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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 ΠΡΟΣ  

1. ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  

ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

2. ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ-∆ΙΑ∆ΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
      3.Yπευθύνους ρεπορτάζ Υπουργείων ∆ικαιοσύνης και  Οικονοµικών. 

                               4. Φορείς και οργανώσεις δανειοληπτών 

Φίλες και φίλοι, συνάδελφοι, 

  Από σήµερα 28/9/2015 ξεκινά και ουσιαστικά η εφαρµογή των διατάξεων που 
αφορούν τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, µετά την ψήφιση του Ν.4336/ 15, 
(Μνηµόνιο 3), του νόµου που πρόθεση έχει, 
         1. Να εξαθλιώσει τους Έλληνες που είχαν την ατυχία να είναι 
δανειολήπτες και να τους πάρει τα σπίτια προς όφελος των «αρπακτικών» και 
διεθνών τοκογλύφων, µε τις ευλογίες της «µαϊµού» αριστερής Κυβέρνησης 
της χώρας και  
          2. Να οδηγήσει τους εργαζόµενους στα Ειρηνοδικεία σε τροµακτικούς 
και απάνθρωπους ρυθµούς εργασίας, πάνω από τα όριά τους. 

 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 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;;;; 
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Προβλέπει επίσης 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 η Γραµµατεία και οι συνάδελφοι, έχει τις γνώσεις, αλλά και τη 
δυνατότητα να ελέγχουν την πληρότητα του κάθε 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, που δε µπορούν µε τίποτα 
να εκπληρωθούν µε το υπάρχον προσωπικό. 
Πρέπει να υπάρξει αντίδραση από όλους µας, δε µπορούν να εφαρµοστούν 
τέτοιες διατάξεις, τα συνδικάτα, οι φορείς δανειοληπτών και οι ενώσεις 
καταναλωτών πρέπει να εκφράσουν την αντίδρασή τους  στο νόµο που 
ουσιαστικά καταστρέφει τη ζωή όλων µας. 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΕΧΘΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ  
ΑΡΧΕΙΟ . ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΛΛΩΝ Η ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ∆ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ. 
Τα συνδικάτα, οι εργαζόµενοι και οι πολίτες µαζί αγωνιζόµαστε για την 
αξιοπρέπεια και την αλλαγή αυτού του απαράδεκτου νόµου. 
                Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν δυνατότητες. 
 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
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