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Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,  

 

Η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί τους Δικαστικούς 

Υπαλλήλους που υπηρετούν στο σύνολο των Δικαστικών 

Υπηρεσιών της χώρας, καθώς και τους μόνιμους υπαλλήλους 

όλων των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών 

Γραφείων της χώρας. Δηλαδή εκπροσωπούμε περίπου 6.500 

εργαζομένους. 



Μετά την πρωτοβουλία σας για  τον ορισμό συνάντησης 

με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας και προκειμένου να έχετε  

σαφή και εμπεριστατωμένη εικόνα των προβλημάτων που 

αφορούν την Δικαιοσύνη και ειδικότερα τον Κλάδο μας και τον 

χώρο των Δικαστηρίων, σας καταθέτουμε το παρόν υπόμνημα. 

Προσπαθώντας να ταξινομήσουμε τα προς συζήτηση 

θέματα που απασχολούν τον Κλάδο μας, επιχειρούμε μια 

κατηγοριοποίησή τους σύμφωνα με την παρακάτω ιεραρχική 

καταγραφή τους: 

Α) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Σήμερα σε 

όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας  υφίστανται πάνω από 

2.000 οργανικά  κενά με τον αριθμό συνεχώς να αυξάνεται, 

δεδομένων των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης. Τα κενά 

αυτά αφορούν κυρίως τις ειδικότητες του Κλάδου Γραμματέων 

και του Κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων, όμως παραμένουν 

κενές κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, οι λίγες μεν, αλλά 

ιδιαίτερα χρήσιμες θέσεις του Κλάδου Πληροφορικής, παρά 

τους διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί γι΄ αυτές από το 

έτος 2017. 

Σας υπενθυμίζουμε εδώ , όπως εξάλλου γνωρίζετε, ότι επί της 

δικής σας κυβέρνησης και συγκεκριμένα το έτος 2017, είχαν 

προκηρυχθεί τρεις διαγωνισμοί πρόσληψης για τα Δικαστήρια 

και ειδικότερα η προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ, που αφορούσε 

σε (404) θέσεις του Κλάδου  ΠΕ Γραμματέων, η προκήρυξη 

8Κ/2017 του ΑΣΕΠ που αφορούσε σε (42) θέσεις του Κλάδου  

ΤΕ Γραμματέων, (123) θέσεις του Κλάδου ΔΕ Γραμματέων και 

(21) θέσεις του Κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων, καθώς και  

η προκήρυξη 2Κ/2017 του ΑΣΕΠ που αφορούσε σε (135) 

θέσεις Πληροφορικής (69 του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και 66 



του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής). Σήμερα , μετά από περισσότερα 

από 4 χρόνια , δυστυχώς οι διαγωνισμοί αυτοί δεν έχουν ακόμα 

ολοκληρωθεί, καθώς από τις προκηρυχθείσες θέσεις 

εξακολουθούν να παραμένουν κενές, ευρισκόμενες σε 

διαδικασία αναπλήρωσης, λόγω μη αποδοχής από τους αρχικά 

διοριστέους, περίπου 170 θέσεις του Κλάδου ΠΕ Γραμματέων, 

25 θέσεις του Κλάδου ΔΕ Γραμματέων και 50 θέσεις 

Πληροφορικής. 

Ακόμα, με την επίμονη παρέμβαση της ΟΔΥΕ και των 

Διοικήσεων των Δικαστηρίων, δόθηκε η δυνατότητα με 

νομοθετικές ρυθμίσεις ,να δρομολογηθεί ο διορισμός ακόμα 

170 επιτυχόντων-επιλαχόντων της προκήρυξης 1Κ/2021, 

πλέον των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί, προκειμένου 

οι διοριζόμενοι να καλύψουν οργανικά κενά σε δικαστικές 

υπηρεσίες με μεγάλες ελλείψεις. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε 

εξέλιξη.  

Δυστυχώς, το πλέον ανησυχητικό και λυπηρό είναι ότι πέραν 

των ανωτέρω, δεν υπάρχει, εδώ και δύο χρόνια, καμία 

απολύτως άλλη πρόβλεψη ή προγραμματισμός από μέρους του  

Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κάλυψη των υφισταμένων 

κενών, με αποτέλεσμα οι όποιοι διορισμοί από τους 

προαναφερόμενους διαγωνισμούς, να μην μπορούν ούτε καν 

να καλύψουν τις συνεχιζόμενες και διαρκώς αυξανόμενες 

αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. 

