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Θεσσαλονίκη  

                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Το ΔΣ του Συλλόγου συναντήθηκε στις 9/11 με τους Προέδρους του Τριμελούς 

Συμβουλίου Διεύθυνσης Εφετείου και Πρωτοδικείου. Στη συνάντηση τέθηκαν τα εξής 

ζητήματα: 

 Το τελευταίο διάστημα έχει περιέλθει σε γνώση του ΔΣ ότι συντελούνται 

παραβιάσεις και άσκηση πίεσης για τη μη τήρηση του ωραρίου από τη μεριά 

των δικαστικών λειτουργών προς τους συναδέλφους μας στις έδρες.  

Και οι δύο διευθύνοντες μας διαβεβαίωσαν ότι θα γίνει εκ νέου προφορική υπόμνηση 

στους δικαστικούς λειτουργούς για την τήρηση του ωραρίου καθώς επίσης ότι 

στηρίζουν και θα στηρίξουν τους γραμματείς στην απαρέγκλιτη τήρηση του ωραρίου. 

 Ζητήσαμε από τους διευθύνοντες Προέδρους να εγκρίνουν το σύνολο των 

υπερωριών που στέλνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης διότι η διεκδίκηση  

μας είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εξασφαλίζει τα απαιτούμενα κονδύλια 

ώστε οι Δικαστικές Υπηρεσίες να αιτούνται και να λαμβάνουν τον ανώτατο 

αριθμό υπερωριών που προβλέπεται ανά υπάλληλο,  ανά εξάμηνο. 

Ο διευθύνων το Εφετείο δεσμεύτηκε ότι θα υπογράψει, όποιες υπερωρίες χορηγηθούν, 

ενώ η διευθύνουσα το Πρωτοδικείο, ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μας, υποσχόμενη 

ότι θα το εξετάσει. 

 Κάναμε αναφορά των προβλημάτων που έχουν προκύψει στα λειτουργικά 

συστήματα της απομαγνητοφώνησης και του Σόλωνα, τα οποία μετακυλίονται 

στους γραμματείς, διατυπώνοντας την πάγια θέση του συλλόγου για πρόσληψη 

εξειδικευμένου προσωπικού και συγκεκριμένα προγραμματιστών, χειριστών 

Η/Υ, τεχνικών δικτύων ηχοληπτών, απομαγνητοφωνητών κτλ, οι οποίοι είναι 

απαραίτητοι για την αυτόνομη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των 

υπηρεσιών αυτών που θα πρέπει να λειτουργούν στα πλαίσια του δημοσίου και 

όχι, όπως σήμερα, των ιδιωτικών εταιριών.  

Από τη θεσμική τους θέση οι διευθύνοντες πρόεδροι υποσχέθηκαν ότι θα 

παρέμβουν στους αρμόδιους φορείς και θα μας ενημερώσουν για το αποτέλεσμα 

αυτής της παρέμβασης. 

 Ενημερώσαμε για το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τις ασθένειες των παιδιών 

των συναδέλφων λόγω covid, όπου δεν προβλέπεται καμία μέριμνα και ειδική 

άδεια για τους υπαλλήλους. Προτείναμε να υπάρχει, καταρχήν, ανοχή των 

διευθύνσεων  πάνω  σε  αυτό το ευαίσθητο θέμα και κατά δεύτερον να υπάρξει  

από την πλευρά τους πρόταση προς τους αρμόδιους για την  εκ  νέου 

λειτουργία της άδειας ειδικού σκοπού. 
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 Τέλος τονίσαμε την άμεση αναγκαιότητα αύξησης της πίεσης από την θεσμική 

τους θέση για προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης νέων υπαλλήλων διότι ενώ 

ήδη η υπο-στελέχωση των υπηρεσιών αγγίζει το 32% στις Δικαστικές Υπηρεσίες 

Θεσσαλονίκης, το επόμενο διάστημα θα ενταθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων. 

Αναδείξαμε ως μόνη λύση για την κάλυψη των κενών θέσεων τις προσλήψεις 

προσωπικού και όχι τις υποχρεωτικές αποσπάσεις, οι οποίες εκτός του ότι 

δημιουργούν πρόβλημα σε άλλες υπηρεσίες, κυρίως δημιουργούν πρόβλημα σε 

συναδέλφους που μετακινούνται χωρίς την θέληση τους  από την υπηρεσία που 

ανήκουν. 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,  

Στα πλαίσια της ευρύτερης ενημέρωσης, το ΔΣ του Συλλόγου μας, με σκοπό την 

κατάδειξη και ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου πήρε μία σειρά και άλλων 

πρωτοβουλιών. 

 Συνεχίζουμε τις συναντήσεις και με τους υπόλοιπους διευθύνοντες των 

καταστημάτων του δικαστικού Μεγάρου. 

 Λόγω των οξυμμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ειρηνοδικείο 

Θεσσαλονίκης, συναντηθήκαμε με τους προϊσταμένους των τμημάτων και 

προτείναμε να συγκληθεί Υπηρεσιακή συνέλευση, σύμφωνα με το κώδικα 

δικαστικών υπαλλήλων, ώστε τα πρακτικά και οι αποφάσεις αυτής να 

κοινοποιηθούν σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Ανάλογες συναντήσεις θα 

επιδιώξουμε και με τα υπόλοιπα καταστήματα, ώστε μέσω των υπηρεσιακών 

συνελεύσεων να αναδειχθούν τα προβλήματα των δικαστικών υπηρεσιών 

Θεσσαλονίκης.  

 Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να συναντηθούμε με τον 

Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κ. Σεβαστίδη. 

 Συμμετέχουμε στην 3ωρη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η 

Ομοσπονδία στις 23 Νοεμβρίου ώρα 12:00 έως λήξη ωραρίου, ως μία πρώτη 

μαζική απάντηση στην μη επίλυση των προβλημάτων μας. Η συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί έξω από το δικαστικό Μέγαρο στις 12:00. 

 Σας καλούμε την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου ώρα 13:00, στην αιθ.2 

Εφετείου στο υπόγειο, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση  με θέμα τη συζήτηση 

των ανωτέρω θεμάτων και προτάσεις για δράσεις αναφορικά με τη στάση 

εργασίας. 

Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2021 

Για το Δ.Σ. 

        Ο Πρόεδρος             Η Γ. Γραμματέας 

Τριαντάφυλλος Φούντας           Ιωάννα Κατσαρού 


