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                                                         ΠΡΟΣ: Την ΟΔΥΕ  
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                                                                                       Ενταύθα               

                 

                                      Αγαπητοί συνάδελφοι, 

                                 

                                         Μετά την τελευταία επιστολή μου, 

που μέσω αλληλογραφίας απεστάλη στην έδρα σας, την 17-2-

2017, επανέρχομαι για δύο λόγους : 

α. για το θέμα του δευτερεύοντα διατάκτη 

και  

β. για τα πειστήρια ( όπλα και πυρομαχικά ) που σε ταγμένη 

προθεσμία - μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας του Αρείου 

Πάγου - έπρεπε να απομακρυνθούν από τους χώρους φύλαξης 

των δικαστικών υπηρεσιών. 

Προφανώς έχετε με πολλά θέματα να ασχοληθείτε, για πολλά 

θέματα να παρέμβετε, αλλά υπάρχουν και θέματα που …. δεν 

τα αγγίζετε. Δεν τα αγγίζετε, είτε γιατί δεν ενημερώνεστε γι 

αυτά, είτε γιατί δεν γνωρίζετε τα αντικείμενα, είτε γιατί ( το 

χειρότερο και φυσικά απευκταίο ) δεν γουστάρετε να 

κοντράρετε, γιατί ως Ομοσπονδία έχετε …. « επιλήψιμο 

παρελθόν ».   

Με την παρούσα επιστολή μου θα προσπαθήσω να σας πείσω 

για να κάνετε κάτι για το πρώτο θέμα και θα αναφερθώ εξ 

απαλών ονύχων στη διευθέτηση του δεύτερου θέματος. 

 
α. Ορισμός ως δευτερεύοντα διατάκτη του Γραμματέα του Πρωτοδικείου. 

Ξεκινώ με το παράδειγμα του Πρωτοδικείου Σύρου, ενός  

μικρού μεγέθους Πρωτοδικείου που μόνο εξ αιτίας της 

νησιωτικότητας καθίσταται ιδιαίτερο, που η γραμματεία του, 

καλείται να διαχειριστεί εκτός από τα μαρτυρικά έξοδα που σε 

ετήσια βάση ανέρχονται στο ποσόν των 21.000,00 ευρω, ως 

δευτερεύων πλέον διατάκτης, τα ενοίκια των δικαστικών 



υπηρεσιών ( Εφετείου Αιγαίου, Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου, 

Πρωτοδικείου Σύρου, Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου, 

Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Ειρηνοδικείων ΄Ανδρου, Τήνου, 

Μυκόνου, Πάρου, Μήλου και Ερμουπόλεως Σύρου) τα έξοδα 

εκτός έδρας μετακινήσεων των δικαστικών λειτουργών και 

υπαλλήλων των προαναφερομένων δικαστικών υπηρεσιών για 

κάλυψη των μεταβατικών εδρών, λογαριασμούς ύδρευσης των 

δικαστικών υπηρεσιών, κλπ κλπ, που ανέρχονται σε 45.000,00  

ευρω περίπου ( με τα οικονομικά δεδομένα της προηγούμενης 

χρονιάς ).  

Εκτός από το ύψος του χρηματικού ποσού για το οποίο θα είναι 

υπόλογος ο κάθε Γραμματέας Πρωτοδικών, θα πρέπει να 

δημιουργήσει ένα μικρό λογιστήριο προκειμένου να εγκρίνει 

δεσμεύσεις πιστώσεων, να συντάσσει ισοζύγιο πιστώσεων 

προκειμένου να παρακολουθεί τα διαθέσιμα χρηματικά 

υπόλοιπα, να εκδίδει αποφάσεις για επιστροφή μη 

χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων, κλπ κλπ μέχρι τον απολογισμό 

τέλους έτους. 

Πρόσθετη δουλειά, χωρίς υποδομή, χωρίς ενημέρωση, χωρίς 

επιμόρφωση, με μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, με πολλά 

αντικείμενα χρεωμένα στον καθέναν και πάει λέγοντας, αφού 

προφανώς θα μας φορτώσουν και άλλα, εξ αιτίας του γεγονότος 

ότι αποδεχόμαστε χωρίς αντίσταση, τα πάντα. Σιγά – σιγά τα 

οικονομικά και όχι μόνον αντικείμενα του Υπουργείου τα 

παίρνουν οι γραμματείες ( βλ. αναρρωτικές άδειες δικαστικών 

υπαλλήλων, στο εγγύς παρελθόν το Ειδικό Γραφείο των 

Εφετείων, τώρα δευτερεύων διατάκτης το Πρωτοδικείο, σε λίγο, 

«Κύριος οίδε» τι θα προκύψει εξ αιτίας της ΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. 

