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Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2818/2000, ο 
προϊστάμενος Διευθύνσεως Γραμματείας του Πρωτοδικείου 
Σύρου Γιώργος Βαλσαμάκης, συγκάλεσε με την από 26-11-
2018 πρόσκλησή του, την Υπηρεσιακή συνέλευση του 
Πρωτοδικείου Σύρου  όπως ορίζει το άρθρο 27 του ως άνω 
νόμου, για την 7

η
 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 13.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Σύρου. Κατά 
την ως άνω ημεροχρονολογία, μη υπάρχουσας απαρτίας, η 
Υπηρεσιακή Συνέλευση, αναβλήθηκε για την 14

η
 Δεκεμβρίου 

2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στο ακροατήριο του 
Πρωτοδικείου Σύρου. 
Την πρόσκληση αποδέχθηκαν, εκτός από τους υπαλλήλους 
της Υπηρεσίας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών 
Υπαλλήλων και Επιμελητών Ν. Κυκλάδων ( Δ. Καράβολας ), 
η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σύρου κ. Ο.- Α. Κώτσιου καθώς 
και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου κ. Κ. 
Φιφλής.    
Για την τήρηση των πρακτικών ορίστηκαν οι υπάλληλοι του 
Πρωτοδικείου Ε. Κουμούλα και Κ. Κοντός. 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσεως Γραμματείας του Πρωτοδικείου 
Σύρου και κατά τον νόμο Πρόεδρος της Υπηρεσιακής 
Συνέλευσης, αφού επιβεβαίωση την ύπαρξη απαρτίας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου, προχώρησε 
στην ανάγνωση της εισήγησής του, η οποία είχε τεθεί στη 
διάθεση κάθε ενδιαφερομένου όπως ορίζει το άρθρο του 
νόμου και η οποία έχει ως εξής: « ΕΙΣΗΓΗΣΗ Του 
Προϊστάμενου Δ/νσεως Γραμματείας Πρωτοδικείου Σύρου 



Γεωργίου Κ. Βαλσαμάκη. Νόμιμα συγκλήθηκε η υπηρεσιακή 
συνέλευση του Πρωτοδικείου Σύρου, σε εκτέλεση των 
διατάξεων Ν 2812/2000 προκειμένου να συζητηθούν τα 
παρακάτω θέματα: 
1. επιτάχυνση διορισμού επιτυχόντων πτυχιούχων και μη 

δικαστικών υπαλλήλων μέσω  ΑΣΕΠ από τους επιτυχόντες 

των προκηρύξεων του έτους 2018.  

2. αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων  

στο Ειρηνοδικείο Μυκόνου 

3. δικαστικοί υπάλληλοι που υποχρεώνονται να εκτελέσουν 

χρέη Υποθηκοφύλακα 

4. ωράριο λειτουργίας στο Πρωτοδικείο Σύρου,  

5. το αίτημα ΔΣΣύρου για αύξηση δικασίμων Μονομελούς 

Πλημ/κείου Σύρου έδρας και μεταβατικών εδρών καθώς και 

δημιουργία μεταβατικών εδρών Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Σύρου, σε συνέχεια των συνεδριάσεων των μεταβατικών 

εδρών του Μονομελούς Πλημ/κείου Σύρου.  

6. πειστήρια. 

΄Οσον αφορά τα προς συζήτηση θέματα, θα περιγράψω σε 

πρώτη φάση την υφιστάμενη κατάσταση και στη συνέχεια θα 

αναφερθώ στις προτάσεις μου. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Τo Πρωτοδικείο Σύρου αυτή τη στιγμή λειτουργεί με οκτώ      

( 8 )  δικαστικούς υπαλλήλους, ενώ το οργανόγραμμά του 

προβλέπει να λειτουργεί με δεκαέξι ( 16 ) δικαστικούς  

υπαλλήλους. Αποτέλεσμα της μειωμένης σύνθεσης του 

προσωπικού της Υπηρεσίας, είναι η καθυστέρηση στη 

καθαρογραφή και παράδοση των πρακτικών των πολιτικών 

συνεδριάσεων Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Σύρου, με επακόλουθο την καθυστέρηση της έκδοσης της 

