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Με πίστη στις αρχές του Ανεξάρτητου, Αυτόνομου και Δημοκρατικού συνδικαλισμού, η 
παράταξή μας αγωνίζεται για ένα κίνημα ενωτικό και αξιόμαχο στο χώρο των δικαστηρίων.  

Στους σκοπούς και τους στόχους της είναι η βελτίωση και προαγωγή των επαγγελματικών, 
κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των δικαστικών υπαλλήλων, 
επιδιώκοντας πάντοτε την ευρύτερη συνεργασία με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις 
του κλάδου μας.                  

Αγαπητοί συνάδελφοι,                                                                                                        

Στο προηγούμενο διάστημα και κυρίως την περίοδο του COVID 19, ένα μεγάλο αίτημα της  
καθημερινότητάς μας, δηλαδή η ψηφιοποίηση της δικαστικής ύλης, μετατράπηκε σε μεγάλη 
αναγκαιότητα . Με προτάσεις μας αλλά και κινητοποιήσεις του κλάδου μας ,αυτό άρχισε να 
γίνεται πραγματικότητα. 

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2020 είχαμε μιλήσει(http://dakeodye.blogspot.com/2020/07/blog-post.html)  
για :                                                                                                                                                                                             

1ον  "Τη Σύσταση σε κάθε κατάστημα, υπηρεσίας ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης κοινού, που 
θα λειτουργεί εν είδει ΚΕΠ Δικαστικών Υποθέσεων, και θα αναλάβει την εξυπηρέτηση για το 
ΣΥΝΟΛΟ των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον, 
όπως τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, την ηλεκτρονική αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
αποφάσεων κλπ. Είναι κάτι το οποίο πλέον το ζούμε στην εργασιακή μας καθημερινότητα (έκδοση 
πιστοποιητικών μέσω gov. gr, σκανάρισμα και αποστολή αποφάσεων κλπ. ). 

2ον  Την  ανάκριση από απόσταση, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις και σε πολλά δικαστήρια 
της χώρας χρησιμοποιείται πλέον και ως αποτέλεσμα έχει, να προστατεύει όλους τους 
εμπλεκόμενους στη διαδικασία της ανάκρισης (στην παρούσα φάση) αλλά και μελλοντικά θα έχει 
οικονομικά οφέλη το Ελληνικό Δημόσιο από τον μειωμένο αριθμό μεταγωγών κρατουμένων. 

3η Την  επιχορήγηση από τα αρμόδια υπουργεία,  της αγοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή,  
για όσους συναδέλφους θελήσουν να εργαστούν με τηλεργασία, την οποία αυτοί θα επιλέξουν . 

4η  Την βεβαίωση στις Δ.Ο.Υ. των δόσεων από δικαστικές αποφάσεις. Προτείνουμε να 
δίδεται ταυτότητα οφειλής, στις  δόσεις, που ορίζει το δικαστήριο. Μέσω taxisnet, o πολίτης, θα 
μπορεί να πληρώνει από απόσταση ή με πάγια εντολή από τράπεζα χωρίς να εμφανίζεται στις 
δικαστικές υπηρεσίες.   

http://dakeodye.blogspot.com/2020/07/blog-post.html


 5η Την αναβάθμιση  του κλάδου και την επιμόρφωση των νέων και υπηρετούντων 
συναδέλφων μέσω της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων (ΕΣΔΥ). Η ΕΣΔΥ μπορεί να 
δημιουργηθεί και να λειτουργήσει σε υψηλά πρότυπα για την προσέλκυση υπαλλήλων με πολλές 
δεξιότητες και για την αρτιότερη κατάρτισή τους. Στην κατάρτιση του προγράμματος σπουδών να 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής εξειδικευμένοι και καταρτισμένοι συνάδελφοι. Παράλληλα, στην 
διδασκαλία να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές συνάδελφοι με ανάλογα προσόντα. Σκοπός της 
σχολής αυτής πρέπει να είναι : 

   -Η στοχευμένη και εξειδικευμένη εκπαίδευση που θα αποτελέσει κεντρικό άξονα 
επαγγελματικής βελτίωσης και αποτελεσματικότητας. 