Έτσι, πάρα πολλές δικαστικές υπηρεσίες βρίσκονται 

κυριολεκτικά στο όριο της λειτουργίας τους, με τις τεράστιες 

ελλείψεις Δικαστικών Υπαλλήλων, με δεδομένο τον πολύ 

σημαντικό επικουρικό ρόλο που έχουν οι Δικαστικοί Υπάλληλοι 

στην απονομή της Δικαιοσύνης. Και το αντιφατικό είναι ότι την 



ίδια ώρα έχει εντελώς ανατραπεί  η αναλογία του αριθμού των 

υπηρετούντων Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών 

Υπαλλήλων, δεδομένου ότι συνεχώς διορίζονται Δικαστικοί 

Λειτουργοί, χωρίς όμως αυτό να προσφέρει σημαντικά στην 

ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης, ελλείψει επαρκούς 

αριθμού Δικαστικών Υπαλλήλων. 

 

Β)ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: 

Δυστυχώς  στα περισσότερα κτήρια των Δικαστικών Υπηρεσιών 

της χώρας, μη εξαιρουμένων και αυτών  της πρωτεύουσας, οι 

υποδομές είναι τουλάχιστον ανεπαρκείς για να υποστηρίξουν το 

έργο της απονομής της Δικαιοσύνης. Χώροι μικροί, με 

αποτέλεσμα τον χωροταξικό διασκορπισμό ακόμα και των ίδιων 

υπηρεσιών, γραφεία και αίθουσες ακατάλληλα για να 

στεγάσουν προσωπικό και να φιλοξενήσουν πολίτες, βασικές 

ελλείψεις ή απαρχαιωμένες υποδομές στους χώρους υγιεινής, 

παντελής απουσία σχεδιασμού πυρασφάλειας και διαφυγής σε 

περίπτωση σεισμού, εύκολη πρόσβαση σε οποιονδήποτε 

σκέφτεται  κακόβουλη επιβουλή για τις εγκαταστάσεις και τους 

ανθρώπους, δεδομένου μάλιστα ότι στην συντριπτική 

πλειονότητα των Δικαστικών κτηρίων της χώρας δεν υπάρχει η 

παραμικρή φύλαξη στις εισόδους. 

Επίσης οι υποδομές που αφορούν τις νέες τεχνολογίες και  

μπορούν να συμβάλουν στην ταχύτερη απονομή της 

Δικαιοσύνης, βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο και  

προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς, είτε γιατί δεν διατίθενται 

τα απαραίτητα κονδύλια, είτε γιατί δεν υπάρχει το απαιτούμενο 

μόνιμο προσωπικό που θα βοηθήσει στην εξέλιξή τους. Έτσι, η 

Πύλη  solon.gov.gr Ψηφιακών Υπηρεσιών Δικαστηρίων και 



Εισαγγελιών – ΟΣΔΔΥ, που πιλοτικά ξεκίνησε σε πολύ λίγα 

Δικαστήρια της χώρας (Αθήνα,Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Χαλκίδα) 

και αφορά σε ένα μεγάλο μέρος διαδικασιών που σχετίζονται με 

Πολιτικές ή Ποινικές Υποθέσεις (πορεία δικογράφου, αναζήτηση 

πινακίων, κατάθεση δικογράφων, αιτήσεις και έκδοση 

πιστοποιητικών, εκθέματα ποινικής διαδικασίας), παραμένει 

έργο, στο μεγαλύτερο του μέρος ανολοκλήρωτο και χρειάστηκε 

να έλθει η πανδημία του κορωνοϊού, προκειμένου να κινηθούν 

εν μέρει πιο γρήγορα κάποιες πτυχές του έργου αυτού. Και 

βέβαια, παραμένει πολύ στάσιμο το ζήτημα της εφαρμογής της 

ηχογράφησης και αποηχογράφησης στην Ποινική Διαδικασία, 

αλλά και της πλήρους εφαρμογής του στην Πολιτική 

Διαδικασία, αφού η κυβέρνηση δεν διαθέτει τα απαιτούμενα 

κονδύλια  προκειμένου το έργο αυτό να υλοποιηθεί από το 

δημόσιο με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (Δικαστικούς 

Υπαλλήλους) ή και την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, όπου 

αυτό χρειάζεται, αλλά παραμένει όμηρος των απαιτήσεων και 

της τεχνογνωσίας μιας ιδιωτικής εταιρείας, που με 

μακροχρόνιες συμβάσεις και μη ανταποκρινόμενη πολλές φορές 

στις συμβατικές υποχρεώσεις της, «επιβάλλει» την 

καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης. 