όποιας απόφασης. Είναι γνωστό σε όλους τους 

εμπλεκόμενους στην πρωτοδικειακή καθημερινότητα, ότι οι 



εργασίες του Πρωτοδικείου δεν είναι μόνο η έδρα και η 

απασχόληση του υπαλλήλου που χρεώνεται αυτήν, αλλά και 

η καθημερινή επαφή και σχέση με τους συνηγόρους και τους 

ιδιώτες. Καταθέσεις δικογράφων, καταχώρηση σωματείων, 

πιστοποιητικά διαφόρου αντικειμένου, έκδοση αντιγράφων 

και συσχέτιση δικογραφιών από το αρχείο, δημοσίευση 

διαθηκών, αυτόφωρα, λειτουργίες ανάκρισης, έκδοση 

βουλευμάτων, οικονομικά θέματα ( μισθοδοσία, διαφορές 

αποδοχών, γραφική ύλη, καθαριότητα, προμήθειες), 

επιδόσεις, εκκαθαρίσεις ποινών, έκδοση απογράφων,   

λειτουργία μαγνητοφώνησης πρακτικών, διορθώσεις 

απομαγνητοφώνησης πρακτικών και τόσα άλλα «ων ουκ 

έστιν αριθμός» που πρέπει να φέρουν εις πέρας οι 

υπηρετούντες δικαστικοί υπάλληλοι. Παρά ταύτα, η 

διεκπεραίωση των εργασιών επιτυγχάνεται σε συντομότερο 

χρονικό διάστημα από αυτό που οι ισχύουσες διατάξεις 

δίνουν ως καταληκτικό όριο. Παρά την έλλειψη προσωπικού, 

παρά την ελλιπή ηλεκτρονική υποστήριξη όσον αφορά σε 

προγράμματα και εφαρμογές από την Κεντρική Υπηρεσία, η 

εξυπηρέτηση των πολιτών και των συνηγόρων είναι άμεση. 

Κι αυτό εξ αιτίας της ευαισθησίας και επαγγελματικής 

συνείδησης των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων, οι 

οποίοι φρόντισαν, υποκαθιστώντας την απούσα Κεντρική 

Υπηρεσία, κόμη και να εκπονήσουν υποτυπώδη 

προγράμματα στους Η/Υ προς διευκόλυνση των 

εμπλεκομένων στις διαδικασίες. Όμως παρά τις 

προσπάθειές τους, τα πρακτικά των εκδικαζομένων 

πολιτικών υποθέσεων, παραδίδονται με καθυστέρηση στους 

δικαστικούς λειτουργούς. Γενικά, γίνεται τεράστια 

προσπάθεια να διεκπεραιωθούν σωστά και έγκαιρα τα 



τρέχοντα, ενώ η υπόλοιπη δουλειά, αρχειοθετείται στις 

εκκρεμότητες, χωρίς πρόβλεψη για το πότε θα διεκπεραιωθεί 

- αν διεκπεραιωθεί ποτέ -…. Όλα τα προαναφερόμενα 

κατέστησε απαραίτητη τη θέσπιση ωραρίου υποδοχής 

δικηγόρων και ιδιωτών, προκειμένου να εργαστούν 

απερίσπαστα και παραγωγικά οι υπηρετούντες υπάλληλοι, 

αφού η εκκρεμότητα που υπάρχει σε κάθε τμήμα, είναι 

δεδομένη και μεγάλη. Εκκρεμότητα που έχει σχέση με την 

εσωτερική λειτουργία της Υπηρεσίας ( αρχειοθέτηση, 

ενημέρωση ηλεκτρονικών αρχείων, στατιστικά στοιχεία, 

σύνταξη πινάκων κλπ κλπ ). Επί σειρά ετών, υπάρχει 

συνεχής και πλήρης ενημέρωση των προϊστάμενων 

υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της Κεντρικής 

Υπηρεσίας, με εμπιστευτικά και μη έγγραφά μου, για την 

υπάρχουσα κατάσταση που υφίσταται στο Πρωτοδικείο 

Σύρου και τους κινδύνους που ελλοχεύουν εξ αιτίας της 

έλλειψης προσωπικού. ΄Εχει περάσει πολύς καιρός από την 

αποστολή των εγγράφων αυτών και κανείς από τους 

αποδέκτες, δεν ενδιαφέρθηκε, τουλάχιστον να μάθει 

λεπτομέρειες για τον λόγο που κάποιος Γραμματέας, ενός 

περιφερειακού Δικαστηρίου, δηλώνει ενυπόγραφα το 

γεγονός της αδυναμίας της Υπηρεσίας του να ανταπεξέλθει 

στις υποχρεώσεις της έναντι των πολιτών αλλά και της 

Διοίκησης. ΄Εχουμε ενημερωθεί ότι μετά από διαγωνισμό 

μέσω ΑΣΕΠ ότι προσλαμβάνονται δύο υπάλληλοι ΠΕ και 

δύο υπάλληλοι ΥΕ για να καλύψουν κενές θέσεις της 

Υπηρεσίας μας. Τελούμε εν αναμονή, και φυσικά έχουμε 

υπομονή, γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει εδώ και χρόνια. Το 

