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ΠΡΟΣ ΤΟ ∆Σ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ
(ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8/9/2015)
Συνάδελφοι από 27/8 σας έχουµε αναπτύξει το πρόβληµα λειτουργίας
των Ειρηνοδικείων της χώρας µετά την εφαρµογή του Ν.4336/15. Επειδή
µέχρι σήµερα δεν είδαµε καµµία αντίδραση από το Προεδρείο µειοψηφίας της
Ο∆ΥΕ, το οποίο άλλωστε ούτε την ψήφιση του 3ου Μνηµονίου, έστω και
εθιµοτυπικά δεν κατήγγειλε µε ανακοίνωση του συνδικάτου, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΑΝΣΤΟΛΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ
ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωσή µας:
---------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα 27/8/2015
ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κοιν. 1.Γενικό Γραµµατέα του ως άνω Υπουργείου .

2. Ο.∆.Υ.Ε.

3.Yπευθύνους ρεπορτάζ Υπουργείων ∆ικαιοσύνης και Οικονοµικών.
Κύριοι
Μετά την ψήφιση του Ν.4336/15, (Μνηµόνιο 3) επήλθαν αλλαγές στο
Ν.3869/10 , γνωστό και ως «Νόµο Κατσέλη». Με την εγκύκλιο που
εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών την 20/8/2015 ρυθµίζονται
θέµατα και διαδικασίες εκδίκασης όλων των υποθέσεων που εκκρεµούν
στα Ειρηνοδικεία της χώρας, αλλά και θα προκύψουν στο µέλλον σχετικά
µε τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
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Κύριε Υπουργέ,
Τα τελευταία χρόνια τα Ειρηνοδικεία της χώρας και κατ΄ επέκταση
και οι συνάδελφοι που εργάζονται σ΄ αυτά, έχουν επιβαρυνθεί
υπέρµετρα από τη µεταφορά αρµοδιοτήτων .
Με τις νέες ρυθµίσεις και στην προσπάθειά σας να λειτουργήσει το
ήδη υπερφορτωµένο σύστηµα απονοµής ∆ικαιοσύνης σχετικά µε τα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά , εισάγονται ρυθµίσεις που µε την υποδοµή
και το υπάρχον προσωπικό στα Ειρηνοδικεία δεν πρόκειται να
επιφέρει καµία αλλαγή, απεναντίας θα δυσκολέψει την κατάσταση και
δηµιουργήσει προβλήµατα σε εργαζόµενους και διαδίκους.
Ειδικότερα, προβλέπονται Ειδικά γραφεία υπερχρεωµένων
νοικοκυριών, που , πότε και µε ποια υποδοµή, χώρο και προσωπικό
θα λειτουργήσουν αυτά;;;;

Προβλέπει η εγκύκλιος … «

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειψη
δικαιολογητικών, µε ευθύνη της Γραµµατείας καλείται ο οφειλέτης να τα προσκοµίσει,
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της αίτησης, ενώ σε περίπτωση
παρέλευσης άπρακτης της προθεσµίας, η αίτηση τίθεται στο αρχείο και δεν
προσδιορίζεται δικάσιµος.» ….

Από πότε κύριοι η Γραµµατεία , έχει τις γνώσεις , αλλά και τη
δυνατότητα να ελέγχει την πληρότητα του φακέλου;;; µε ποιες ειδικές
γνώσεις και µε ποια εκπαίδευση;;; Ποια Γραµµατεία θα
επαναπροσδιορίσει
130.000 υποθέσεις που έχουν οριστεί να
δικασθούν µέχρι το 2030;;;;;

Και µάλιστα όταν ορίζονται οι προθεσµίες ……… α. η δικάσιµος για
τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησης. β. η επίδοση αντιγράφου της αίτησης στους
πιστωτές γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της
αίτησης. γ. η ηµεροµηνία επικύρωσης προσδιορίζεται εντός δύο (2) µηνών από την
ολοκλήρωση της κατάθεσης, κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόµενος δικαστικός
συµβιβασµός από τον ειρηνοδίκη είτε συζητείται ενδεχόµενο αίτηµα για έκδοση
προσωρινής διαταγής και λήψης προληπτικών µέτρων. δ. η ακροαµατική διαδικασία
προσδιορίζεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έκδοση προσωρινής διαταγής. ε. η
αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων δεν µπορεί να παρατείνεται πέραν των έξι (6)
µηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης……..

Κύριοι,
Καλές οι «ασκήσεις επί χάρτου», αλλά και η νοµοθέτηση του
«ποδαριού», όµως όλα αυτά δεν µπορούν να εφαρµοστούν στην
πράξη , µε τις συνθήκες που υπάρχουν στα Ειρηνοδικεία αλλά και
γενικότερα στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας. Πώς θα εφαρµοστεί
ο παραπάνω Νόµος σε Ειρηνοδικεία µε 1,2 ή 3 άτοµα προσωπικό;;;;
πώς θα εφαρµοστεί ο Νόµος σε Ειρηνοδικεία που το σύστηµα
µηχανογράφησης είναι αρχαίο (αν υπάρχει) και δε µπορεί να καλύψει
τις καθηµερινές ανάγκες διεκπεραίωσης των τρεχουσών υποθέσεων
;;;; Να σας αναφέρουµε εδώ ένα παράδειγµα, Ειρηνοδικείο Χαλαν-
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δρίου, λειτουργούν οι υπολογιστές µε 3 οθόνες δανεικές από το
∆ήµο Χαλανδρίου και το αίτηµα για προµήθεια υπολογιστών
εκκρεµεί στο ΤΑΧ∆ΙΚ 3 χρόνια τώρα, έτσι θα λειτουργήσει κύριοι το
νέο σύστηµα;;;; Αυτοί που σας επέβαλλαν την παραπάνω διάταξη
ίσως είχαν κατά νου τον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών
υπηρεσιών της χώρας τους κι όχι της Ελληνικής πραγµατικότητας.
Κύριοι ,
Εκτός από τη µετάφραση των κειµένων που σας στέλνουν καλό θα
ήταν να δείτε και την πραγµατικότητα κατάµατα. Πολλές φορές στο
παρελθόν επιχειρήθηκε η επιτάχυνση της ∆ικαιοσύνης µε νοµοθετήµατα, που όριζαν ασφυκτικές προθεσµίες εκδίκασης υποθέσεων
και έκδοσης αποφάσεων και έπεσαν στο κενό. Το ίδιο θα γίνει και
τώρα, όµως µέχρι να γίνει κατανοητή η αδυναµία λειτουργίας του
συστήµατος αυτού, κάποιοι θα έχουν καταρρεύσει από το βάρος της
δικαστηριακής ύλης και από τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας
τους.
------------------------------------------------------------------------------Θέλουµε να πιστεύουµε ότι ως ελάχιστη υποχρέωση προς τους
συναδέλφους των Ειρηνοδικείων θα αποφασιστεί και θα υλοποιηθεί η
πρόταση για ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4336/15 για τα
Ειρηνοδικεία.

