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Κάτω τα χέρια από τις άδειες μας! 
Άμεση κάλυψη των κενών θέσεων στο Πρωτοδικείο! 

 

 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 

Η υποστελέχωση των Δικαστικών Υπηρεσιών, αποτέλεσμα της πολιτικής που 
ακολουθούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις εκφράζεται με τον πιο εμφατικό τρόπο στο 
Πρωτοδικείο Αθήνας. 

Η κατάσταση διαρκώς χειροτερεύει: Οι κενές οργανικές θέσεις ξεπερνούν τις 320 και 
δεκάδες ακόμα συνάδελφοι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα συνταξιοδοτηθούν. Το ποσοστό των 
κενών δηλαδή θα προσεγγίσει το 50%! 
 

 Η Διοίκηση του Πρωτοδικείου, εδώ και καιρό – και πιο έντονα μετά το ξέσπασμα της 
πανδημίας, έχει επιλέξει να διαχειριστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα, φορτώνοντας στις 
δικές μας πλάτες το βάρος της λειτουργίας των Τμημάτων. Έτσι, χρησιμοποιεί κατά κόρον την 
τακτική του… νομά δηλαδή τις προσωρινές μετακινήσεις από Τμήμα σε Τμήμα, αλλά και 
υποχρεωτικές μόνιμες μετακινήσεις. Μετά τα προηγούμενα, τώρα επιχειρεί και να θέσει 
περιορισμούς στη λήψη της καλοκαιρινής μας άδειας. 
  Συγκεκριμένα, με το από 22-6-2021 έγγραφο ενημερωθήκαμε ότι οι ημέρες κανονικής 
άδειας που δεν θα λάβουμε τους καλοκαιρινούς μήνες δεν θα χορηγηθούν με βάση τις ανάγκες 
αλλά ότι «η υπηρεσία θα προβεί στη χορήγησή τους ανάλογα με τις ανάγκες της»! 
 Προβλέπεται, επίσης, η «τιμωρία» των συναδέλφων που λόγω έκτακτης ανάγκης θα 
χρειαστεί να ανακαλέσουν ή να μεταφέρουν την άδεια τους, αφού σε τέτοια περίπτωση «ο 
υπάλληλος δεν θα επιστρέφει στο Τμήμα του αλλά θα παρουσιάζεται στη Γραμματεία του 
Πρωτοδικείου και θα τίθεται αυτομάτως στη διάθεση της Υπηρεσίας τουλάχιστον για όσο διάστημα 
ανακάλεσε την άδεια του». Κοινώς, μπαλαντέρ για ό,τι και όπου χρειαστεί! 
 Τέλος, μονιμοποιείται και επισημοποιείται η… περιπλάνηση σε άλλα Τμήματα καθώς 
σημειώνεται ότι «τα τμήματα των εδρών θα πρέπει όλο το χρονικό διάστημα (1/7-31/8) να διαθέτουν 
υπαλλήλους, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τμημάτων (πχ. πιστοποιητικά, αρχεία) τα οποία 
λειτούργησαν και λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου». 
 Η τελευταία αποστροφή καλλιεργεί και τη φαγωμάρα μεταξύ μας για το ποιος δουλεύει 
περισσότερο και τραβά το περισσότερο κουπί, όταν η εντατικοποίηση της δουλειάς λόγω των 
ελλείψεων σε προσωπικό μας αφορά όλους και όλες. 
 

Το έγγραφο της Διοίκησης για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να επιστραφεί ως 
απαράδεκτο. Η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Πρωτοδικείο της Αθήνας λόγω των 
εκατοντάδων κενών οργανικών θέσεων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με διοικητικά μέτρα, 
ούτε με «εντέλλεσθε» και περιστολή των δικαιωμάτων μας.  

 
Ταυτόχρονα δεν γίνεται να παρακολουθούμε ως θεατές την κατάσταση διαρκώς να 

χειροτερεύει, να αναμένουμε τις όποιες ελάχιστες προσλήψεις αναμένονται που θα είναι 
πραγματικά μια σταγόνα στον ωκεανό της υποστελέχωσης. 

Να πάρουμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες και να απαιτήσουμε: 
- Να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις στο Πρωτοδικείο της Αθήνας και σε όλες τις 
Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας! 
- Να διοριστούν άμεσα όσοι αναμένουν τον διορισμό τους, να προχωρήσει χωρίς άλλες 
χρονοτριβές η διαδικασία των αναπληρώσεων στις τελευταίες προκηρύξεις. 
- Να δοθούν όλες οι άδειες με βάση τις ανάγκες των συναδέλφων, να σταματήσει το γαϊτανάκι από 
Τμήμα σε Τμήμα!  
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