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ΘΕΜΑ: «Αιτήματα και Προβλήματα Δικαστικών Υπαλλήλων Λάρισας» 
 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,  
Σε συνεδρίαση που συνήλθε εκτάκτως το Συμβούλιο του Συλλόγου 

Δικαστικών Υπαλλήλων Λάρισας στις 31/10/2019, με αφορμή την επερχόμενη 
επίσκεψή σας στην πόλη μας, σας καταθέτουμε εγγράφως τα θέματα που 
συζητήσαμε και που αφορούν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι 
Δικαστικοί Υπάλληλοι των Πολιτικών/Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών του 
Ν.Λάρισας, αλλά και στα γενικότερα προβλήματα του Κλάδου μας: 

1) Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, που μπορεί να 
πραγματοποιηθεί άμεσα μέσω των προκηρύξεων 1Κ/2017, 2Κ/2017, 
8Κ/2017 

2) Επέκταση της λειτουργίας της απομαγνητοφώνησης και στις 
συνεδριάσεις των Ποινικών Δικαστηρίων 

3) Οικονομική αναβάθμιση των Δικαστικών Υπαλλήλων, κυρίως με την 
επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών και της 
επαναφοράς του επιδόματος ΤΑΧΔΙΚ 

4) Μηχανοργάνωση/μηχανογράφηση των υπηρεσιών (ηλεκτρονική 
δημοσίευση αποφάσεων, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ένταξη 
στην Ψηφιακή Πύλη Solon.gov.gr, χορήγηση καινούριων ηλεκτρονικών 



υπολογιστών, εκτυπωτών, scanners, επισκευή άλλως αντικατάσταση του 
τηλεφωνικού κέντρου κλπ) 

5) Διεξαγωγή επιδοτούμενων σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο της 
εργασίας μας 

6) Προώθηση των ερωτημάτων στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια για 
την επιλογή των Προϊσταμένων Τμημάτων. 

7) Άμεση έγκριση των πιστώσεων για την επισκευή των τουαλετών και την 
ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας 

8) Αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων (άμεση αντικατάσταση 
δαπέδων καλυμμένων με αμίαντο, αγορά δίφυλλων κλειστών 
βιβλιοθηκών για τήρηση και αρχειοθέτηση δικογραφιών, στεγανότητα 
του Δικαστικού Μεγάρου, επισκευή των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, ανεπαρκείς χώροι για την τήρηση των αρχείων, 
ανεπαρκείς και επικίνδυνοι χώροι για τη φύλαξη των πειστηρίων, 
παντελής έλλειψη καθαριότητας λόγω έλλειψης προσωπικού 
καθαριότητας) 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι όσον αφορά στο θέμα 
της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων, ο Σύλλογος μας αποφάσισε να προβεί 
σε κινητοποιήσεις στο άμεσο μέλλον, λόγω ιδιαίτερα μεγάλου προβλήματος που 
υπάρχει από την έλλειψη υπαλλήλων ιδιαίτερα στο Εφετείο Λάρισας, όπως 
προκύπτει και από το υπ’αριθμ. πρωτ. 2741/2019 έγγραφο των υπαλλήλων του 
Εφετείου Λάρισας, το οποίο σας επισυνάπτουμε. 

Επίσης, όσον αφορά στα προβλήματα που υπάρχουν στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του Δικαστικού Μεγάρου, ήδη τα έχουμε θέσει αναλυτικώς με το 
επισυναπτόμενο σχετικό έγγραφο στην Επιτροπή Κτιρίου (αρ. πρ. 2/6-12-2017), 
χωρίς όμως να βρεθούν λύσεις στα συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα που 
προκύπτουν. 

Επειδή οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι αρωγοί της Δικαιοσύνης και η 
βελτίωση των εργασιακών συνθηκών θα έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο και στους 
λοιπούς συλλειτουργούς (Δικηγόρους και Δικαστές). 

Επειδή προσβλέπουμε σε μία αγαστή συνεργασία. 
Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας, 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα, 
καθώς και τα δίκαια αιτήματα των Δικαστικών Υπαλλήλων. 

 
Με τιμή 

Το ΔΣ του Συλλόγου 
Δικαστικών Υπαλλήλων Λάρισας 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Χρυσούλα Κούρτη        Χριστίνα-Ερρυσούλα Κρήτα         Βασιλική Σιώμου 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 Ευστάθιος Κολιούλης     

Μαρία – Γκλάντις Βλαχομήτρου 
Αθανάσιος Πιτσιάβας 

(ακολουθούν υπογραφές) 



ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
1) Το υπ΄αριθμ. 2/6-12-2017 έγγραφο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων 

Λάρισας 
Το υπ’αριθμ. πρωτ. 2741/2019 έγγραφο των υπαλλήλων του Εφετείου Λάρισας 


