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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
(εκπροσωπούμενα από τους/τις:κ.κ.)
1.Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό
κ.Κυριάκο Μητσοτάκη
2.Πρόεδρο Του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξη Τσίπρα
3.Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής κ.Φώφη Γεννηματά,
4.Γενικό Γραμματέα Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος
κ.Δημήτριο Κουτσούμπα
5.Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης κ.Κυριάκο Βελόπουλο
6.Γενικό Γραμματέα του ΜεΡα 25 κ.Γιάνη Βαρουφάκη
Κοινοποίηση: Προς όλα τα Μ.Μ.Ε. (έντυπου και
ηλεκτρονικού τύπου)
Αξιότιμοι κύριοι/-ες
Με την έναρξη του νέου Δικαστικού Έτους στις 16/9/2019,
ο

χώρος της Δικαιοσύνης

βρίσκεται

αντιμέτωπος

με

σωρεία

προβλημάτων τα περισσότερα από τα οποία είναι χρονίζοντα

και

διαρκώς διογκούμενα, που η ύπαρξη τους θέτει πλέον την ίδια την
λειτουργία των Δικαστικών Υπηρεσιών σε κίνδυνο.
Το

κορυφαίο

των

προβλημάτων

είναι

σήμερα

η

τεράστια έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, αφού καθίσταται
πλέον επισφαλής η στοιχειώδης ανταπόκριση των υπηρεσιών στον
τεράστιο καθημερινό όγκο δουλειάς. Παρά το γεγονός ότι
βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο του 2017 τρεις
διαγωνισμοί που θα ενίσχυαν τα Δικαστήρια με συνολικό
αριθμό 718 νέων υπαλλήλων, σήμερα σχεδόν τρία χρόνια
1

από τις προκηρύξεις των διαγωνισμών , έχουν διορισθεί και
αναλάβει εργασία λιγότεροι από 300 από τον παραπάνω συνολικό
αριθμό. Ευθύνη δε γι΄ αυτό έχει η ίδια η γραφειοκρατική
λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, μέσω κάποιων υπηρεσιών
του. Αποτέλεσμα δε αυτής της καθυστέρησης των προσλήψεων
Δικαστικών Υπαλλήλων, είναι να έχει διαταραχθεί, ειδικά στα
χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, η αναλογική ποσοτική σχέση
ανθρώπινου

δυναμικού

μεταξύ

Δικαστικών

Λειτουργών

και

Δικαστικών Υπαλλήλων. Και ως φυσικό επακόλουθο αυτού είναι η
περαιτέρω καθυστέρηση της απονομής της Δικαιοσύνης.
Σε αυτή δε την θλιβερή πραγματικότητα της μεγάλης
έλλειψης

Δικαστικών

υφιστάμενη

Υπαλλήλων,

κατάσταση

των

προστίθενται:

περισσοτέρων

Κτηρίων, με τα παλαιά και σε πολλές περιπτώσεις

α)

η

Δικαστικών
ασυντήρητα

κτήρια με τους ανεπαρκείς χώρους για χρήση τους ως Δικαστήρια,
χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες θέρμανσης και κλιματισμού και β) οι
τεράστιες

ελλείψεις

σε

τεχνολογικές

υποδομές

των

Δικαστικών Υπηρεσιών (μηχανογράφηση, μαγνητοφώνηση και
απομαγνητοφώνηση,

ηλεκτρονική

αλληλογραφία,

ηλεκτρονικό

πρωτόκολλο κ.λπ.).
Με την κατάσταση που εν συντομία σας περιγράφουμε
παραπάνω, γίνεται φανερό ότι το σύνολο των Δικαστικών
Υπαλλήλων της χώρας κάνουν καθημερινά κατάθεση ψυχής,
προκειμένου

να

μπορέσουν

να

ανταποκριθούν

στις

αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
Όμως,

αντί

να

έχουν

από

την

πολιτεία

την

ελάχιστη

αναγνώριση - κίνητρο για το δύσκολο έργο με το οποίο είναι
επιφορτισμένοι, αντιμετωπίζονται τιμωρητικά, αφού από το
2011 έχουν μειωθεί σε ποσοστό από

25-40% οι αποδοχές

τους, ενώ οι πολλές ώρες υπερωριακής απασχόλησης τις
οποίες εργάζονται, υπαμείβονται ή σε πολλές περιπτώσεις
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δεν αμείβονται καθόλου. Και σαν αποκορύφωμα όλης της
παραπάνω «άδικης» μισθολογικής αντιμετώπισής τους, είναι
η κατάργηση του «Επιδόματος Ειδικών Συνθηκών», το οποίο
λαμβάναμε μέχρι το έτος 2011 ως ποσοστό του αντιστοίχου
επιδόματος

των

Δικαστικών

Λειτουργών.

Δηλαδή

σε

συνθήκες διαρκώς επιδεινούμενες, που δεν είναι πλέον
μόνον «ειδικές», αλλά ανθυγιεινές

και επικίνδυνες, οι

Δικαστικοί Υπάλληλοι «δεν δικαιούνται», κατά την κρίση της
πολιτείας, καμία αναγνώριση του έργου που κατά κοινή
ομολογία προσφέρουν.
Ενόψει

όλων

των

παραπάνω

και

προκειμένου

να

σας

ενημερώσουμε αναλυτικότερα και δια ζώσης για το σύνολο των
προβλημάτων του Κλάδου μας, θα θέλαμε να ορίσετε συνάντηση με
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας.
Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης

Μαριάνθη Μισαηλίδου
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