moto του Πρωτοδικείου Σύρου από το 1995 που εκτελώ 

χρέη προϊσταμένου  διευθύνσεως γραμματείας είναι 



«ΥΠΟΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ». Επανειλημμένως 

προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε σε θέσπιση ωραρίου 

υποδοχής δικηγόρων και κοινού, χωρίς όμως επιτυχία, αφού 

ο Δικηγορικός μας Σύλλογος αντέδρασε, πιστεύοντας ότι οι 

ώρες από 7.30 έως τις 9.00 και από 13.00 έως 15.00, θα 

αναλώνονται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από 

αυτόν για τον οποίο  θα είχε θεσμοθετηθεί. Γι αυτό το λόγο 

προκλήθηκε η σχετική απόφαση της Ολομέλειας των 

Δικαστών του Πρωτοδικείου Σύρου, η οποία επικυρώθηκε με 

απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και η οποία 

έγινε αποδεκτή με τεράστια ικανοποίηση, αφού για πολλά 

χρόνια, λειτουργούμε με ελάχιστο προσωπικό, 

υπερβαίνοντες εαυτούς, δεχόμενοι όμως κακοπροαίρετη 

κριτική, παρατηρήσεις, παράπονα, ακόμα και αναφορές, ως 

Γραμματεία, όχι από τους Επιθεωρητές του Αρείου Πάγου, 

ούτε από την Κεντρική Υπηρεσία, αλλά από τους 

εξυπηρετούμενους - ή πλημμελώς κατά την άποψή τους 

εξυπηρετούμενους - δικηγόρους και όχι μόνον του 

Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου. Σ΄ αυτό το σημείο, θέλω να 

υπενθυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια, η Υπηρεσία μας 

λειτουργεί: μόνιμα με μειωμένο προσωπικό, μόνιμα με 

επιβάρυνση των υπηρετούντων υπαλλήλων με εργασίες 

πέραν των καθηκόντων τους, αφού καλύπτουν και τις 

ανάγκες τμημάτων εκτός του τμήματός τους, μόνιμα με 

υπόλοιπα αδειών που … εξοφλούνται εν καιρώ… Και όλα 

αυτά, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και να 

καλυφθούν οι ελλείψεις της Υπηρεσίας που η ίδια η Κεντρική 

Υπηρεσία δημιουργεί. Ανάγκες όμως έχει και ο υπάλληλος. 

Ανάγκες - και δεν αναφέρομαι καθόλου σε οικονομικές 

τέτοιες-, που δεν είναι δυνατόν εσαεί να θυσιάζει στο βωμό 



της Υπηρεσίας. Δεν είναι όμως μόνον το Πρωτοδικείο που 

υποφέρει από την έλλειψη υπαλλήλων. Το Ειρηνοδικείο 

Μυκόνου, λειτουργώντας με μία υπάλληλο και μια 

επιμελήτρια, κυριολεκτικά πνίγεται στην εκκρεμότητα. ΄Ολοι 

γνωρίζουμε ότι η δικαστηριακή ύλη των Ειρηνοδικείων έχει 

αυξηθεί υπέρμετρα και δυσανάλογα με το υφιστάμενο 

οργανόγραμμα, τα τελευταία χρόνια. Παρά ταύτα,  η 

Κεντρική Υπηρεσία, αντί να διασπείρει τις οργανικές θέσεις 

των Ειρηνοδικείων που κατήργησε στην περιφέρεια, 

τοποθέτησε τρεις Ειρηνοδίκες στη Μήλο (θέσεις Σίφνου και 

Σερίφου)  και δύο υπαλλήλους στη Μήλο ( από τις 

γραμματείες των ως άνω Ειρηνοδικείων), αποδεικνύοντας 

έμπρακτα ότι δεν έχει καμία σχέση με την υφιστάμενη 

πραγματικότητα. Δεν γνωρίζω τι κάνουν τα στατιστικά 

στοιχεία που συνέχεια ζητούν από όλες τις Υπηρεσίες, είμαι 

σίγουρος όμως ότι δεν τα επεξεργάζονται, ούτε τα 

λαμβάνουν υπόψη τους. Τα ζητούν για να υπάρχουν 

αρχειοθετημένα ( κι αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη, γιατί 

μπορεί ούτε και αυτό να κάνουν ). Χρόνια υποστηρίζω ότι η 

Κεντρική Υπηρεσία, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ, τις λειτουργίες της κάθε 

