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ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ …. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

            Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης Δικαστών 

και Εισαγγελέων στις 6 Δεκεμβρίου 2015, η κ. Εισαγγελέας του 

Αρείου Πάγου επανέφερε και πάλι το ζήτημα της παράτασης 

του ωραρίου των δικαστηρίων κατά 2 με 3 ώρες 

υποστηρίζοντας, ότι η εμμονή στην τήρηση ωραρίου δεν βοηθά 

τη Δικαιοσύνη, τονίζοντας, ότι οι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει 

να εργαστούν περισσότερο, τα πινάκια πρέπει να εξαντλούνται 

και η πολιτεία να δώσει πόρους για να καλυφθούν τα κενά των 

δικαστικών λειτουργών, γιατί η καθυστέρηση στην απονομή της 

Δικαιοσύνης, έχει συνέπειες στην οικονομική ζωή της Χώρας.    

( dikastis.blogspot.gr ). 

Το θέμα της παράτασης της λειτουργίας των δικαστηρίων και 

μετά το πέρας του ωραρίου, προφανώς δεν ειπώθηκε για να 

ακουστεί από τους παρόντες, αλλά αναφέρθηκε κυρίως για τους  

δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι είναι οι υπαίτιοι για την 

τήρησή του κατά την ακροαματική διαδικασία. 

Και ενώ η κ. Εισαγγελέας αιτήθηκε την κάλυψη των κενών 

θέσεων των δικαστικών λειτουργών, δεν έκανε καμία νύξη για 

την επιτακτική ανάγκη της συμπλήρωσης των κενών οργανικών 

θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων σε όλη τη Χώρα.  

              Παίρνοντας στοιχεία από την ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ, 

όπου βρίσκουν στέγη τα παράπονα των συλλόγων των 

δικαστικών υπαλλήλων, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η κάλυψη 

των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων στα 

Πρωτοδικεία της Χώρας, είναι κάτω του 50%, που σημαίνει ότι 

στα Πρωτοδικεία  απασχολούνται οι μισοί, από τους 

απαραίτητους σύμφωνα με το ισχύον οργανόγραμμα 

δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι κατά κύριο λόγο 

υποστηρίζουν γραμματειακά την εκδίκαση των 

προσδιορισμένων υποθέσεων ( ενδεικτικά: ποσοστό κενών 



οργανικών θέσεων στο Πρωτοδικείο Κορίνθου 48%, στο 

Πρωτοδικείο Ρόδου 68%, στο Πρωτοδικείο Σύρου 44% ). 

Τα ίδια και χειρότερα ποσοστά ισχύουν και για τις Εισαγγελίες 

Πρωτοδικών, που επεξεργάζονται τις υποθέσεις και τις 

προετοιμάζουν για προσδιορισμό - εκδίκαση. 

Με αυτές τις ελλείψεις, δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί η άποψη 

ότι προϋπόθεση για να επιτευχθεί η επιτάχυνση της απονομής 

της δικαιοσύνης, είναι η παράταση του ωραρίου λειτουργίας 

των δικαστηρίων. ΄Η για να το δούμε και διαφορετικά, η 

καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, προφανώς δεν 

οφείλεται στην τήρηση ωραρίου από τους γραμματείς της 

έδρας….  

Από την άλλη πλευρά, αν για την παράταση της ακροαματικής 

51διαδικασίας (2ωρη ή 3ωρη ή... ), που κατά καιρούς 

επανέρχεται στο προσκήνιο από επίσημα χείλη, υπάρχουν 

στοιχεία μελέτης που να αποδεικνύουν ότι μ΄ αυτό τον τρόπο θα 

επιταχυνθεί η απονομή της Δικαιοσύνης, θα πρέπει να 

γνωστοποιηθούν, γιατί  τα στοιχεία της κάθε γραμματείας, 

αλλού επικεντρώνουν την επιτάχυνση - επιβράδυνση της 

απονομής της Δικαιοσύνης. 

Και αναφέρομαι σε στοιχεία και όχι σε λόγια. 

 

 

 

Γιώργος Βαλσαμάκης 

Γραμματέας Πρωτοδικών  

 

 

ΥΓ 

Το παρόν δεν κοινοποιείται στην ΟΔΥΕ για δύο λόγους: 

- όπως τελευταία συνηθίζει, δεν θα το αναρτήσει στην  

   ιστοσελίδα της ( δείγμα δημοκρατικής ευαισθησίας -  

   αναισθησίας ) και  

- η μέχρι τώρα σιωπή της, σημαίνει συναίνεση, άρα δεν πρέπει  

  να ταράξουμε την ηρεμία της….  

Ο ίδιος 
 


