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 ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

                                                                                Προς: Πίνακα Αποδεκτών 

 

           Kατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων 

Λέσβου που έγινε την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020,    

 

αποφασίστηκε oμόφωνα η συνέχιση των κινητοποιήσεων και αυτή την εβδομάδα 

ήτοι από  2/3/2020 έως και 6/3/2020 με δίωρες διακοπές εργασίας καθημερινά 

από  9:00 π. μ. έως 11:00 π.μ.  

 

Ο σύλλογος μας συμμετείχε σε όλες τις δράσεις τόσο της ΑΔΕΔΥ με τις 

συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας όσο  και των υπολοίπων φορέων του τόπου για το 

φλέγον  ζήτημα του προσφυγικού-μεταναστευτικού, της δημιουργίας νέου κλειστού 

κέντρου και της υπέρμετρης αστυνομικής βίας   

Για ακόμα μια φορά ΖΗΤΑΜΕ την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών 

θέσεων των δικαστηρίων της Λέσβου. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι στις ήδη 

υποστελεχωμένες υπηρεσίες μας έχει προστεθεί και ο τεράστιος όγκος του 

μεταναστευτικού – προσφυγικού ζητήματος. Διεκδικούμε την κάλυψη όλων των 

κενών οργανικών θέσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των 

Εισαγγελιών της Λέσβου πρωτίστως από τις προκηρύξεις 1Κ/2017, 2Κ/2017, 

8Κ/2017 (κατ’ εξαίρεση για τον νόμο Λέσβου να τεθεί το κριτήριο της 

εντοπιότητας), αλλά και μέσω προκήρυξης θέσεων μέσω ΑΣΕΠ στις δικαστικές 

υπηρεσίες της παραμεθορίου είτε και μέσω του προγράμματος κινητικότητας του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα με μόνιμο προσωπικό. 
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 Επίσης επισημάνθηκαν από το σύνολο των εργαζομένων και τα χρόνια 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η λειτουργία της Δικαιοσύνης στο νησί μας και 

τονίστηκε η αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης όσον αφορά τις συνεδριάσεις πολιτικών 

και ποινικών δικαστηρίων του Εφετείου Β. Αιγαίου. Η συμφόρηση που προκαλείται 

στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου όταν συνεδριάζουν ταυτόχρονα Εφετείο, 

Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο είναι αδιανόητη και καθίσταται επικίνδυνη για όλους 

ιδιαίτερα το διάστημα αυτό.  

 

                                Για το ΔΣ του Συλλόγου  

  

  Η Πρόεδρος                                             Η Γενική Γραμματέας         

 

 Μαρία Βόμβα                                            Γαρυφαλλιά Ασμάνη         

                                             (ακολουθούν υπογραφές) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. Υπουργείο Δικαιοσύνης  

2. Πρόεδρο Εφετών Βορείου Αιγαίου 

3. Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου 

4. Πρόεδρο Πρωτοδικών Μυτιλήνης 

5. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης 

6. Προϊσταμένη Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης 

7. Προϊσταμένη Πταισματοδικείου Μυτιλήνης 

8. Προϊσταμένη Ειρηνοδικείου Καλλονής Λέσβου 

9. Προϊσταμένη Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου Λέσβου 

10. Προϊστάμενο Ειρηνοδικείου Λήμνου  

11. Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος 

12. Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης 

13. Τοπικά Μ.Μ.Ε.  

 