Δεν ζητάω πολλά γιατί ξέρω ότι ούτε όρεξη, ούτε θέληση έχετε 

να δουλέψετε πάνω στα θέματα που απασχολούν και καίνε 

μερίδα των συναδέλφων σας. Γιατί αν ενδιαφερόσαστε, θα 

είχατε ενεργήσει ανάλογα και στο μέτρο που σας επιτρέπεται, 

πριν επέλθει το απευκταίο. Ξέρετε, δεν είναι μόνη επιλογή η 

άρνηση, μπορείτε και με άλλο τρόπο να διευκολύνετε τους 

συναδέλφους σας (εννοώ το εκλογικό σας σώμα…..). 

Ο Σύλλογος μας, για παράδειγμα, όταν πληροφορήθηκε το 

πρόβλημα που υπήρχε στη διαδικασία των Ειδικών Γραφείων 



των Εφετείων, δραστηριοποιήθηκε, και όντας μια μικρή 

μονάδα, κατάφερε, με χίλια ζόρια, χωρίς την επικούρηση της 

ΟΔΥΕ ( την αδιαφορία της οποίας θα ονειδίζω εσαεί ) με 

εμπόδια που έθεταν οι …. συνάδελφοι του Υπουργείου μας, να 

διοργανώσει σεμινάριο με δικά του έξοδα για να λυθούν στο 

μέτρο του δυνατού τα υπαρκτά προβλήματα λειτουργίας των 

Ειδικών Γραφείων (τα οποία αφορούσαν όλες τις δικαστικές 

υπηρεσίες  αφού αυτά τα γραφεία είναι πλέον οι άμεσοι 

χρηματοδότες τους). 

Τι εμποδίζει εσάς να οργανώσετε κάτι αντίστοιχο για το θέμα 

του δευτερεύοντα διατάκτη, αφού ούτως ή άλλως μας το 

φόρτωσαν χωρίς να αντιδράσουμε…..;  

Εγώ προσωπικά με mail απευθύνθηκα δύο φορές στο ΓΛΚ 

ζητώντας τους πληροφορίες, έγγραφα, κατευθύνσεις, οδηγίες, 

με σκοπό να φτιάξω ένα μπούσουλα ενεργειών για χρήση δική 

μου αλλά και διαδικτυακά να ενημερώσω όλους τους 

συναδέλφους. Σιγά μην πήρα απάντηση. Ούτε σε αναμονή δεν 

με έβαλαν. Απλά αδιαφόρησαν.  

 
β. Πειστήρια όπλα και πυρομαχικά 

Με παραγγελία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, έπρεπε 

μέχρι 30/6/2017 όλα τα όπλα και τα πυρομαχικά από τη φύλαξη 

στους χώρους των Πρωτοδικείων να μεταφερθούν σε 

στρατιωτικές υπηρεσίες προς φύλαξη. 

Εφικτό κάτω από δύο προϋποθέσεις:  

- το τμήμα πειστηρίων του κάθε Πρωτοδικείου να έχει 

ενημέρωση για την τύχη του κάθε πειστήριου, και  

- οι στρατιωτικές υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα και την 

υποδομή να παραλάβουν τα μέσω των αστυνομικών αρχών 

εκατοντάδες πειστήρια, με τη διαδικασία που απαιτεί η 

στρατιωτική πρακτική ( την οποία γνωρίζουν -μόνον- όλα τα 

αρσενικά που τυχόν υπηρέτησαν σε αντίστοιχα τμήματα τη 

θητεία τους ). 

Τι έγινε σ΄αυτή τη περίπτωση;  

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου βγάζει μια παραγγελία με 

εντολή « διώχτε τα ».  



Το Υπουργείο, στη δικαιοδοσία του οποίου είναι οι μονάδες του 

στρατού που παραλαμβάνουν βγάζει μια παραγγελία με εντολή 

« πάρτε τα ». 

Δυστυχώς τα αντικείμενα του « διώξτε τα και πάρτε τα », δεν 

λειτουργούν μόνα τους. Χρειάζονται και υποστήριξη. 

Υποστήριξη από όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία. 

Γεγονός που κανείς από τους εκδότες των παραγγελιών δεν το 

έλαβε υπόψη του, ή δεν ρώτησε - αν δεν ήξερε την υφιστάμενη 

κατάσταση - για να μάθει το πώς, το τι και το γιατί. 