   -Η συνεχιζόμενη και όχι αποσπασματική επιμόρφωση. Επίσης η επιμόρφωση να είναι 
ξεχωριστή για κάθε υπηρεσία, ώστε να εξυπηρετήσει τις κατά τόπους εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Καθημερινά μεταξύ των συναδέλφων τίθενται έντονα ερωτήματα σχετικά με τον  
αυξανόμενο όγκο της δικαστηριακής ύλης, τις υπερωρίες που ουσιαστικά δεν πληρώνονται, με 
την μισθολογική τους αναβάθμιση, την καθυστέρηση στην πρόσληψη των νέων συναδέλφων 
καθώς και για την ασφάλεια και υγιεινή εντός των κτιρίων. 

ΆΜΕΣΑ απαντάμε και ζητάμε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης: 

          ΜΟΝΟ ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, πλήρη εκσυγχρονισμό της Γραμματείας όλων 
των δικαστηρίων, τη μηχανοργάνωση και την ψηφιοποίηση των αρχείων, βασικά αίτημα του 
κλάδου μας και των κινητοποιήσεων μας.  

          Αναβάθμιση του κύρους των Δικαστικών Υπαλλήλων και βελτίωση των αποδοχών τους με το 
Επίδομα ειδικών συνθηκών και γενναία αύξηση των υπερωριών, σε ένα κλάδο εργαζομένων που 
ταλαιπωρείται από την έλλειψη προσωπικού και ο οποίος δεν είναι καθόλου ελκυστικός στους 
νέους και τους ανέργους. 

          Άμεση εφαρμογή του άρθρου 11 του Νέου Κώδικα Δ.Υ. για την πρόσληψη νέων 
συναδέλφων χωρίς τις καθυστερήσεις του ΑΣΕΠ.  

          Διαίρεση του Πρωτοδικείου Αθηνών, σε δύο επιπλέον μικρότερα. Μόνο έτσι η απονομή της 
Δικαιοσύνης θα είναι ταχύτερη, εντός των προθεσμιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, χωρίς να υπάρχει ταλαιπωρία των εμπλεκόμενων .   

           Ασφάλεια κτιρίων και υπηρεσιών, με κάθε νόμιμο τεχνολογικά μέσο (κάμερες περιμετρικά 
των δικαστηρίων και αύξηση των μέτρων ασφαλείας) ώστε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά αλλά 
και ουσιαστικά σε κάθε πιθανή απόπειρα επίθεσης σε βάρος μας, εντός και εκτός των 
δικαστηρίων. 

  Επίσης μένουμε σταθεροί στα αιτήματά μας για:                             

          -Την επαναλειτουργία  του λογαριασμού αλληλεγγύης, μέσα από τα χρήματα από τις  
διαιτησίες, για τη στήριξη συναδέλφων (πρώην Ταμείο Αρωγής). 

        -Την ταχύτερη ένταξη των δικαστηρίων όλης της χώρας,  στη δεύτερη φάση του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ  
και την ολοκληρωμένη εφαρμογή της ηχογράφησης – αποηχογράφησης σε αυτά.   

        -Αύξηση ποσού εξόδων κίνησης επιμελητών, σε συνδυασμό με την οικονομική αναβάθμιση 
και όλων των άλλων  κατηγοριών.      

       - Την ίδρυση  και λειτουργία  Ιατρείου πρώτων βοηθειών στις μεγάλες δικαστικές υπηρεσίες 
της χώρας.                        



      -  Δυνατότητα για εξεύρεση  θέσεων σε δημόσιες ή δημοτικές κατασκηνώσεις, για τα παιδιά 
των συναδέλφων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με συνδρομή του ταμείου της ΟΔΥΕ . 

      -   Θεσμοθέτηση Ηλεκτρονικής υποβολής όλων των αιτήσεων των συνάδελφων προς το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή μας και μεγαλύτερη διαφάνεια.                       

