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Προς 

Τους κ. Προϊσταµένους των ∆ικαστικών 

Υπηρεσιών Χαλκιδικής 

 

Κοιν. : 1) κ. Υπουργό ∆ικαιοσύνης 

  2) κ. Γ.Γ. Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 

  3) κ. Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής 

  4) Ο.∆.Υ.Ε. 

Σας γνωρίζουµε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µελών 

του Συλλόγου µας αποφάσισε την συµµετοχή του στις δράσεις που 

εξήγγειλε η Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος µε το µε 

αριθµό πρωτ.63/03-12-2012 έγγραφό της και συγκεκριµένα να 

πραγµατοποιήσει τρίωρη αποχή των δικαστικών υπαλλήλων από 

τα καθήκοντά τους, από τις 09.00πµ µέχρι 12.00µµ στις 11-12-

2012 και συγκέντρωση στις εισόδους του ∆ικαστικού Μεγάρου Πο-

λυγύρου Χαλκιδικής. 

Εκφράζουµε την διαµαρτυρία µας για τις περικοπές των α-

ποδοχών µας, την γενικευµένη φορολόγηση των εισοδηµάτων µας, 

την εγκατάλειψη των δικαστικών υπηρεσιών του Νοµού Χαλκιδικής, 

που αιµορραγούν λόγω των αθρόων αποχωρήσεων (λόγω συντα-

ξιοδότησης, µεταθέσεων κλπ), σε συνδυασµό µε την αύξηση της 

δικαστηριακής ύλης, έχουν σαν αποτέλεσµα την υπερεργασία των 

ολίγων ∆ικαστικών Υπαλλήλων που απέµειναν κάτω από αντίξοες 

συνθήκες. 

Επειδή η ουσιαστική αναβάθµιση της απονοµής της ∆ι-
καιοσύνης είναι απαίτηση της κοινωνίας και υπόθεση όλων 
µας. 
 
 



∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ : 
-  Αποδοχές που να καλύπτουν την αξιοπρεπή επιβίωση µας. 

-  Την άµεση ενίσχυση µε ανθρώπινο δυναµικό των δικαστικών υ-

πηρεσιών. 

-  Τον εκσυγχρονισµό των δικαστικών υπηρεσιών και τη βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας. 

-  Την πιστή τήρηση των ισχυόντων Κανονισµών των ∆ικαστηρίων 

ως προς τον προσδιορισµό του προβλεπόµενου αριθµού υπο-

θέσεων στα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια. 

-  Την τήρηση του ωραρίου των ∆ικαστικών Υπαλλήλων, σύµφωνα 

µε τις αποφάσεις των Συνεδρίων της Ο.∆.Υ.Ε. και της απόφασης 

που λήφθηκε και καταχωρήθηκε στο µε αριθµό 2/2012 πρακτικό 

Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου µας. 

-  Την άµεση υλοποίηση του προγράµµατος φωνοληψίας σε  όλα τα 

δικαστήρια και διαδικασίες. 

-  Την λήψη από την Πολιτεία των αναγκαίων µέτρων για την ασφά-

λεια των ∆ικαστηρίων. 

Για το ∆.Σ. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                        

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ 