Και πανικοβλήθηκαν όλοι, λειτουργοί και υπάλληλοι ( μιλάω 

από τη δική μας πλευρά, γιατί δεν ξέρω τι έγινε από την άλλη 

πλευρά ), να προλάβουν τις ταχθείσες προθεσμίες μέσα στις 

οποίες δεν ήταν δυνατόν να διεκπεραιώσει « ο στρατός » αυτά 

που έπρεπε να γίνουν…… Κι όλα αυτά γιατί α. όλοι θεωρούν 

ότι αν παραγγείλω κάτι θα υλοποιηθεί στη προθεσμία που θέτω 

και β. κανείς δεν έχει τη διάθεση; το θάρρος; την τόλμη; την 

ευαισθησία; την αναισθησία; εγγράφως να δηλώσει, με στοιχεία 

και αποδείξεις ότι είναι ανέφικτο να ολοκληρωθεί σε τόσο 

σύντομο διάστημα το εγχείρημα καθώς και ότι από τη θεωρία 

στη πράξη, υπάρχει χάος απροσμέτρητο.  

Εδώ ήταν αναγκαία η παρέμβασή σας, προκειμένου να 

ενεργήσετε έτσι ώστε να κατανοήσουν το ανέφικτο της 

υλοποίησης της παραγγελίας.  

Γιατί, διαφορετικά, θα έπρεπε να ασχολούμαστε όλοι οι 

υπηρετούντες, αποκλειστικά με τα πειστήρια από την αρχή της 

παραγγελίας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 

υλοποίησής της, για να φέρουμε βόλτα (και αν το καταφέρναμε) 

τον κυκεώνα του τμήματος πειστηρίων. ( Όχι ότι δεν 

ασχοληθήκαμε, ακόμα τρέχουμε, να μπαλώσουμε τα κενά και 

θα τρέχουμε για το ίδιο θέμα για καιρό. )   

Τα θέματα και τα προβλήματα αυτά, κυριολεκτικά καίνε όλο το 

κόσμο των μικρών υπηρεσιών, στις οποίες οι συνάδελφοι δεν 

έχουν ένα αντικείμενο, αλλά καλύπτει ( ο καθένας τους ) τόσα 

αντικείμενα, όσα μένουν ακάλυπτα από την έλλειψη 

υπαλλήλων.    

Δεν είναι πάντοτε εφικτό να ικανοποιούνται σε ταγμένη 

προθεσμία παραγγελίες. Είναι πολλοί παράγοντες που 



συντείνουν στο να μην τις υλοποιούν και κύριος όλων οι 

ελλείψεις ( ελλείψεις σε υποδομή, ελλείψεις σε προσωπικό κλπ 

κλπ ). 

Εκείνο που δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μου, είναι γιατί 

μόνο εγώ διαμαρτύρομαι για όλα όσα μας φορτώνουν - με την 

ανοχή μας-.  

Γιατί κανείς δεν διαμαρτύρεται;  

Γιατί κανείς δεν νοιώθει την ανάγκη να εκφραστεί αρνητικά 

στις αψυχολόγητες και κυρίως ανεφάρμοστες αποφάσεις τους; 

΄Εστω για την τιμή των όπλων. 

Δεν με νοιάζει να κοινοποιήσω αυτά που παραπάνω αναφέρω, 

ούτε να τα γνωστοποιήσετε με νοιάζει. Τα στέλνω στο mail σας, 

για να ενεργήσετε. Γιατί προσωπικά εγώ, όσον αφορά το θέμα  

του δευτερεύοντα διατάκτη θα αρνηθώ να αναλάβω ευθύνη 

διαχείρισης τέτοιου χρηματικού ποσού χωρίς επικούρηση, 

ενημέρωση και επιμόρφωση,  τουλάχιστον για το χρονικό 

διάστημα που θα παραμείνω ακόμα Προϊστάμενος της 

Γραμματείας Πρωτοδικών Σύρου και όσον αφορά το θέμα των 

πειστηρίων, για το οποίο είμαι πάλι διαχειριστής της 

κατάστασης, στο εγγύς μέλλον θα παραπονεθώ για τα 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν εξ αιτίας των ενεργειών που 

έγιναν, το κόστος των βεβιασμένων παραγγελιών που δόθηκαν, 

αντί να σκεφτούν εκ νέου να οργανώσουν τις διαδικασίες που 

πρέπει να ακολουθούνται όσον αφορά το θέμα των πειστηρίων, 

με αποφάσεις που θα διευκολύνουν τους υπαλλήλους που είναι 

χρεωμένοι μ΄ αυτά και τον ΟΔΔΥ που έχει φρακάρει από αυτά 

που του διοχετεύει η κάθε Υπηρεσία, μετά τις επιεικώς 

αλλοπρόσαλλες αποφάσεις των Δικαστηρίων που καλείται να 

εκτελέσει.  

Πάντα με αγάπη 

 

 

Γιώργος Βαλσαμάκης 

Γραμματέας Πρωτοδικών Σύρου 
Σημείωση: Στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ δεν βρήκα τα mail  σας, οπότε διάλεξα άλλο τρόπο επαφής      

( φαξ και mail της Ομοσπονδίας )  


