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                                    Συνάντηση του νέου ∆.Σ. ΤΟΥ Σ∆ΥΑ 
                  µε τον Υπουργό και τον Γενικό Γραµµατέα 
                              του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης  
 

 

Στις 18-11-2015 πραγµατοποιήθηκε προγραµµατισµένη συνάντηση του 

νεοεκλεγέντος  ∆. Σ.  Σ∆ΥΑ µε τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης                   

κ. Κοσµάτο, στο τέλος της οποίας παραβρέθηκε και ο ίδιος ο Υπουργός                           

κ. Παρασκευόπουλος. 

Αποκλειστικό θέµα συζήτησης  ήταν το µεγάλο πρόβληµα της έλλειψης προσωπικού, 

λόγος για τον οποίο ο Σύλλογός µας βρίσκεται σε κινητοποιήσεις το τελευταίο χρονικό 

διάστηµα.   

Μας ανακοίνωσαν τα εξής : 

Έχουν εξασφαλίσει την πρόσληψη 690 υπαλλήλων που βρίσκονται στο τελικό 

στάδιο έγκρισης. Οι 190 από αυτούς προορίζονται για τα Ειρηνοδικεία όπως προβλέπεται 

από τον σχετικό νόµο του µνηµονίου και οι υπόλοιποι 500 για τις υπόλοιπες ∆ικαστικές 

Υπηρεσίες της χώρας. 

Ξεπάγωσε και δροµολογείται η πρόσληψη των 100 υπαλλήλων πληροφορικής για 

τους οποίους υπήρχε στασιµότητα. 

Επίσης ενηµερωθήκαµε ότι :  

Την Παρασκευή 20-11-2015 θα επιλεγεί µια από τις δυο υποψήφιες εταιρείες 

(ONEX και PROFILE) που θα αναλάβουν άµεσα  την µαγνητοφώνηση των πρακτικών στα 

δικαστήρια που γίνεται µέχρι σήµερα για το µεταβατικό διάστηµα των έξι µηνών µέχρι να 

ξεκινήσει η εταιρεία που έχει ήδη επιλεγεί για να αναλάβει την µαγνητοφώνηση – 

αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών όλων των δικαστηρίων για τα επόµενα πέντε χρόνια. 

Έχει εξευρεθεί ήδη το κονδύλι για το µεταβατικό αυτό διάστηµα. 

Υπογράφηκε η παράταση της σύµβασης µε την εταιρεία στάθµευσης της Ευελπίδων 

για έναν ακόµα  χρόνο, για 100 θέσεις αυτοκινήτων (µέχρι πέρσι ήταν 80). 

Ζητήσαµε από τον Γενικό Γραµµατέα στην κατανοµή των θέσεων να ληφθεί υπόψιν 

το γεγονός ότι οι ∆ικαστικές Υπηρεσίες της Αθήνας αντιµετωπίζουν τον µεγαλύτερο όγκο 

δικαστηριακής ύλης,  που ξεπερνά το 50% πανελλαδικά. 

Τέλος προτείναµε να εξετασθεί η δυνατότητα για µια άµεση µίνι κινητικότητα από 

το ∆ηµόσιο που θα αφορά µόνο τις ∆ικαστικές Υπηρεσίες προκειµένου να υπάρξει µια 

σύντοµη αντιµετώπιση του προβλήµατος.  

Αναµένουµε τις όποιες εξελίξεις και θα ενηµερώσουµε άµεσα όταν υπάρξει κάτι 

νεότερο. 

                              ΤΟ   ∆.Σ.  ΤΟΥ   Σ∆ΥΑ 

  