δικαστικής υπηρεσίας και τι υποχρεώσεις έχει αλλά και τι 

φορτώνεται όχι μόνον ο κάθε δικαστικός υπάλληλος αλλά και 

ο κάθε δικαστικός επιμελητής που τυχαίνει να υπηρετεί στην 

περιφέρεια. Και η Ομοσπονδία μας είναι μακριά νυχτωμένη, 

αφού θεωρεί ότι ο κατακερματισμός των αντικειμένων στις 

μεγάλες δικαστικές υπηρεσίες υφίσταται και στις υπηρεσίες 

της περιφέρειας. Δεν μπορεί να χωρέσει στο μυαλό τους ότι 

ο γραμματέας του Ειρηνοδικείου, ασχολείται με όλα τα 

αντικείμενα που απασχολούν ένα μεγάλο αριθμό υπαλλήλων 

σε μεγάλη δικαστική υπηρεσία. Και εκτός όλων των άλλων 



στα οποία η Κεντρική Υπηρεσία είναι απούσα, μη 

γνωρίζοντας η δεξιά της τι ποιεί η αριστερά της, φορτώνει 

δικαστικούς γραμματείς με την υποχρέωση να εκτελούν χρέη 

Υποθηκοφύλακα. Και περνά τις όποιες διατάξεις «αβρόχοις 

ποσί». Κατ΄ αρχήν είναι εγκληματική η απόφασή της να 

ορίσει δικαστικούς υπαλλήλους, ανεξάρτητα γραμματικών 

γνώσεων, να εκτελούν χρέη υποθηκοφύλακα σε 

υποθηκοφυλακεία με ή χωρίς κτηματολόγιο χωρίς να 

υπάρχει καμία γνώση αλλά ούτε και επιμόρφωση. Και που 

είναι η Ομοσπονδία να καλύψει τα μέλη της; Που είναι οι 

Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων να στιγματίσουν το 

παράλογο και εγκληματικό θέσπισμα; Που είναι οι 

Δικηγορικοί Σύλλογοι να στηλιτεύσουν το ατόπημα; Απλά 

είναι απόντες. Απόντες γιατί δεν θίγονται τα συμφέροντά 

τους. Απόντες γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί και τα 

συνδικαλιστικά τους όργανα με αποφάσεις της κατά τόπον 

Ολομέλειας, αποφάνθηκαν ότι δεν συνάδει με το 

λειτούργημα του δικαστικού λειτουργού η εκτέλεση 

καθηκόντων Υποθηκοφύλακα. ΄Αρα το μπαλάκι στους 

δικαστικούς υπαλλήλους, που στην πλειονότητά τους δεν 

έχουν νομική εκπαίδευση αλλά αποτελούν την εύκολη λύση. 

Αποφασίζουμε και διατάσσουμε και αυτοί εκτελούν. Σε 

αντίθετη περίπτωση, ελέγχονται πειθαρχικά. Αυτά τα 

σημειώνω και επιμένω σ΄ αυτά αφού έχω άμεση και 

προσωπική άποψη, εκτελώντας “κατά παραγγελίαν” χρέη 

υποθηκοφύλακα ταυτόχρονα Μυκόνου και ΄Ανδρου, 

παράλληλα με τα καθήκοντα του Προϊστάμενου Δ/νσεως 

Γραμματείας του Πρωτοδικείου Σύρου. Αποδείχτηκε ότι η 

Κεντρική Υπηρεσία δεν γνωρίζει ούτε Γεωγραφία, εγώ μεν 

απαλλάχτηκα των καθηκόντων του εκτελούντος χρέη 



Υποθηκοφύλακα και φορτώθηκαν το βάρος της ευθύνης δύο 

άλλοι συνάδελφοι. Το θέμα των πειστηρίων, ταλαιπώρησε 

και ταλαιπωρεί όλες τις δικαστικές υπηρεσίες και όχι μόνον, 

αφού σ΄ αυτό το θέμα εμπλέκονται και οι αστυνομικές 

υπηρεσίες αλλά και ο στρατός, τουλάχιστον όσον αφορά τα 

όπλα-πειστήρια και τα πυρομαχικά-βεγγαλικά κλπ -

πειστήρια. Οι αποφάσεις που παίρνονται από υψηλά 

ιστάμενους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες 

της κάθε υπηρεσίας αλλά και οι δυσκολίες εφαρμογής τους, 

μπορεί να δώσουν λύση για ένα μικρό χρονικό διάστημα, 

αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί και υφίσταται. «Δώστε όπλα 

και πυρομαχικά στο στρατό» και δόθηκαν. Όμως τι κάνουμε 

με τα πειστήρια δικογραφιών που αρχειοθετούνται; Τι 

κάνουμε με τα πειστήρια δικογραφιών αγνώστων δραστών; 

