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                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το ∆.Σ. του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας  στην συνεδρίασή του στις 15-6-2015, 

αφού συνεκτίµησε : 

Την µεγάλη συµµετοχή των συναδέλφων, όλων των ∆ικαστικών Υπηρεσιών, στις 2ωρες 

διακοπές διαµαρτυρίας, που διοργανώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστηµα, για το µεγάλο 

πρόβληµα της έλλειψης προσωπικού και την αποφασιστικότητα που εκφράστηκε σ΄ αυτές , 

για την κλιµάκωση των κινητοποιήσεων προκειµένου να εξευρεθεί άµεση λύση στο θέµα. 

Την τοποθέτηση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης στην συγκέντρωση 

του Πρωτοδικείου, από την οποία δεν πήραµε ξεκάθαρη απάντηση στο αίτηµά µας. 

Την αρνητική απάντηση που λάβαµε στη συνάντηση που είχαµε µε τον Υπουργό 

Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, ο οποίος µας δήλωσε πως δεν είµαστε στις 

προτεραιότητες των υπηρεσιών που θα ενισχυθούν φέτος µε προσωπικό. 

Αποφάσισε οµόφωνα  

 Την προκήρυξη 3ωρης Στάσης Εργασίας την Τετάρτη 24/6/2015, ώρα 9 ως 12 

π.µ., µε συγκέντρωση στο Υπουργείο Εσωτερικών  

Οι ∆ικαστικοί Υπάλληλοι δεν µπορούµε πλέον να ανταποκριθούµε στον τεράστιο όγκο της 

δικαστηριακής ύλης και θέλουµε να στείλουµε ένα ξεκάθαρο µήνυµα σε όλους τους αρµοδίους.  

Αν δεν καλυφθούν οι κενές θέσεις των Γραµµατειών των Υπηρεσιών, ΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ∆ΕΝ 

ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ, µε ότι αυτό συνεπάγεται για την απονοµή της 

∆ικαιοσύνης αλλά και για την ενίσχυση των κρατικών ταµείων από τις µετατροπές των ποινών. 

        ∆ιεκδικούµε : 

1. Την άµεση ενίσχυση µε προσωπικό όλων των ∆ικαστικών Υπηρεσιών µε την 

τοποθέτηση και στα ∆ικαστήρια, των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε 

διαθεσιµότητα και επαναπροσλαµβάνονται και των προσλήψεων επιτυχόντων 

παλαιότερων διαγωνισµών του ΑΣΕΠ, όπως έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση, 

αλλά και µέσα από ένα νέο διαγωνισµό πρόσληψης ∆ικαστικών Υπαλλήλων 

2. Την επέκταση της  µαγνητοφώνησης και αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών 

των συνεδριάσεων σε όλες τις διαδικασίες των Πολιτικών και Ποινικών 

∆ικαστηρίων 

    (Ο Σύλλογος έχει εξασφαλίσει την µετακίνηση µε πούλµαν) 

                                                                       Για το ∆.Σ. 

         Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γραµµατέας              

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης                                                                      Θανάσης Κόκκινος 


