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Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018 

Αρ.Πρωτ. 139 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ. 

 
Συναδέλφισσα/Συνάδελφε, 
 

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, στη συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου 2018, 
ΟΜΟΦΩΝΑ επικαιροποίησε το πάγιο αίτημα όλων ανεξαιρέτως των 

αρμοδίων οργάνων του συνδικαλιστικού μας κινήματος, τάσσεται θετικά 
και στηρίζει την αποκέντρωση – τριχοτόμηση του υδροκέφαλου και ήδη 

κατακερματισμένου Πρωτοδικείου Αθηνών και της Εισαγγελίας του 
(πρώην σχολή Ευελπίδων), που είναι από τα μεγαλύτερα, αν όχι το 

μεγαλύτερο, της Ευρώπης. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές υπηρεσίες τους 
στεγάζονται σε δικαστικά μέγαρα, όπως στα μέγαρα του Εφετείου και του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών, τα οποία βρίσκονται σε περιοχή μακριά από την 
πρώην σχολή Ευελπίδων. 

 
Εκτιμούμε ότι η υλοποίηση του δύσκολου και τολμηρού αυτού 

εγχειρήματος θα λειτουργήσει θετικά στην ποιοτική αναβάθμιση και 

επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και στην εξυπηρέτηση των 
διαδίκων και όλων γενικά των πολιτών που για οποιονδήποτε λόγο 

προσφεύγουν και προσέρχονται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Σύμφωνα με 
παλαιότερες μελέτες ο αριθμός των προσερχομένων στο Πρωτοδικείο 

ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ημερησίως.  
 

Εκτιμούμε, επίσης, ότι ταυτόχρονα θα δοθεί διέξοδος στα 
αξεπέραστα λειτουργικά και οργανωτικά προβλήματα, θα βελτιωθούν οι 

δύσκολες και απαράδεκτες συνθήκες που βιώνουμε καθημερινά οι 
δικαστικοί υπάλληλοι, οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικηγόροι εξαιτίας 

του όγκου και του ρυθμού εργασίας σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια 
χώρου και έλλειψη ακροατηρίων.  

 
Επισημαίνουμε και αναδεικνύουμε δημοσίως ακόμα μια σημαντική 

και θετική πλευρά του έργου αυτού, την οποία εκφράσαμε ήδη 

προφορικά σε συνάντησή μας με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης: Το έργο 
αυτό θα έχει περιβαλλοντικά, κοινωνικά, συγκοινωνιακά, αναπτυξιακά 
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και άλλα οφέλη τουλάχιστον για τους κατοίκους των περιοχών που θα 
συσταθούν τα νέα δικαστικά μέγαρα, και θα ανακουφίσει την ευρύτερη 

περιοχή της Ευελπίδων. 
 

Βεβαίως για την υλοποίηση της αποκέντρωσης του Πρωτοδικείου 
Αθηνών εννοείται ότι πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

 
1) Η εξεύρεση κατάλληλων δικαστικών μεγάρων που θα στεγάσουν τις 

υπηρεσίες των 2 νέων Πρωτοδικείων 

2) Η εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για την υλικοτεχνική 
υποστήριξη των 2 νέων δικαστικών υπηρεσιών και  

3) Η σύσταση νέων οργανικών θέσεων και η πλήρωσή τους μέσω των 
διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, όπως έχουμε αποφασίσει στο Συνέδριο των 

Ιωαννίνων.  
 

Θεωρούμε αυτονόητη την ισότιμη συμμετοχή όλων των 
συναρμόδιων φορέων σε έναν συνεχή και οργανωμένο διάλογο 

με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε όλα τα 
στάδια για/μέχρι την επιτυχή και ομαλή υλοποίηση της 

αποκέντρωσης του Πρωτοδικείου.  
 

 
Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

 


