά και µε δεδοµένη την Κυβερνητική αδιαφορία οι 
δικαστικοί υπάλληλοι αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια 
τους, αποφάσισαν και κήρυξαν 2ωρες διακοπές συνεδριάσεων των 
ακροατηρίων από τη ∆ευτέρα 26 Οκτώβρη 2015 και µετά. 
 
Οι πολίτες που ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους, να γνωρίζουν ότι 
αγωνιζόµαστε και για λογαριασµό τους, αγωνιζόµαστε για γρήγορη και 
δίκαιη δικαιοσύνη. Αγωνιζόµαστε για την αξιοπρέπεια όλων όσων 
εργάζονται ή συνωστίζονται στις δικαστικές αίθουσες και τα γραφεία µε 
την υγρασία  και τη µούχλα, µε τη ζέστη το καλοκαίρι και τις συνθήκες 
ψύχους το χειµώνα. Αγωνιζόµαστε για το σήµερα και το αύριο το δικό µας 
αλλά και των παιδιών µας.  
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