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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Συνάδελφε – συναδέλφισσα,  
 
Στις αρχές Ιούνη, με απαράδεκτες διαδικασίες «fast track», ψηφίστηκαν στη Βουλή οι 
αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα (ΠΚ) και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ). 
Οι τροποποιήσεις στους Κώδικες επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο σύστημα των ποινών 
και αυτό της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης στη χώρα μας.  
Πρόκειται για αλλαγές που, ως βασική φιλοσοφία, κινούνται σε αντιδραστική κατεύθυνση, 
προσβάλλουν θεμελιώδη δικαιώματα των κατηγορούμενων, συρρικνώνουν δημοκρατικά 
δικαιώματα και λαϊκές ελευθερίες.  
Η κατεύθυνση αυτή δεν αλλάζει από τις εξαγγελίες τροποποιήσεων από τη νέα κυβέρνηση 
της ΝΔ, που παίρνει  τη σκυτάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και θα 
συνεχίσει τις αρνητικές μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη.  
 
Οι αντιδραστικές ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να μην αγγίξουν και την δική μας 
«καθημερινότητα», τον όγκο εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων. Όπως όλα δείχνουν 
μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τις καταγγελίες των συναδέλφων,  η εργασία στις δικαστικές 
υπηρεσίες θα εντατικοποιηθεί.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Άρθρο 142 του νέου ΚΠΔ δεν γίνεται καμία μνεία στις 
αποφάσεις για τις οποίες δεν είναι αναγκαία η καθαρογραφή τους, όπως γινόταν μέχρι 
σήμερα.  
Όμως, οι κενές οργανικές θέσεις στις δικαστικές υπηρεσίες όλης της χώρας είναι 
εκατοντάδες. Πολλοί συνάδελφοι δουλεύουν και στο σπίτι για να προλάβουν ή ανεβαίνουν 
συνεχώς στην έδρα. Εργαζόμαστε υπό απαράδεκτες συνθήκες, κάποιες φορές χωρίς 
θέρμανση – κλιματισμό, με σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές και αναλώσιμα.  
Έτσι, αντικειμενικά, με τις δεδομένες συνθήκες, η καθαρογραφή του συνόλου των 
αποφάσεων, χωρίς διακρίσεις, είναι  αδύνατη. 
 

Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες μας. 

Να μην εφαρμοστούν οι αντιδραστικές αλλαγές στον ΠΚ και τον ΚΠΔ. 

 
Προτείνουμε – Διεκδικούμε: 
 
1. Να καλυφθούν άμεσα τα εκατοντάδες κενά στις δικαστικές υπηρεσίες όλης της 
χώρας, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Να «κλείσουν» το συντομότερο οι 
εκκρεμότητες με τους πρόσφατους διαγωνισμούς. 
 
2. Να βελτιωθεί το σύστημα καθαρογραφής των αποφάσεων στο Πρωτοδικείο και 
στο Εφετείο. Να αξιοποιηθεί ως προς αυτό, η διάταξη του Άρθρου 142 παρ. 4 ΚΠΔ που 
προβλέπει την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για το σύστημα καθαρογραφής των 
αποφάσεων, δηλ. για ποιες αποφάσεις δεν είναι αναγκαία η καθαρογραφή, μετά από 
γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής πρέπει 
να λάβει υπόψη τις παραπάνω συνθήκες και την εντατικοποίηση της εργασίας μας. Για το 
λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να παρέμβουμε άμεσα στις Διοικήσεις του Πρωτοδικείου αλλά 
και του Εφετείου, προκειμένου να στηρίξουν της διεκδικήσεις μας. 
 
3. Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι χρειάζεται να ενημερωθούμε επίσημα για τις 
αλλαγές στον ΠΚ και τον ΚΠΔ που αφορούν την εργασία μας. 
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