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Θεσσαλονίκη 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Σάββατο 19/10/19 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του 

Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Σ.Δ.Υ.Θ, κυρίων Βαφειάδη 

και Φούντα με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, κο Π. Αλεξανδρή. Η συνάντηση έγινε μετά από 

πρόσκληση του κ. Γενικού Γραμματέα, προς τον οποίο είχε 

υποβληθεί, από τις 18-10-19, σχετικό αίτημα του Σ.Δ.Υ.Θ, 

συνοδευόμενο από γραπτό υπόμνημα. 

Αντικείμενο της συνάντησης, αποτέλεσαν τα θέματα που 

αναφέρονταν στο γραπτό υπόμνημα που του κατατέθηκε και 

τα οποία αναλυτικότερα είναι τα κάτωθι: 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

                                                 Θεσσαλονίκη  18-10-2019 

 

Προς κ. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και 

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων  

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

      Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα 

 

      Τα μείζονα θέματα που απασχολούν το Σύλλογο Δικαστικών 

Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης είναι κατά σειρά προτεραιότητας τα εξής: 

 

1) ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 

Α) Συντήρηση και βελτίωση   υπάρχοντος κτιρίου 
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Ο Σ.Δ.Υ.Θ. ζητάει από την ηγεσία του Υπουργείου μας την άμεση 

επέμβαση σε θέματα επισκευής και συντήρησης του Δικαστικού Μεγάρου 

Θεσσαλονίκης. Το Δικαστικό Μέγαρο είναι ένα κτίριο 50ετίας, παλιό και 

κακοσυντηρημένο. Ελλείψει τεχνικών υπηρεσιών και κονδυλίων δεν υπάρχει 

συντήρηση τα τελευταία χρόνια, δεν έχει βαφεί και δεν έχει ανακαινισθεί. Οι 

υποδομές είναι άθλιες σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, με αποτέλεσμα 

δικαστές, δικηγόροι, υπάλληλοι και κοινό να διαβιούν σε απαράδεκτες για 

την εποχή μας συνθήκες (υγρασία, τουαλέτες, κοινόχρηστοι χώροι).  

Να τονιστεί επίσης ότι η χρήση ξεπερασμένων τεχνικών μέσων δε συνάδει 

με την ποιότητα των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει το ανθρώπινο 

δυναμικό που υπηρετεί στο χώρο αυτό. 

 

Α1)Λειτουργία Ιατρείου 

Άμεση και επιτακτική θεωρούμε την επαναλειτουργία του ιατρείου στο 

χώρο του Δικαστικού Μεγάρου., η οποία κακώς σταμάτησε πριν χρόνια, 

ελλείψει πρόβλεψης μισθοδοσίας ιατρού από το Υπουργείο μας. Το κτίριο 

είναι επισκέψιμο από χιλιάδες κόσμου καθημερινά. Τελευταίο τραγικό 

συμβάν που θα μπορούσε ίσως να αποφευχθεί! ο θάνατος δικηγόρου 

στην είσοδο του κτιρίου, από ανακοπή. 

      

Α2)Μετεγκατάσταση Ειρηνοδικείου Λαγκαδά 

Ένα ακόμα βασικό και καίριο θέμα που αφορά την εφετειακή περιφέρεια 

της Θεσσαλονίκης είναι το Ειρηνοδικείο Λαγκαδά, όπου απαιτείται η 

άμεση μεταστέγαση καθώς για το υπάρχον κτίριο υπάρχει σχετική 

αναφορά της Πολεοδομίας, η οποία το χαρακτηρίζει ακατάλληλο προς 

χρήση. Επί του θέματος είναι πλήρως ενημερωμένο το υπουργείο, 

δυστυχώς όμως δεν έχει δοθεί ακόμα λύση με κίνδυνο ακόμα και 

ανθρώπινων ζωών. 

      

2)  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
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Δεν πρέπει να παραλείψουμε όμως την αναφορά, επίσης, βασικών 

διεκδικήσεών μας και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.  

Γνωρίζετε την ανάγκη άμεσης στελέχωσης σε προσωπικό, όλων των 

δικαστικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, οι οποίες παρουσιάζουν 

μεγάλα κενά, τα οποία προκύπτουν από την τελευταία επικαιροποίηση των 

οργανογραμμάτων κάθε καταστήματος. 

 

3)ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

 

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό θέμα, είναι η επαναθεσμοθέτηση 

του επιδόματος ειδικών συνθηκών, που εντελώς αυθαίρετα η πολιτεία, 

αρχικά το αποδέσμευσε απ’ αυτό των Δικαστών και στη συνέχεια το 

κατάργησε εντελώς εντάσσοντάς μας, λόγω μνημονίων, στο μισθολόγιο 

του 2011, όπου η μισθολογική υποβάθμιση άγγιξε το 45% των αποδοχών 

μας. 

Εμείς θεωρούμε ότι οι συνθήκες που βιώνουμε είναι ανάλογες με αυτές 

των Δικαστών, στους οποίους δίνεται ακόμα επίδομα ειδικών συνθηκών, 

και μάλιστα οι συνθήκες που βιώνουμε δεν είναι απλά «Ειδικές» αλλά 

ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ. Η έκρηξη βόμβας εν 

ώρα λειτουργίας των Δικαστηρίων τον Μάιο του 2010 το αποδεικνύει 

περίτρανα. 

Μετά τιμής 

 

Για  Το Δ.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος             Η αναπληρωματική  

        Γενική Γραμματέας 

 

Τα θέματα αναπτύχθηκαν και προφορικά από τους 

συναδέρφους στο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος τους 
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πληροφόρησε ότι όσον αφορά το θέμα του υπάρχοντος 

κτιρίου, έχει οριστεί υπεύθυνος του ΤΑΧΔΙΚ, ο οποίος θα είναι 

αρμόδιος για τον έλεγχο και τη συντήρηση των δικαστικών 

μεγάρων της χώρας. Όσον αφορά το θέμα του ιατρείου μέσα 

στο δικαστικό μέγαρο, τους ενημέρωσε ότι έχει υπογραφεί η 

πράξη για την τοποθέτηση του γιατρού από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και αναμένεται η αντίστοιχη του Υπουργείου 

Υγείας. Για την προοπτική μετεγκατάστασης υπηρεσιών στο 

κτίριο του ΙΚΑ Πύλης Αξιού, είπε ότι είναι σε συζητήσεις με το 

Υπουργείο Εργασίας, στην κυριότητα του οποίου είναι το κτίριο. 

Στην αναφορά του Προεδρείου μας για την επιτακτική ανάγκη 

πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων, απήντησε ότι το 

πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Τέλος για την επαναθεσμοθέτηση 

του επιδόματος ειδικών συνθηκών, παρέπεμψε στον Υπουργό 

Οικονομικών. 

Αυτό πάντως, που τονίστηκε και από τις δύο πλευρές, ήταν ότι 

οι συναντήσεις και οι επαφές θα συνεχιστούν με σκοπό την 

εύρεση λύσεων. Το Προεδρείο μας,  στο κλείσιμο της 

συνάντησης αναφέρθηκε στον άμεσο και προσεχή στόχο από 

μεριάς μας που είναι η συνάντηση με την ηγεσία του 

Υπουργείου μας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Κωνσταντίνος Βαφειάδης Ιωάννα Κατσαρού 

 

  

  