Τι κάνουμε με τα πειστήρια που παραγγέλλεται να 

αποδοθούν στους ιδιοκτήμονες και αυτό είναι ανέφικτο για 

διάφορους λόγους; Τι κάνουμε για τα πειστήρια που 

δημεύονται, καταχωρούνται στις διακηρύξεις του ΟΔΔΥ και 

κανένας δεν ενδιαφέρεται γι  αυτά επί σειρά ετών; και 

παραμένουν στις αποθήκες των Υπηρεσιών που έχουν την 

υποχρέωση να τα φυλάσσουν. Γι αυτά ποιος και πότε θα 

δώσει λύσεις; Ανέπτυξα παραπάνω τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης όπως είχαν περιληφθεί στην πρόσκληση 

και ακολουθούν οι προτάσεις μου για λύσεις και περαιτέρω 

ενέργειες. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  Είναι 

αναγκαία η αυστηρή τήρηση ωραρίου, γιατί είναι ζημία για το 

Πρωτοδικείο η, εκτός ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας, 

απασχόληση των υπαλλήλων. Η προσπάθεια για τήρηση 

του ωραρίου έχει αποδέκτη και την Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Σύρου, η οποία στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να  



προσδιορίζει την εκδίκαση αυτοφώρων όπως ορίζει ο 

κανονισμός λειτουργίας του Πρωτοδικείου ήτοι την 12
η
 

μεσημβρινή κάθε εργάσιμης ημέρας και να αποφεύγει τον 

προσδιορισμό αυτοφώρων κατά την ημέρα του Σαββάτου. 

Επίσης θα πρέπει η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων να 

ολοκληρώνεται στις 14.30, έτσι ώστε μέχρι τη λήξη του 

ωραρίου, να δίνονται οι όποιες αναβολές, αν δεν διακόπτεται 

η συνεδρίαση για άλλη ημέρα. Μ΄ αυτό τον τρόπο θα 

αποφύγουμε την οφειλή ρεπώ στους υπαλλήλους του 

Ποινικού Τμήματος, τα οποία δύσκολα η Υπηρεσία βρίσκει 

την ευκαιρία να χορηγήσει, αφού ακόμα και οι κανονικές 

άδειες, τους χορηγούνται με δυσκολία. Η τήρηση ωραρίου 

των δικαστικών υπαλλήλων να γίνει αποδεκτή από τις 

διοικήσεις  των Υπηρεσιών, υιοθετώντας  την άποψη ότι η 

δυσφορία που δημιουργείται εξ αιτίας των παραλείψεων και 

της ολιγωρίας της Κεντρικής Υπηρεσίας, όσον αφορά την 

εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης δεν νοείται να έχει 

αποδέκτη τον δικαστικό υπάλληλο που είναι εκ των 

πραγμάτων ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Ο κάθε 

δικαστικός υπάλληλος έχει ορισμένα καθήκοντα να 

εκτελέσει, όπως η Διοίκηση έχει ορίσει και γι  αυτά τα 

καθήκοντά του είναι υπόλογος, υπεύθυνος και αρμόδιος. 

Δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχουν οι ελλείψεις που 

έχουν προαναφερθεί, θα πρέπει όλοι, να αποδεχθούν την 

πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο 

υπάλληλος ρυθμίζει τη δουλειά του έτσι, ώστε και να γίνεται 

σωστά και να μην κινδυνεύει από τις όποιες παραλήψεις του, 

για τις οποίες θα ευθύνονται κυρίως, εξωγενείς παράγοντες. 

Για όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να γίνουν, υπάρχει και η 

