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ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1. Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος  

2. κ.Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και  

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

3. κα Πρόεδρο Πρωτοδικών Χαλκιδικής  

4. κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής  

5. κα Προϊστάμενη του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου  

6. κους Προϊστάμενους των Ειρηνοδικείων Αρναίας,  

Κασσάνδρας και Ν.Μουδανιών.  

7. Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σας ανακοινώνουμε ότι, μετά από απόφαση της από 6-3-2020 των 

μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αποφασίσαμε, μετά και από την 

συνάντηση του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης με αντιπροσωπεία της Ο.Δ.Υ.Ε. 

και του Σ.Δ.Υ.Α. και τα όσα από την ανακοίνωση της Ο.Δ.Υ.Ε. προέκυψαν 

από την συνάντηση αυτή, δείχνοντας καλή πίστη στα όσα ο κ. Υπουργός 

υποσχέθηκε, αλλά λόγω των σπουδαίων εθνικών ζητημάτων που 

προέκυψαν. 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΜΕ προσωρινά τις κινητοποιήσεις μας.  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θα επανεξετάσει την αναγκαιότητα της 

συνέχισης των κινητοποιήσεών μας με τα παρακάτω αιτήματα και όσα άλλα 

προκύψουν στο μέλλον. 

Επίσης ζητούμε :  

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και την εμφάνιση κρούσματος του 

«κορονοϊού» στη χώρα μας, ενόψει δε του επικείμενου κινδύνου 

εξάπλωσης, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες 

λήψης σχετικών μέτρων πρόληψης στις δικαστικές υπηρεσίες του Νομού 

Χαλκιδικής.  

  



Η ιδιαιτερότητα των δικαστικών υπηρεσιών, εξαιτίας της καθημερινή 

επαφής με κοινό (ημεδαποί ή αλλοδαποί πολίτες, δικηγόροι κτλ), των 

κλειστών χώρων (ακροατήρια, γραφεία κτλ), καθιστά επιτακτική και 

άμεση την ανάγκη ενημέρωσης και λήψης μέτρων πρόληψης. 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

1. Μισθολογική αναβάθμιση των Δικαστικών Υπαλλήλων και 

επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών.  

2.  Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, που μπορεί να 

πραγματοποιηθεί άμεσα μέσω των προκηρύξεων 1Κ/2017, 2Κ/2017, 

8Κ/2017, αλλά και με νέα προκήρυξη μέσα το 2020.   

3. Διαρκή επιμόρφωση των Δικαστικών Υπαλλήλων με την διεξαγωγή 

επιδοτούμενων σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο της εργασίας μας 

και τις νέες εφαρμογές, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα 

Δικαστικών Υπαλλήλων, όπως αυτός ισχύει. 

4. Προώθηση της ηχογράφησης και αποηχογράφησης σε όλα τα πολιτικά 

και ποινικά δικαστήρια.  

5. Επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού αλληλεγγύης του Πρώην 

Ταμείου Αρωγής. 

6. Μηχανοργάνωση/μηχανογράφηση των υπηρεσιών (ηλεκτρονική 

δημοσίευση αποφάσεων, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ένταξη στην 

Ψηφιακή Πύλη Solon.gov.gr, χορήγηση καινούριων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, εκτυπωτών, scanners κλπ  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 

 

 

 

Αναστάσιος Τσιμικλής       Θεοδώρα Σαρχώση 


