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ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 79/20.10.2019 ανακοίνωσης-συμπαράστασης της 
ΟΔΥΕ στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του Συλλόγου Δικαστικών 
Υπαλλήλων Σάμου, επισημαίνουμε τα εξής:
Αναγνωρίζουμε την ύπαρξη πολλών κενών οργανικών θέσεων καθώς και την 
αύξηση της δικαστηριακής ύλης λόγω του προσφυγικού προβλήματος στις 
δικαστικές υπηρεσίες της Σάμου, συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους 
του ανωτέρω Συλλόγου και στηρίξουμε τις κινητοποιήσεις τους.
Ζητάμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την άμεση κάλυψη των οργανικών 
θέσεων των δικαστικών υπηρεσιών της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σάμου 
αλλά και όλων των δικαστικών υπηρεσιών της Ελλάδος που είναι 
υποστελεχωμένες και όχι την μετάβαση δικαστικών υπαλλήλων του Εφετείου 
Αιγαίου κατά τις δικασίμους των μεταβατικών του εδρών. Δηλώνουμε την 
έντονη δυσαρέσκεια μας σε αυτή τη λύση, στην οποία κατευθύνεται το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθόσον έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα, απλώς 
μετατίθεται σε κάποια άλλη υπηρεσία, η οποία επίσης έχει κενές οργανικές 
θέσεις! Άλλωστε, με το Π.Δ. 282/29.08.1994 (πλέον της 25ετίας...) έχει 
καθοριστεί ο τρόπος λειτουργίας της μεταβατικής έδρας του Εφετείου Αιγαίου 
(αλλά και άλλων Εφετείων) καθώς και η συμμετοχή των γραμματέων του 
Πρωτοδικείου Σάμου στη σύνθεση του Δικαστηρίου. Προφανώς κρίνοντας ότι 
αυτός ήταν ο πιο πρόσφορος, πρακτικά και οικονομικά, τρόπος για την 
εξυπηρέτηση όλων των παραγόντων των πολιτικών και ποινικών 
συνεδριάσεων (διαδίκων, δικηγόρων, μαρτύρων κλπ).

® Γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθυστερεί την ολοκλήρωση των 
προσλήψεων των διαγωνισμών του 2017;;; Γιατί δεν προκηρύσσει νέους 
διαγωνισμούς εφόσον τα κενά είναι γνωστά;;;
® Έχουν αναλογιστεί οι αρμόδιοι ποιο είναι το οικονομικό κόστος, της 
μετάβασης υπαλλήλων του Εφετείου Αιγαίου, καθόσον μεταξύ Σύρου και 
Σάμου δεν υπάρχει τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση και οι υπάλληλοι θα πρέπει 
να μεταβαίνουν πιθανότατα μέσω Πειραιά; Υπολογίζεται περί τα 500 ευρώ 
τουλάχιστον για κάθε μετακινούμενο υπάλληλο, το οποίο σημειωτέον δεν 
προπληρώνεται.
• Έχουν αναλογιστεί οι αρμόδιοι τα πρακτικά προβλήματα που θα 
δημιουργούνται στην εξυπηρέτηση πολιτών και δικηγόρων, όχι μόνο κατά την 
απουσία των υπαλλήλων του Εφετείου Αιγαίου που θα μεταβαίνουν στη Σάμο, 
για τουλάχιστον 4-5 ημέρες κάθε φορά, αλλά και κατά τα ενδιάμεσα 
διαστήματα κάθόσον, ο φόρτος εργασίας θα είναι μεγαλύτερος γι’ αυτούς, ενώ 
ταυτόχρονα οι δικογραφίες θα άγονται και θα φέρονται ανά το Αιγαίο πέλαγος;
® Πόσο θα πρέπει να παραμένει ο γραμματέας της πολιτικής συνεδρίασης 
για την κατάθεση των προσθηκών, όταν αυτή προβλέπεται στις (3) τρεις ή στις 
(7) επτά ημέρες, αναλόγως της διαδικασίας;



® Πόσο θα πρέπει να παραμένει ο γραμματέας των ποινικών 
συνεδριάσεων μετά το πέρας αυτών, προκειμένου να επιμεληθεί τη σύνταξη 
αποσπασμάτων για τις μεταγωγές κρατουμένων κλπ;
® Να σημειωθεί ότι η καθαρογράφηση των πολιτικών αποφάσεων της 
μεταβατικής έδρας Σάμου, ήδη γίνεται από τους γραμματείς του πολιτικού 
τμήματος της έδρας του Εφετείου Αιγαίου, χωρίς να είναι αρμοδιότητά τους, 
προς εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας του Πρωτοδικείου Σάμου και προς 
επίσπευση της διαδικασίας θεώρησής τους.
® Η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος εκπροσωπεί μόνο τους 
συναδέλφους του Συλλόγου της Σάμου;;; Καμία επαφή, καμία ενημέρωση, 
καμία επικοινωνία με την έδρα του Εφετείου Αιγαίου ή έστω με το Σύλλογο 
του Νομού Κυκλάδων. Η άλλη πλευρά δεν έχει λόγο;;; Όλα κάτω από το 
τραπέζι;;;
• Σε κάθε περίπτωση, αν η υποστήριξή της μεταβατικής έδρας γίνεται από 
γραμματείς της έδρας, αυτό συνεπάγεται ότι τα βιβλία, οι δικογραφίες, οι 
αποφάσεις και τα πρακτικά καθώς και η θεώρηση και υπογραφή αυτών, η 
χορήγηση αντιγράφων κλπ, θα τηρούνται στην έδρα του Εφετείου και άρα δεν 
θα αποφεύγεται η ταλαιπωρία δικηγόρων και διαδίκων. Συνεπώς, ο σκοπός 
ύπαρξης της μεταβατικής έδρας, που συνίσταται στην εξυπηρέτηση των 
παραγόντων της δίκης σε τοπικό επίπεδο, δεν πληρούται και γεννάται το 
ερώτημα της συνέχισης ή μη της λειτουργίας της μεταβατικής έδρας Σάμου.
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