επόμενη ημέρα. Αυτό το τελευταίο, πρέπει να το 



εμπεδώσουν όλοι. Θα πρέπει δηλαδή όλοι να αποδεχθούν 

το γεγονός ότι: ο δικαστικός υπάλληλος έχει ωράριο, σε 

αντίθεση με τον δικαστικό λειτουργό και τον δικηγόρο, 

όπως και να αποδεχθούν ότι οποτεδήποτε παρέστη 

ανάγκη, κανένας δικαστικός υπάλληλος δεν αρνήθηκε 

να εξυπηρετήσει εξαιρετικές  καταστάσεις. Αυστηρή 

τήρηση του ωραρίου και από τους συναδέλφους, γιατί αν ο 

καθένας είναι στην ώρα του στην Υπηρεσία και δεν 

απουσιάζει απ΄ αυτήν κατά τη διάρκεια του ωραρίου δεν 

δίνει δικαίωμα ούτε και ευκαιρία σε οποιονδήποτε να 

διαμαρτυρηθεί για οτιδήποτε. Επειδή η πλήρωση κάποιων 

κενών οργανικών θέσεων ακόμα και αν γίνει, πάλι ο αριθμός 

των υπηρετούντων θα υπολείπεται του αριθμού των 

οργανικών θέσεων, θα πρέπει  το Υπουργείο – και προς 

αυτό το σημείο πρέπει να να πιέσουμε όλοι – να εκπονήσει 

προγράμματα Η/Υ για κάθε τμήμα κάθε υπηρεσίας, έτσι 

ώστε να διευκολύνουν την λειτουργία όλων των υπηρεσιών 

και κατ΄ επέκταση της δικής μας, για να αμβλυνθούν τα 

αποτελέσματα της έλλειψης υπαλλήλων, που εδώ και πολλά 

χρόνια είναι μόνιμη κατάσταση η οποία λυπάμαι που το λέω, 

θα διαιωνισθεί. Ο συνεχώς μειούμενος αριθμός των 

υπηρετούντων υπαλλήλων μας αναγκάζει να 

εκμεταλλευτούμε όλο το υπάρχον δυναμικό, σεβόμενοι τα 

όποια προβλήματα υπάρχουν, στον καθένα από τους 

υπηρετούντες, αλλά και απαιτώντας ο κάθε ένας που έχει 

πρόβλημα να σεβαστεί και τον συνάδελφό του….. ΄Αμεσα να 

απαλλαγούν από τα καθήκοντα του εκτελούντος χρέη 

Υποθηκοφύλακα οι συνάδελφοι της ΄Ανδρου και της 

Μυκόνου, με συντονισμένες ενέργειες του Συλλόγου μας σε 

συνδυασμό με τις ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων και 



του ΔΣΣύρου. Να δοθεί με εγκύκλιο της Εισαγγελίας του 

Αρείου Πάγου λύση οριστική και εμπερίστατη για το θέμα 

των πειστηρίων που φυλάσσονται στα αζήτητα των 

Πρωτοδικείων. Αυτές είναι οι προτάσεις που υποβάλω για 

έγκριση στη γενική συνέλευση, που αφορούν στα 

προβλήματα που προανέφερα, προτρέποντας τους 

παρόντες, να τις συμπληρώσουν και να τις εμπλουτίσουν, 

στη διαλογική συζήτηση που θα ακολουθήσει. Τελειώνοντας 

την εισήγησή μου στην τελευταία υπηρεσιακή συνέλευση, 

σημείωσα τα εξής: «… το μέλλον διαγράφεται θολό για την 

Υπηρεσία μας και για όλους όσους υπηρετούν με 

οποιαδήποτε ιδιότητα σ΄ αυτήν » και « στο εγγύς μέλλον, ( το 

οποίο προσδιορίζω στην επόμενη τριετία  ) τίποτα δεν θα 

αλλάξει προς το καλλίτερο. Αντιθέτως θα πρέπει να είμαστε 

προετοιμασμένοι για τα χειρότερα. Είμαστε μόνοι μας. Λίγοι 

και συνεχώς θα γινόμαστε λιγότεροι. Μόνο με σύμπνοια, 

αλληλεγγύη και συνεργασία, μπορούμε να ξεπεράσουμε  τα 

προβλήματα που σε καθημερινή βάση δημιουργούνται. 

Ζούμε στην υπηρεσία τη μισή μέρα μας και αξίζει να 

προσπαθήσουμε να ζήσουμε την άλλη μισή, ήρεμα και 

γαλήνια.» Λυπάμαι αφάνταστα που δεν έπεσα έξω στις 

προβλέψεις μου. Επαναλαμβάνω όμως, και σημειώνω το 

γεγονός ότι ζούμε στην Υπηρεσία 7 ώρες και 30 λεπτά κάθε 

εργάσιμη ημέρα αλλά υπάρχει ένα υπόλοιπο 16 ωρών και 

30 λεπτών που πρέπει να ανήκει σε μας και στην οικογένειά 

μας και αν δεν οργανωθούμε και απαιτήσουμε λύσεις, θα το 

χάσουμε κι  αυτό.» 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Πρόεδρο του Δικηγορικού 

Συλλόγου, κ. Κ. Φιφλή, ο οποίος αναφέρθηκε στις 

προσπάθειες, επαφές και παραστάσεις που έχουν γίνει προς 



την ηγεσία του ΥΔΔΑΔ για τα προβλήματα που το 

Πρωτοδικείο Σύρου και όχι μόνον αυτό αλλά και οι άλλες 

υπηρεσίες αντιμετωπίζουν. ΄Εχει θιχτεί κατ΄ επανάληψη το 

θέμα των κενών οργανικών θέσεων, της έλλειψης 

μηχανογράφησης και του απαραδέκτου της εκτέλεσης 

καθηκόντων υποθηκοφύλακα από γραμματείς δικαστηρίων, 

χωρίς αυτοί να έχουν την απαραίτητη νομική εκπαίδευση.  