 

Γ)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 

Κατά  την εφαρμογή του πρώτου μνημονίου το 2011 οι 

Δικαστικοί Υπάλληλοι στο σύνολό τους, λόγω των οριζόντιων 

περικοπών στους μισθούς, απώλεσαν  από 25-40% των 

αποδοχών τους, χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα να αναπληρώσουν 

έστω και ένα μέρος αυτής της απώλειας. Παράλληλα, είναι ίσως 



ο μόνος χώρος εργασίας στο δημόσιο που δεν αμείβονται για 

πραγματικές υπερωρίες που προσφέρουν σε διαδικασίες των 

Δικαστηρίων (Γραμματείς Εδρών, Ανάκριση, Αυτόφωρα, 

Σαββατοκύριακα κλπ), αισθανόμενοι κυριολεκτικά ως επαίτες, 

όταν εθιμοτυπικά και σε κάποιες μόνο δικαστικές  υπηρεσίες της 

χώρας, δίνεται προς τέλος κάθε έτους ένα ποσόν υπερωριών 

που αντιστοιχεί σε  15-20 ώρες ετησίως! Και όλα αυτά, όταν 

την ίδια ώρα, βλέπουμε συνεχώς να δίνονται οικονομικά 

κίνητρα και να καταβάλλονται αναδρομικές αποδοχές στους 

Δικαστικούς Λειτουργούς, το έργο των οποίων επικουρούμε, 

χωρίς όμως η επικουρία αυτή να έχει και την ανάλογη με τη 

συμμετοχή μας στην απονομή της δικαιοσύνης ανταμοιβή. 

Άλλωστε οι οικονομικές απολαβές σε συνδυασμό με τις πολύ 

σκληρές συνθήκες εργασίας, είναι ίσως ένας από τους 

βασικότερους λόγους που πολλοί επιτυχόντες των διαγωνισμών 

που προαναφέραμε, δεν αποδέχονται τις θέσεις και προτιμούν 

να  δοκιμάσουν την τύχη τους σε άλλες προκηρύξεις του 

δημοσίου ή στον ιδιωτικό τομέα. Δεν περνά άλλωστε 

απαρατήρητο το γεγονός ότι κάποιοι  από τους διοριζόμενους, 

λίγο καιρό μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους 

υποβάλλουν παραίτηση, αναζητώντας αλλού την τύχη τους. 

 

Δ) ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:  

Δυστυχώς η Γραμματεία των Δικαστηρίων βρίσκεται σε ένα 

θεσμικό και νομικό πλαίσιο πλήρως εξαρτημένο από τον 

Διευθύνοντα το Δικαστήριο Δικαστικό Λειτουργό, χωρίς 

αυτοτέλεια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έστω και η 

παραμικρή ευελιξία στην άσκηση των διοικητικών καθηκόντων. 

Αυτό βεβαίως δυσχεραίνει πάρα πολλές διαδικασίες διοικητικής 



φύσεως και λειτουργίας των Δικαστηρίων και καθυστερεί σε 

μεγάλο βαθμό ζητήματα που άπτονται της υπηρεσιακής εξέλιξης 

των ίδιων των Δικαστικών Υπαλλήλων.   

Επίσης είναι ανύπαρκτη η εισαγωγική, αλλά και η διαρκής 

επιμόρφωση των Δικαστικών Υπαλλήλων, κάτι που δεν 

συμβαίνει στο υπόλοιπο δημόσιο, όπως και η επιμόρφωσή τους 

σε όλες τις νέες τεχνολογίες και διαδικασίες που εισάγονται στα 

Δικαστήρια, είτε αυτές αφορούν την ίδια την απονομή της 

Δικαιοσύνης, είτε αφορούν διοικητικής φύσεως εξελίξεις 

(π.χ.απογραφή προσωπικού, προμήθειες, ψηφιακή υπογραφή 

κλπ).  

Επίσης, θεωρούμε ιδιαίτερης σημασίας την προώθηση προς 

ψήφιση του Σχεδίου του ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, που ξεκίνησε επί της κυβέρνησής σας και μετά 

από δύο Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές που συστήθηκαν και 

ολοκλήρωσαν το έργο τους, αλλά και την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της διαβούλευσης, δείχνει επιτέλους να παίρνει τον 

δρόμο για την ψήφιση, αφού αναμένεται η κατάθεση του στη 

Βουλή. Συνολικά θεωρούμε ότι η διαμόρφωση του Σχεδίου 

αυτού ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό χρόνια αιτήματα του Κλάδου 

