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                                      Αξιότιμε κε Πρόεδρε, 

                                 

                                         Επειδή είναι η δεύτερη φορά που 

μπήκες στον κόπο να επικοινωνήσεις τηλεφωνικά μαζί μου με 

αφορμή τις δύο επιστολές που έστειλα στην Ομοσπονδία 

(γεγονός που ομολογώ ότι με ξάφνιασε) και με αφορμή την 

παρότρυνσή σου να ενημερώνεται η Ομοσπονδία με θέματα που 

αντιμετωπίζει η περιφέρεια, έχω μια πρόταση που νομίζω ότι 

πρέπει σαν ΔΣ να επεξεργαστείτε, γιατί πιστεύω ότι αν 

υλοποιηθεί, θα βοηθήσει τους συναδέλφους πανελλαδικά. 

Στην τελευταία επιστολή μου αναφέρθηκα στο θέμα του 

δευτερεύοντα διατάκτη, που αφορά τα Πρωτοδικεία και στο 

θέμα του πειστηρίων που έφερε ανακατωσούρα σε Πρωτοδικεία 

και Εισαγγελίες. 

Με ενημέρωσες ότι δύο συνάδελφοι, έχουν δουλέψει και τις δύο 

διαδικασίες, έχουν μελετήσει τις διατάξεις και μπορούν να 

δώσουν κατευθύνσεις για τον τρόπο που πρέπει να 

λειτουργήσουν οι, ανά υπηρεσία, συνάδελφοι και για τα δυο 

θέματα.  

Δεν νομίζεις ότι θα ήταν χρήσιμο, αυτή η δουλειά τους να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, προκειμένου να 

καθοδηγήσει και να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους 

συναδέλφους; Μ΄ αυτή την ενέργεια θα υπάρξει διάλογος, 

αναγκαίες συμπληρώσεις και αντιμετώπιση των όποιων 

ιδιαιτεροτήτων αντιμετωπίζει η κάθε υπηρεσία κλπ κλπ. 

Η επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων που ο κανονισμός 

λειτουργίας των δικαστηρίων σε κάποιο άχρηστο άρθρο του 

πρεσβεύει, είναι κενό γράμμα. Την ευθύνη γι  αυτό την έχει το 



Υπουργείο μας, αλλά και η Ομοσπονδία (για να λέμε τα σύκα-

σύκα και τη σκάφη-σκάφη).  

Χρόνο με το χρόνο έμπειροι υπάλληλοι συνταξιοδοτούνται. Οι 

δάσκαλοί μας, φεύγουν. ΄Ο, τι πρόλαβαν να μας διδάξουν μας 

το δίδαξαν. Είμαστε η επόμενη φουρνιά που θα αποχωρήσει και 

η οποία έχει εμπειρία ( κατά περίπτωση ) και γνώσεις ( από 

ενημέρωση ή μελέτη ). Το μόνο που χρειάζεται - κατά την 

άποψή μου - είναι να της δοθεί κίνητρο και βήμα να καταγράψει 

«μπούσουλα» προς χρήση των νεωτέρων (και όχι μόνο) για 

θέματα που κατέχει, για θέματα που αντιμετωπίζει, για θέματα 

που δίνει λύσεις, για θέματα που είναι το αντικείμενο με το 

οποίο σε καθημερινή βάση έρχεται αντιμέτωπη. 

Πόσο χρήσιμο, ευεργετικό, κατατοπιστικό και λυτρωτικό για 

τους συναδέλφους θα ήταν, αν υπήρχε ένα μνημόνιο ενεργειών 

κατά περίπτωση σαν απάντηση στα καθημερινά προβλήματα 

και ερωτήματα που δημιουργούνται, τα οποία φυσικά 

αντιμετωπίζονται, αλλά πολύ φοβάμαι όχι πάντα με τον σωστό 

τρόπο. 

Μιλάω για μια τράπεζα πληροφοριών που θα υπάρχει στην 

ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, η οποία θα ενημερώνεται, θα 

συμπληρώνεται, θα προσαρμόζεται, θα αλλάζει, θα δίνει - αν 

όχι λύσεις - πάντως σίγουρα κατευθύνσεις για να ψάξει το κάθε 

τι, ο καθένας, με θεματολογία ποικίλη ( π.χ. 1
η
 καταχώρηση 

δευτερεύων διατάκτης, 2
η
 καταχώρηση «τι ξέρω για τα 

πειστήρια» κλπ κλπ. )  

Μ΄ αυτό τον τρόπο σαν Ομοσπονδία 

- δίνετε βήμα για να μεταφερθεί εμπειρία στους νεώτερους,  

- πετυχαίνετε επαφή μεταξύ των συναδέλφων για ενημέρωση σε 

υπηρεσιακά θέματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν, 

- δημιουργείτε εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των 

συναδέλφων σε περίπτωση διαφορετικής αντιμετώπισης μιας 

κατάστασης 

- καρπώνεστε αναβάθμιση της χρήσης της ιστοσελίδας για 

εξωπαραταξιακούς μεν λόγους, αλλά σίγουρα για άκρως 

εξυπηρετικούς. 

Θαρσείν χρή….. 



Τελειώνοντας να υπενθυμίσω ότι πρέπει να επισκεφτείτε την 

περιφέρεια για να ενημερωθείτε και να ενημερώσετε. Δεν 

τολμούν όλοι να πουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

καθημερινά, δεν τολμούν να τα γράψουν, δεν τολμούν να 

διαμαρτυρηθούν. ΄Εχετε υποχρέωση να τους δώσετε την 

ευκαιρία, την αφορμή, το πάτημα, να βγάλουν από μέσα τους 

όλα όσα τους ταλαιπωρούν σε καθημερινή βάση ( υπηρεσιακές 

σχέσεις, προβλήματα με προϊσταμένους, καταπατήσεις 

ωραρίων, ελλείψεις, αδυναμία λήψης αδείας λόγω υπηρεσιακών 

αναγκών κλπ κλπ κλπ « ων ουκ έστι τέλος»). 

Αναμένουμε.   

Πάντα με αγάπη 

 

 

Γιώργος Βαλσαμάκης 

Γραμματέας Πρωτοδικών Σύρου 
Σημείωση: Στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ δεν βρήκα mail  σας ( κάτι πρέπει να κάνετε γι  αυτήν έχει 

ξεπεραστεί προ πολλού ), οπότε διάλεξα άλλο τρόπο επαφής.  