Ο ΔΣΣύρου, εμμένει στην αύξηση των δικασίμων του 

Μονομελούς Πλημ/κείου έδρας και εκτός έδρας, και στη 

θέσπιση μεταβατικών πολιτικών δικασίμων του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου, για την γρηγορότερη απονομή της 

δικαιοσύνης και την εξυπηρέτηση των πολιτών, κυρίως για 

την αποφυγή των μετακινήσεων από την περιφέρεια στη 

Σύρο. Όσον αφορά τη μεταβατική πολιτική έδρα, προτείνει 

να λειτουργήσει πιλοτικά.  

Ο ΔΣΣύρου θα προχωρήσει σε ενέργειες για την άρση του 

περιορισμένου ωραρίου, όπως την ενέκρινε η Ολομέλεια του 

Αρείου Πάγου ή τουλάχιστον την τροποποίησή του.  

Ο ΔΣΣύρου, συμφωνεί για τη διακοπή της ποινικής 

δικασίμου αλλά μόνον για την αμέσως επόμενη ημέρα και 

δήλωσε, ότι παρά το γεγονός ότι η Ολομέλεια των 

δικηγορικών συλλόγων δεν δέχεται τη διακοπή, μέτρο για το 

οποίο έχει αντιρρήσεις ο ΔΣΣύρου, δεν υπάρχει περίπτωση 

να κινδυνεύσει με πειθαρχικό όποιος δικηγόρος παρακούσει 

την απόφαση της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων 

και εκδικάσει υπόθεση μετά από διακοπή. 

Ο Πρόεδρος του ΣΔΥΕνΚ κ. Δ. Καράβολας, πήρε το λόγο 

και αναφέρθηκε στα συνεχή υπομνήματα προς το ΥΔΔΑΔ 

για την ανάγκη αύξησης των οργανικών θέσεων στο 

Ειρηνοδικείο Μυκόνου, στο οποίο οι υπηρετούντες βιώνουν 



απελπιστική κατάσταση. Μία γραμματέας για όλες τις 

δουλειές και να εκτελεί και χρέη Υποθηκοφύλακα.  

΄Οσον    αφορά το θέμα της επιβάρυνσης των Ειρηνοδικείων 

΄Ανδρου και Μυκόνου με τα καθήκοντα του Υποθηκοφύλακα, 

δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των 

Ειρηνοδικείων αλλά και στις υπηρετούσες συναδέλφους, οι 

οποίες μη έχοντας σχετική ειδίκευση, καθιστά επικίνδυνη την 

ενασχόλησής τους με το αντικείμενο.  

Η αύξηση των δικασίμων έδρας, είναι ανέφικτη, εξ αιτίας της 

έλλειψης γραμματέων.  

΄Οσον αφορά τις μεταβατικές έδρες, πάγια θέση του 

ΣΔΥΕνΚ είναι η κατάργησή τους, αφού οι πλειονότητα των 

εμπλεκομένων στις προς εκδίκαση υποθέσεις δεν κατοικούν 

στα νησιά που εκδικάζονται οι υποθέσεις, αλλά κυρίως εκτός 

και της πρωτοδικειακής περιφέρειας Σύρου. 

΄Οσον αφορά την επιβολή ωραρίου, είναι απαραίτητη, αφού 

λείπει η μηχανοργάνωση, λείπουν υπάλληλοι και καθυστερεί 

η καθαρογραφή των πρακτικών.  

Τα επείγοντα, άλλωστε, δεν έχουν απλώς προτεραιότητα, 

αλλά πολλές φορές καταστρατηγείται και το ωράριο 

προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αποδεδειγμένα «επείγον» 

θέμα.  

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος Πρωτοδικών Ο. - Α. Κώτσιου 

πήρε το λόγο και αφού συμφώνησε με τα προαναπτυχθέντα 

προβλήματα που  αντιμετωπίζει η γραμματεία του 

Πρωτοδικείου, αναφέρθηκε στο ωράριο, μνημονεύοντας το 

γεγονός ότι οι δικηγόροι και οι πολίτες, παρά την έλλειψη 

προσωπικού εξυπηρετούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις 

και προβλήματα, σε αντίθεση με τους δικαστικούς 

λειτουργούς, οι οποίοι το προηγούμενο έτος παραλάμβαναν 



τα πρακτικά των πολιτικών υποθέσεων μέχρι και με πέντε 

μήνες καθυστέρηση.  

Με τη θέσπιση του ωραρίου, τα πρακτικά θα δίνονται σε 

συντομότερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουμε 

γρήγορη έκδοση απόφασης.  

΄Αλλωστε αυτή ήταν η αιτία που θεσπίστηκε, προωθήθηκε 

και εγκρίθηκε η τήρηση ωραρίου υποδοχής δικηγόρων και 

πολιτών, κάποιες μέρες μέσα στην εβδομάδα. 