μας,με ηχηρή πάντως παραφωνία, το γεγονός ότι  

δημιουργούνται δύο νέοι Κλάδοι Δικαστικών υπαλλήλων, ο 

Κλάδος ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, ο 

οποίος καλύπτει την ανάγκη υποστήριξης των δικαστικών 

λειτουργών (νομοθετική, νομολογιακή και βιβλιογραφική 

τεκμηρίωση) και ο Κλάδος ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και 

Διεθνών Σχέσεων για την επικοινωνία και τη διαχείριση της 

πληροφορίας από και προς τη Δικαιοσύνη. Η μεγάλη διαφωνία 

μας με τους δύο αυτούς Κλάδους είναι ότι ενώ είναι δύο Κλάδοι 



που αφορούν κύρια το έργο και τον ρόλο των Δικαστικών 

Λειτουργών στην απονομή της Δικαιοσύνης, εντάσσονται στον 

Κώδικα που διέπει τους Δικαστικούς Υπαλλήλους, 

δημιουργώντας κατ΄αυτόν τον τρόπο μία εσωτερική 

διαστρωμάτωση  και κατηγοριοποίηση των δικαστικών 

υπαλλήλων, με ότι αυτό συνεπάγεται στην άσκηση των 

καθηκόντων τους και στις μεταξύ τους σχέσεις. 

 

Δ.1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ιδιαίτερη μνεία): 

Οι Υπάλληλοι στα Υποθηκοφυλακεία – Μεταβατικά 

Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας, είναι δικαστικοί υπάλληλοι 

που υπηρετούν σε Υπηρεσίες υπό κατάργηση, σύμφωνα με το 

Ν. 4512/2018, που από την ψήφισή του μέχρι και σήμερα έχει 

παγώσει κάθε Υπηρεσιακή τους μεταβολή (μετατάξεις σε 

ανώτερη κατηγορία – αποσπάσεις κ.α.), περιμένοντας από την 

Διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου να αναλάβει τις 

ευθύνες της και να ολοκληρώσει το άνοιγμα των οριστικών 

Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας. Στην πραγματικότητα οι 

Υπάλληλοι των Υποθηκοφυλακείων έχουν επωμιστεί το βάρος 

της λειτουργίας των Μεταβατικών Κτηματολογικών Γραφείων 

τα τελευταία 25 χρόνια, αν και Δικαστικοί Υπάλληλοι, 

πέφτοντας θύματα της Διοίκησης του Κτηματολογίου που 

καθυστερεί και βάζει συνέχεια αγκυλώσεις στην ολοκλήρωση 

των Γραφείων του, οδηγώντας έναν ολόκληρο κλάδο σε 

Υπηρεσιακό μαρασμό και απομόνωση. Επίσης αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα και την υποστελέχωση των Δικαστηρίων με τις 

θέσεις που έχουν δεσμευτεί για τους συγκεκριμένους 

Δικαστικούς Υπαλλήλους. Αντίθετα, «προστατεύουν» τους 



Υπαλλήλους του  Κτηματολογίου, επιτρέποντάς τους να κάνουν 

χρήση των ευεργετικών διατάξεων της κινητικότητας και χωρίς 

καμία δέσμευση από το φορέα τους, μετατάσσονται σωρηδόν 

προς διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες αφήνοντας πίσω τους 

υποστελεχωμένα Κτηματολογικά Γραφεία, με ότι κινδύνους 

αυτό ελλοχεύει για την ομαλή λειτουργία και την ασφάλεια των 

συναλλαγών, των συναλλασσομένων επαγγελματιών και 

ιδιωτών όσον αφορά τα εμπράγματα δικαιώματά τους. 

Εν κατακλείδι, όποια τυχόν επιπλέον καθυστέρηση στην 

ολοκλήρωση των μετατάξεων των Υπαλλήλων των 

Υποθηκοφυλακείων, λόγω της κακής διαχείρισης της Διοίκησης 

του Ελληνικού Κτηματολογίου και για οποιοδήποτε άλλο λόγο  

δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή από τους εργαζόμενους, που 

ετοιμάζονται για μαζικές αντιδράσεις στους χώρους εργασίας 

τους. 

Ε) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ στο 

χώρο των Δικαστηρίων: 

Ο χώρος των Δικαστηρίων είναι ένας χώρος, όπου καθημερινά 

συνωστίζεται μεγάλος αριθμός πολιτών (εργαζόμενοι, 

δικηγόροι, διάδικοι, μάρτυρες), με διαφορετική ηλικιακή, 

κοινωνική, εργασιακή και γεωγραφική προέλευση. Έτσι, είναι  

ιδιαίτερα ευάλωτος για την διασπορά του κορωνοϊού. 

