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Σας

γνωρίζουμε ότι μετά από ομόφωνη απόφαση της έκτακτης

συνεδρίασης των μελών του ΔΣ του συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε σήμερα
10.5.2021, αποφασίσαμε να στηρίξουμε του συναδέλφους μας στο Ειρηνοδικείο
Μυτιλήνης που απέχουν από τα καθήκοντα τους ως Γραμματείς έδρας τις ημέρες
που συνεδριάζει το Εφετείο Βορείου Αιγαίου στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου
Μυτιλήνης και επίσης ως προς την εξυπηρέτηση του κοινού και των δικηγόρων στο
τμήμα διαθηκών, το ίδιο διάστημα, για το λόγο ότι το γραφείο που εξυπηρετεί τις
διαθήκες κλπ χρησιμοποιείται ως αίθουσα διάσκεψης από το Εφετείο, για τους
παρακάτω λόγους:
1) Από τον περασμένο Ιούλιο 2020 και συγκεκριμένα με την υπ΄αριθμ. 60107
ΕΞΕ 2020/27.7.2020 απόφαση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου
παραχωρήθηκε μεταξύ άλλων και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που
βρίσκεται στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο
Εφετείο Βορείου Αιγαίου-Εισαγγελία Εφετών Β.Αιγαίου για να χρησιμοποιηθεί
ως ακροατήριο. Ως σύλλογος αλλά και ως υπηρεσία του Ειρηνοδικείου
Μυτιλήνης δεν ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε οιοδήποτε εξέλιξη για να
πραγματοποιηθεί η παραχώρηση αυτή –άγνωστο για ποιο λόγο- και μέχρι
σήμερα όλες οι συνεδριάσεις του Εφετείου Β. Αιγαίου εξακολουθούν να
πραγματοποιούνται (από συστάσεώς του το 2011) στο ακροατήριο του
Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης.
2) Με την υπ΄αριθμ.64/2020 απόφασή της η κ .Πρόεδρος Εφετών Β. Αιγαίου και
κατόπιν

της

υπ΄αριθμ.51351/02.11.2020

απόφασης

του

Υπουργού

Δικαιοσύνης, ορίζει και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται στο
ισόγειο του κτιρίου Α΄του ΑΒΚ 1 Δημόσιου ακινήτου, στη Μυτιλήνη επί της
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οδού Μικράς Ασίας 2, στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, ως αίθουσα συνεδρίασης όλων των πολιτικών και
ποινικών δικαστηρίων του Εφετείου Βορείου Αιγαίου.
3) Λόγω της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 δεν είναι δυνατόν να
συγχρωτίζονται στο Δικαστικό Μέγαρο Μυτιλήνης και δη στο ισόγειο δεκάδες
άνθρωποι κατά την συνεδρίαση όλων των ποινικών και αστικών υποθέσεων
των δικαστηρίων της δικαστικής περιφέρειας του Εφετείου Β. Αιγαίου.
4) Σήμερα λοιπόν αντιμετωπίζουμε την εξής κατάσταση: Στο ακροατήριο του
Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης συνεδριάζει το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων
Β. Αιγαίου, στο δε ακροατήριο του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, αφού τελείωσε η
έναρξη του ΜΟΔ, συνεδριάζει το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Βορείου Αιγαίου. Το
Ειρηνοδικείο που έχει δικάσιμο εκδίκασης υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας
με το Ν.3869/10

στερείται ακροατηρίου. Στο παρελθόν όταν ανέκυπτε

παρόμοιο θέμα συνεδρίαζε το Ειρηνοδικείο στο γραφείο Ειρηνοδικών όπου
εκτελεί και τα καθήκοντα του ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας. Σήμερα όμως λόγω
των συνθηκών της πανδημίας είναι αδύνατον να συγχρωτιστούν όλοι μέσα σε
ένα γραφείο λίγων τετραγωνικών μέτρων λαμβανομένου υπόψιν ότι η
περιφερειακή ενότητα Λέσβου από τις αρχές του έτους, με μια διακοπή
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, βρίσκεται στο καθεστώς πολύ
αυξημένου κινδύνου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όταν συνεδρίαζε σε
γραφείο, το Ειρηνοδικείο εστερείτο την μαγνητοφώνηση των υποθέσεων του
λόγω των εγκαταστάσεων που υπάρχουν μόνο στα ακροατήρια. Το
Ειρηνοδικείο εστερείτο της δυνατότητας της μαγνητοφώνησης ήδη από το
2016 που ξεκίνησε στις αστικές υποθέσεις του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και
Ειρηνοδικείων Καλλονής και Πλωμαρίου. Αλλά και στο δεύτερο γραφείο της
Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης που εξυπηρετεί το τμήμα διαθηκών
δημιουργείται πρόβλημα αφού πολλές φορές χρησιμοποιείται ως χώρος
διάσκεψης για το Εφετείο Β.Αιγαίου.
5) Το θέμα του ακροατηρίου του Εφετείου Β. Αιγαίου μας απασχολεί από τη
σύστασή του και η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος και άλλοι
φορείς είναι γνώστες του. Δεν είναι δυνατόν οι δικαστικοί επιμελητές του
Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Β. Αιγαίου να περνούν τον κεντρικό
δρόμο από το ένα κτίριο στο άλλο μεταφέροντας τις ογκοδέστατες και
σοβαρότατες δικογραφίες από το ένα κτίριο στο άλλο.
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Είναι καιρός να υλοποιηθεί η δίκαιη αυτή απόφαση της Κτηματικής Υπηρεσίας
Λέσβου και να σταματήσει η δυσλειτουργία που ανακύπτει πολλώ δε μάλλον με
την κατάσταση της πανδημίας που μας ταλανίζει.

Για το ΔΣ του Συλλόγου
Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Μαρία Βόμβα

Γαρυφαλλιά Ασμάνη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1.

Υπουργείο Δικαιοσύνης

2. Πρόεδρο Αρείου Πάγου

3. Πρόεδρο Εφετών Βορείου Αιγαίου
4. Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου
5. Πρόεδρο Πρωτοδικών Μυτιλήνης
6. Προϊσταμένη Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης
7. Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος
8. Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης
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