΄Οσον αφορά την αύξηση ή/και προσθήκη εδρών πολιτικών 

και ποινικών, είναι ανέφικτη, αφού με δυσκολία, εξ αιτίας της 

νησιωτικότητας και των δυσκολιών της συγκοινωνίας, μετά 

δυσκολίας βγαίνει το πρόγραμμα του μήνα, αφού ο μέσος 

μήνας έχει συνήθως έξι ποινικές συνεδριάσεις και τέσσερεις 

πολιτικές συνεδριάσεις έδρας, χωρίς να υπολογιστούν οι 

εκτός έδρας ποινικές συνεδριάσεις που κυμαίνονται από δύο 

ως και τέσσερεις ανά μήνα, εκτός του Ιανουαρίου και των 

τμημάτων διακοπών. 

Για να προστεθούν έδρες, υπάρχει και μία αντικειμενική 

δυσκολία. Θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του κανονισμού 

και να εγκριθεί από τον ΄Αρειο Πάγο. Η τροποποίηση του 

κανονισμού, θα ορίζει επιπλέον δικασίμους που όταν 

εξαλειφθεί η ανάγκη ύπαρξής τους, δεν υπάρχει περίπτωση 

να καταργηθούν. Για προσωρινές δυσχέρειες που 

αντιμετωπίζουμε κατά την παρούσα χρονική περίοδο, θα 

φορτώσουμε τις μελλοντικές συνθέσεις με δικασίμους που 

μπορεί να είναι και ανενεργές, όπως συνέβη πριν τρία - 

τέσσερα χρόνια, με τη δικάσιμο του Τριμελούς Πλημ/κείου 

Σύρου της πρώτης Πέμπτης κάθε μήνα, που επιβλήθηκε με 

απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αιγαίου και σπάνια 

χρησιμοποιήθηκε. 



΄Οσον αφορά τη διεκπεραίωση των εργασιών από τους 

υπηρετούντες στο Πρωτοδικείο δικαστικούς υπαλλήλους, με 

όλες τις αντίξοες συνθήκες που προαναφέρθηκαν, δεν 

πρέπει να υπάρχει κανένα παράπονο από κανέναν, γιατί η 

συνέπεια, η εργατικότητα, η συναδελφικότητα και η 

αλληλοκάλυψη  που υπάρχουν, δεν νομίζω ότι συναντώνται 

σε καμία άλλη υπηρεσία, δικαστική ή μη.     

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος και αιτήματος συναδέλφου 

για συζήτηση, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, με τη σύμφωνη 

γνώμη των παρισταμένων συναδέλφων να σημειωθούν στα 

πρακτικά περιληπτικά οι αποφάσεις που λήφθηκαν, όπως 

διαμορφώθηκαν μετά τη διαλογική συζήτηση που 

ακολούθησε την εισήγηση του Προέδρου και να αποσταλούν 

τα πρακτικά της Υπηρεσιακής Συνέλευσης όπως ορίζει το 

άρθρο 27 παρ. 6 Ν 2812/2000.    

΄Ητοι: 

1. Πρόσληψη, το συντομότερο δυνατόν, των επιτυχόντων 

από τους πρόσφατους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πτυχιούχων 

και μη.  

2. Αύξηση των οργανικών θέσεων του Ειρηνοδικείου 

Μυκόνου.  

3. Τήρηση του ωραρίου  λειτουργίας κατά τις δικασίμους και 

σεβασμός στον κανονισμό λειτουργίας του Πρωτοδικείου 

Σύρου, όπως αυτός εγκρίθηκε και συμπληρώθηκε με την 

5/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. 

4. Να εκπονηθούν προγράμματα Η/Υ για κάθε τμήμα κάθε 

υπηρεσίας, για να αμβλυνθούν τα αποτελέσματα της 

έλλειψης υπαλλήλων. 

5. Να μην προστεθούν μεταβατικές έδρες του Μονομελούς 

Πλημ/κείου Σύρου στα νησιά της περιφερείας του και να μη 



δημιουργηθούν μεταβατικές έδρες του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου. 

6. Να δοθούν κατευθύνσεις, από την Εισαγγελία του Αρείου 

Πάγου, για τον τρόπο που θα επιλυθούν τα προβλήματα 

που δημιουργούνται από τα πειστήρια και αδυνατεί να τα 

επιλύσει το Τμήμα Πειστηρίων.  

Σε πίστωση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς.     

 
Ο Πρόεδρος                               Οι Γραμματείς 

 

 

  

Γιώργος Βαλσαμάκης               Ελένη Κουμούλα      Κυριάκος Κοντός                     


