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Συνάδελφοι, 
Το τελευταίο διάστηµα γινόµαστε µάρτυρες, φαινοµένων καταπάτησης 
διατάξεων νόµων, µε ταυτόχρονη και συστηµατική καταπίεση ή προσπάθεια 
εξαναγκασµού σε ενέργειες που παραβαίνουν το νόµο, µε απειλές δήθεν 
πειθαρχικών διώξεων. 
 
Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί η περίπτωση προσπάθειας εξαναγκασµού 
συναδέλφων που συµµετέχουν στις έδρες Πολυµελούς, και την άσκηση πιέσεων 
από πλευράς των διοικήσεων ή των µελών των συνθέσεων, για τη συµµετοχή  
τους και την παραµονή τους στην έδρα όταν οι εισηγητές εξετάζουν µάρτυρες, 
την ίδια στιγµή η διάταξη του νόµου έχει ως εξής: 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4139 /2013 «Νόµος περί εξαρτησιογόνων 
ουσιών και άλλες διατάξεις». 
Άρθρο 102 ……………..3. Στο τέλος του εδαφίου γ΄ της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, 
προστίθενται οι λέξεις: «χωρίς την παρουσία γραµµατέα». 
 
Τελικά ο συνάδελφος πότε κάνει παράβαση καθήκοντος;;; όταν δηλώνει ότι 
αποχωρεί από την έδρα κατά  την εξέταση µαρτύρων από τον Εισηγητή όταν η 
σύνθεση έχει αφήσει τα έδρανα, ή όταν µετά τις πιέσεις και τις απειλές 
παραµένει στην έδρα;;;; 
 
Καλούµε την Ο∆ΥΕ, το Σ∆ΥΑ, το Σ∆ΥΘ και όλους τους άλλους συλλό-
γους, που προκύπτουν αυτά τα προβλήµατα να καταγγέλλουν τα περιστα-
τικά και να απευθύνουν ερωτήµατα προς την ηγεσία του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης, για τη διευκρίνιση της ορθής εφαρµογής του Νόµου. 
 
Πρέπει να τονιστεί µε κάθε τρόπο ότι η διάταξη του νόµου είναι σαφής, εάν 
ολόκληρη η σύνθεση του Πολυµελούς, δεν παραµένει στην έδρα, τότε ούτε ο 
συνάδελφος ∆ΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ  σ΄αυτή, η εξέταση µαρτύρων από τον εισηγητή 
του Πολυµελούς γίνεται χωρίς την παρουσία Γραµµατέα. Το τελευταίο 
διάστηµα είδαµε τα Ειρηνοδικεία να γίνονται µεγάλα «Πρωτοδικεία», 
χωρίς υποδοµές, γνώσεις – ενηµέρωση των συναδέλφων και βέβαια 
υποστελέχωση.  
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Πρέπει όλοι οι τοπικοί σύλλογοι αλλά και η Ο∆ΥΕ να ζητήσει και να 
απαιτήσει από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, την άµεση ανάληψη δράσεων 
για την εύρυθµη λειτουργία των Ειρηνοδικείων και για την βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας των συναδέλφων.  
 
Ειδικότερα η πρότασή µας έχει τους παρακάτω άξονες:  
    1. να συσταθεί στο Υπουργείο άµεσα οµάδα νοµικών και έµπειρων 
γραµµατέων, η οποία θα καταγράψει και θα στείλει σε όλα τα Ειρηνοδικεία της 
χώρας οδηγίες, βήµα-βήµα, για τον τρόπο εφαρµογής των διατάξεων του Νόµου. 
    2.  να συσταθεί και να λειτουργεί γραφείο άµεσης βοηθείας (help-desk) που θα 
παρέχει την on-line βοήθεια και θα φροντίζει την συνεχή ενηµέρωσή των 
συναδέλφων για όλα τα προβλήµατα που θα ανακύπτουν. 
    3.  να βρεθεί άµεσα λύση στο πρόβληµα που έχει ανακύψει µε τις διαθήκες και 
τα πιστοποιητικά αυτών, εκτός κι αν πρόθεσή τους είναι η ταλαιπωρία των πολιτών και 
δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και η είσπραξη από την πολιτεία  διπλών τελών από την 
έκδοση πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο για το διάστηµα µέχρι 28.2.2013 αλλά και 
από τα Ειρηνοδικεία από 1.3.2013 και µετά. 
     4.  να βρεθεί άµεσα λύση και να δοθούν οδηγίες για το ποιο είναι το αρµόδιο 
∆ικαστήριο για την τήρηση του  αρχείου Σωµατείων. 
    
Θεωρούµε υποχρέωση των συνδικαλιστικών οργάνων µας να προωθήσουν 
όλα τα παραπάνω στους αρµοδίους για εξεύρεση λύσεων. 
 
Και βέβαια πρέπει εδώ να διατυπωθεί και πάλι η θέση και το αίτηµα ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ για κάλυψη ενός µεγάλου µέρους των κενών που 
υπάρχουν στα ∆ικαστήρια µε την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων, για 
ενίσχυση σε προσωπικό, τόσο των Ειρηνοδικείων όσο και όλων των ∆ικαστικών 
Υπηρεσιών. Υπάρχει δεξαµενή από το διαγωνισµό του 2009 αλλά και δυνατό-
τητα από την κινητικότητα του ∆ηµοσίου, θέληση να υπάρχει και όλα είναι 
δυνατά. Ταυτόχρονα συνεχίζουµε τον αγώνα, µέσα και µαζί µε το 
προεδρείο της Ο∆ΥΕ για την εξεύρεση λύσεων στα µεγάλα προβλήµατα και 
διεκδικήσεις του κλάδου, έχουµε δυναµική παρουσία στα κέντρα λήψης των 
αποφάσεων, για το Βαθµολόγιο, για τα έξοδα κίνησης των επιµελητών 
∆ικαστηρίων, για την ταυτόχρονη συνταξιοδότηση από το Ταµείο Νοµικών και 
βέβαια την πρόσληψη των 50 νέων συναδέλφων, αλλά και την εξάντληση και 
του πίνακα επιτυχόντων του 2009.    
 
Τα έργα µας και οι δράσεις µας είναι απάντηση στους απόντες, λασπολόγους 
µιας συνδικαλιστικής «οµάδας» ευκαιριακής συνεργασίας, η οποία έχει στόχο 
να µηδενίζει τα πάντα και να διαστρεβλώνει την αλήθεια. Όση λάσπη και να 
ρίξουν, όση µαύρη προπαγάνδα κι αν χρησιµοποιούν, η απάντηση θα έρθει από 
το αποτέλεσµα των δράσεων µας. ∆εν είναι δυνατόν αυτοί που µηδενίζουν τα 
πάντα και παραχαράσσουν τα πραγµατικά περιστατικά να εµφανίζονται ως 
τιµητές των πάντων.  
 
Οι συνάδελφοι και µνήµη και γνώση έχουν.   
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