      - Να μεταφερθούν από τις υπηρεσίες οι πληρωμές μαρτύρων και διερμηνέων και να 
υπαχθούν στην αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ με σκοπό τον έλεγχο των πληρωμών, αλλά και την 
απαλλαγή μας από καθήκοντα άλλων , όπως και η εκκαθάριση των ποινών, όπου αυτή ακόμα είναι 
αρμοδιότητα γραμματείας δικαστηρίων.  

      -  Μετά από τόσα χρόνια , όπου έχουν γίνει ελάχιστα υπηρεσιακά συμβούλια για επιλογή 
προϊσταμένων τμημάτων και για βαθμολογική προαγωγή, είναι καιρός να αρχίσει η κανονικότητα 
και στις υπηρεσίες μας, με την αποστολή των σχετικών ερωτημάτων από το αρμόδιο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, στα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο Κώδικάς  μας.                                                                                                                                          

        Στα Ειρηνοδικεία οι ένορκες βεβαιώσεις που αφορούν τη Διοίκηση (π.χ. Υπουργεία) και όπου 
ο νόμος δεν το ορίζει (γνωμοδότηση 6/2006 Εισαγγελέα Αρείου Πάγου), να κατατίθενται 
Υπεύθυνες δηλώσεις. Επίσης οι δηλώσεις τρίτου να κατατίθεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (και 
μόνο οι θετικές) και με φυσική παρουσία στη γραμματεία του δικαστηρίου να κατατίθενται όπου ο 
"Τρίτος -Δηλών" είναι φυσικό πρόσωπο. 

        Τα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία, όλης της χώρας, με τουλάχιστον 10 οργανικές θέσεις να 
μετατραπούν σε διευθύνσεις, με ταυτόχρονη επιλογή Διευθυντών σε αυτά και μετατροπή των 
αυτοτελών γραφείων σε τμήματα. 

         Φωτοβολταϊκά συστήματα ηλιακής ενέργειας στις οροφές Εφετείου, Ειρηνοδικείου Αθήνας 
και Αρείου Πάγου καθώς και σε όλα τα δικαστικά κτήρια της χώρας που το επιτρέπουν οι 
προδιαγραφές τους για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των υπηρεσιών μας.                                                                                                                                                                                           

  Αγαπητοί συνάδελφοι, 

          Για την διεκδίκηση και υλοποίηση των αιτημάτων απαραίτητη είναι η παρουσία και 
των νέων συναδέλφων που πρέπει να πλησιάσουν το Σύλλογο και την ομοσπονδία. Αυτό θα είναι 
η πιο ισχυρή επένδυση για το μέλλον του κλάδου μας. Οι νέοι συνάδελφοι, που διορίστηκαν στα 
Δικαστήρια της χώρας τα τελευταία χρόνια, με τις γνώσεις τους, την ενέργεια και την ικανότητά 
τους σε συνεργασία με τους παλιούς και έμπειρους συναδέλφους, εγγυώνται την αρμονική 
μετάβαση σε διαδικασίες σύγχρονες και εφικτές.  

Με προτάσεις που διευκολύνουν την εργασιακή μας καθημερινότητα και προάγουν την 
αναβάθμιση του κλάδου, χτίζεται η αξιοπιστία του συνδικαλιστικού μας κινήματος. 

Οι αντιπαραθέσεις και οι αποκλεισμοί μας πάνε χρόνια πίσω και επισημαίνουμε για άλλη 
μια φορά ότι: 

Η προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων μας, θα έχει αξία, εάν υπάρχει ενότητα, 
συναίνεση και αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων και εάν οι συνδικαλιστικές παρατάξεις, 
διατηρώντας την αυτονομία τους, μπορέσουν να βρουν τον κοινό τόπο, εκείνο, στον οποίο θα 
συμφωνήσουν, (έστω και στα ελάχιστα), OXI επίπλαστα και συγκυριακά, αλλά υπεύθυνα και 
ουσιαστικά και θα θελήσουν να τα κάνουν πράξη.  
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ΤΣΙΛΗΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Εισαγγελία Πρωτοδικών) 

ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  (Άρειος Πάγος)                                                                                                 

ΦΛΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΜΗΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Εισαγγελία Πρωτοδικών) 

ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ειρηνοδικείο Καλλιθέας)  
           


