
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                    Προς 

ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                               τον κο ΥΠΟΥΡΓΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

                                                                                              ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

                                                                                              ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

 

Κύριε Υπουργέ, 

Λάβαμε γνώση, με την δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, ότι το 2016 όπως και το 

2015 οι Δικαστικοί Υπάλληλοι που υπηρετούμε στις Υπηρεσίες του Πειραιά δεν θα 

λάβουμε αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση με εξαίρεση τα Ειρηνοδικεία Πειραιά 

και Νικαίας. 

Με την παρούσα θέλουμε πρώτα να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα: 

α) Οι Δικαστικές Υπηρεσίες του Πειραιά έχουν ζητήσει τόσο την κάλυψη των 

υπερωριών που πάγια και υποχρεωτικά γίνονται, όσο και την κάλυψη των εκτάκτων 

αναγκών για υπερωρίες. (Για να μην επεκταθούμε αναλυτικά μπορείτε να 

αναζητήσετε τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας) 

β) Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι του Πειραιά εφαρμόζουμε πιλοτικά το νέο 

πρόγραμμα μηχανοργάνωσης, πράγμα που επιβαρύνει επιπλέον την 

καθημερινότητα της εργασίας μας αφού πρέπει να επιλύουμε άμεσα τα όποια 

προβλήματα προκύπτουν χωρίς την «πολυτέλεια» του χρόνου καθώς είναι 

ιδιαίτερα σύνηθες να μην υπάρχουν προθεσμίες. (Εδώ συνυπολογίστε τις αλλαγές 

στην πολιτική διαδικασία, τις αλλαγές στην νομολογία, την διασύνδεση των 

ποινικών μητρώων, την αποστελέχωση των Υπηρεσιών κλπ) 

γ) Ταυτόχρονα αρχίζει η απομαγνητοφώνηση των λοιπών διαδικασιών με νέα 

δεδομένα, χωρίς επαρκή εκπαίδευση και με χρέη τεχνικού προσωπικού. 

δ) Εκτός από τα Ειρηνοδικεία Πειραιώς και Νικαίας υπάρχουν και άλλα 

περιφερειακά Ειρηνοδικεία τα οποία είναι ομοίως επιβαρυμένα χωρίς να 

λαμβάνουν υπερωριακή αμοιβή. (αυτό το αναφέρουμε για να μην μπορεί κανείς να 

ισχυριστεί ότι δόθηκαν υπερωρίες μόνο στα Ειρηνοδικεία λόγω ιδιαίτερης 

επιβάρυνσης η οποία αναγνωρίζουμε ότι είναι πραγματική και μεγάλη. Όπως και 

των υπολοίπων Υπηρεσιών.) 

Επίσης και κυρίως θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε γιατί δεν μπορεί αφενός οι 

Δικαστικοί Υπάλληλοι του Πειραιά να αντιμετωπιζόμαστε σαν εργασιακά 



πειραματόζωα για κάθε νέο σύστημα και αφετέρου να μην λαμβάνουμε ούτε καν 

τις πραγματοποιούμενες υπερωρίες. 

Κύριε Υπουργέ, 

Αφού αντιμετωπίζετε τους Δικαστικούς Υπαλλήλους σαν Δημοσίους 

Υπαλλήλους, σας καλούμε να εφαρμόσετε το αυτονόητο. 

Να μην γίνονται υπερωρίες στις Δικαστικές Υπηρεσίες του Πειραιά αν αυτές 

δεν έχουν προεγκριθεί! 

Ελπίζουμε σε αυτήν την περίπτωση να μας εξηγήσετε πώς θα λειτουργήσουν τα 

αυτόφωρα, οι υπηρεσίες απογευμάτων και Σαββάτων, η ανάκριση, οι 

πολτοποιήσεις αρχείων κλπ και σας θυμίζουμε ότι για αυτές τις εργασίες μέχρι 

πρόσφατα οι Δικαστικοί Υπάλληλοι λαμβάναμε επίδομα Ειδικών Συνθηκών 

(κατ΄αναλογία με εκείνο των Δικαστικών Λειτουργών). 

Επιφυλασσόμενοι να προτείνουμε την αποχή των μελών του Συλλόγου μας από 

κάθε πέραν του ωραρίου απασχόληση, σας ζητάμε: 

Να άρετε άμεσα την αδικία με όποιον θεωρείτε πρόσφορο τρόπο και 

Να συναντηθείτε με το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. 

(Σημειώνουμε ότι την συνάντηση την ζητάμε με εσάς και όχι με οποιονδήποτε 

άλλον παράγοντα του Υπουργείου σας για να έχουμε τις δικές σας προσωπικές 

απόψεις και δεσμεύσεις.) 

Πειραιάς 24 Οκτωβρίου 2016 

Μετά τιμής 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά 

 

ο Πρόεδρος                                                                           ο Γραμματέας 

 

 

Χατζίνας Δημήτριος                                                                Πατσιμάς Ιωάννης 

                                                                            