Επιπλέον, είναι γεγονός ότι η υγειονομική κρίση βρήκε το χώρο 

των Δικαστηρίων απροετοίμαστο για να διαχειρισθεί τις  όποιες 

συνέπειες της πανδημίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν 

μπόρεσε από την αρχή  ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις 

υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζόμενους στα Δικαστήρια, 

ακόμα και για είδη πρώτης ανάγκης (αντισηπτικά, μάσκες, 



γάντια, είδη καθαριότητας κλπ), που είτε έφτασαν 

καθυστερημένα και σε πολύ μικρές ποσότητες, είτε δεν 

έφτασαν  καθόλου στις υπηρεσίες. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις 

χρειάστηκε η οικονομική  συμβολή του συνδικαλιστικού 

οργάνου (της Ο.Δ.Υ.Ε.), για την προμήθεια προς τους 

συναδέλφους μας επαρκών ποσοτήτων υλικών προστασίας 

(γάντια, απολυμαντικά, μάσκες). Επίσης ανεπαρκής έως 

ανύπαρκτη είναι η συμβολή της επίσημης πολιτείας στον έλεγχο 

εισόδου στα δικαστικά κτήρια, αφού ούτε το αναγκαίο 

προσωπικό φύλαξης  προσέλαβε , όπως το είχαμε ζητήσει, ούτε 

ελέγχους διαγνωστικών τεστ πραγματοποιεί, παρά μόνον τώρα 

τον τελευταίο μήνα , μετά από επίμονες πιέσεις μας και μόνον 

στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου. Και χρειάστηκε η 

παρέμβασή μας και προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, 

προκειμένου να γίνονται από εθελοντές έλεγχοι θερμομέτρησης 

των εισερχομένων, τουλάχιστον στα μεγάλα δικαστήρια της 

χώρας.  

Επίσης, εδώ και καιρό με συνεχή αιτήματα και υπομνήματά μας 

προς τους αρμόδιους φορείς, έχουμε ζητήσει την 

προτεραιοποίηση στους εμβολιασμούς για όλους τους 

εργαζόμενους στα Δικαστήρια. Και αυτό γιατί εκτιμούμε ότι εάν 

υλοποιηθεί αυτό, σε ένα πληθυσμό που συνολικά δεν 

υπερβαίνει τις 10.000 (και μάλιστα  ένας αριθμός  εξ αυτών, 

έχει ήδη εμβολιαστεί λόγω της ηλικιακής του προτεραιότητας), 

θα δημιουργηθεί ένα τείχος προστασίας, προκειμένου να 

μπορέσουν να επανέλθουν με ασφάλεια όλες οι διαδικασίες των 

Δικαστηρίων. Δυστυχώς, κανένας από τους φορείς που 

απευθύναμε το αίτημά μας (Υπουργό Υγείας, Εθνική Επιτροπή 

Εμβολιασμών, Υπουργό Δικαιοσύνης), δεν μας απάντησε και 



αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν προτίθενται να 

ανταποκριθούν. Μας δημιουργεί όμως μεγάλη λύπη , αλλά και  

αγανάκτηση, το γεγονός ότι πληροφορηθήκαμε πως έχουν μπει 

σε προτεραιοποίηση για εμβολιασμό 300 Εισαγγελικοί 

Λειτουργοί, χωρίς να γνωρίζουμε με ποιά κριτήρια έγινε αυτό. 

Κάτι τέτοιο, εάν και εφόσον αληθεύει , αποτελεί ακραία πράξη 

εργασιακού ρατσισμού  και δείχνει ξεκάθαρα την διακριτική 

αντιμετώπιση της επίσημης κυβέρνησης απέναντι στους 

πολίτες. 

 

 Κύριε Πρόεδρε, 

Με το παρόν υπόμνημα προσπαθήσαμε να σας 

περιγράψουμε, όσο πιο σύντομα γίνεται, την κατάσταση 

και τα προβλήματα που βιώνει ο Κλάδος μας και τα 

Δικαστήρια. Με την δια ζώσης συνάντησή μας, 

πιστεύουμε να δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης 

και διαλόγου επ΄αυτών. Θεωρούμε ότι η δική σας 

παρουσία μέσα από τον θεσμικό σας ρόλο ως αρχηγού 

της  Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, θα συμβάλλει στην 

εξεύρεση λύσεων για τον Κλάδο μας και για την ίδια την 

λειτουργία και την απονομή της Δικαιοσύνης. 

Με εκτίμηση 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ                ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ 

 



 

 


