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ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΝΟΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Έβανς  1 ,  Τ .Κ .  71201 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ  
Τηλέφωνο :2810284365 
FAX:2810284394 και  2810283051 

Ηράκλειο  13-4-2011 
Αριθµ.  Πρωτ .55 

 

ΠΡΟΣ :  

1 .Τον  κ .  Πρόεδρο  και  τα  Μέλη  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  

∆ικηγορικού  Συλλόγου  Ηρακλείου  

2 .Τον  κ .  Πρόεδρο  και  τα  Μέλη  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  

∆ικηγορικού  Συλλόγου  Λασιθίου  

Κοινοποίηση :  

1 .Σύλλογο  ∆ικαστικών  Υπαλλήλων  Νοµού  Λασιθίου  

2 .Οµοσπονδία  ∆ικαστικών  Υπαλλήλων  Ελλάδος(Ο∆ΥΕ )  

  

Αξιότιµοι  κ .κ .  Πρόεδροι  και  Μέλη  των  ∆ .Σ . ,   

Μετά  την  υπογραφή  του  Προεδρικού  ∆ιατάγµατος  και  την  επικείµενη  

δηµοσίευσή  του  στο  ΦΕΚ ,  για  την  ίδρυση  του  Εφετείου  Ανατολικής  

Κρήτης  µε  έδρα  το  Ηράκλειο ,  εκτιµούµε  ότι  ικανοποιείται  ένα  χρόνιο  

αίτηµα  των  κατοίκων  της  Ανατολικής  Κρήτης  και  δικαιώνονται  οι  

πολύχρονοι  αγώνες  των  Συλλόγων  σας  για  το  θέµα  αυτό .   

Σύµφωνα  µε  όσα  προβλέπει  το  Π .∆ .  ορίζεται  η  έναρξη  της  λειτουργίας  

του  Εφετείου  από  16-9-2011.Είναι  λοιπόν  λογικό  το  προσεχές  χρονικό  

διάστηµα  να  δροµολογηθούν  οι  διαδικασίες  εκείνες  που  χρειάζονται  για  

την  στελέχωση  του  νέου  Εφετείου (οργανόγραµµα ,  κατανοµή  θέσεων  

∆ικαστών  –Εισαγγελέων  και  ∆ικαστικών  Υπαλλήλων ) .   

Επειδή  επιθυµούµε  η  λειτουργία  του  νέου  Εφετείου  να  ξεκινήσει  

χωρίς  προβλήµατα  και  εκτιµώντας  πως  αυτό  µπορεί  να  επιτευχθεί  µε  την  

έγκαιρη  και  συντονισµένη  παρέµβαση  των  εµπλεκόµενων  φορέων  

(∆ικαστών  –  ∆ικηγόρων  -  ∆ικαστικών  Υπαλλήλων ) ,  σας  απευθύνοµε  

πρόσκληση  για  συνάντηση  και  συνεργασία   των  ∆ιοικητικών  Συµβουλίων  

των  Συλλόγων  σας  µε  τους  Συλλόγους  ∆ικαστικών  Υπαλλήλων  

Ηρακλείου  και  Λασιθίου  όπου  µέσα  από  παράθεση  αντικειµενικών  
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στοιχείων  και  συνθηκών  να  µπορέσοµε  να  διαµορφώσουµε  κοινή  θέση -

πρόταση  για  την  κατανοµή  των  οργανικών  θέσεων  ∆ικαστικών  

Υπαλλήλων -∆ακτυλογράφων -∆ικαστικών  Επιµελητών  καθώς  και  για  τον  

τρόπο  κάλυψής  τους  στο  νέο  Εφετείο .   

Πάγια  θέση  µας  παραµένει  και  έχει  εκφραστεί  πολλές  φορές  µέσα  από  

αποφάσεις  των  συνεδρίων  της  Οµοσπονδίας  µας (Ο .∆ .Υ .Ε . ) ,  ότι  η  

στελέχωση  και  λειτουργία  οποιασδήποτε  ∆ικαστικής  Υπηρεσίας  δεν  

πρέπει  να  διαταράσσει  τη  λειτουργία  των  υπολοίπων  ∆ικαστικών  

Υπηρεσιών  µε  αφαίµαξη  προσωπικού  απ΄  αυτές  µέσω  αποσπάσεων .  

Εποµένως  το  νέο  Εφετείο  θα  πρέπει  να  στελεχωθεί  µε  ανθρώπινο  

δυναµ ικό  υπαλλήλων  ικανό  να  αντιµετωπίσει  τις  ανάγκες  της  

υπηρεσίας  µέσα  από  διαδικασίες  νέων  διορισµών -µετατάξεων  από  

υπόλοιπους  φορείς  του  δηµοσίου  και  στο  βαθµό  που  κρίνεται  

απαραίτητη  η  παρουσία  κάποιων  εµπειρότερων  ∆ικαστικών  Υπαλλήλων ,  

η  µετακίνησή  τους  να  γίνει  µόνο  οικειοθελώς  και  µε  ταυτόχρονη  

αναπλήρωσή  τους  στη  θέση  όπου  υπηρετούσαν .  Με  τις  παραπάνω  

σκέψεις  µας  σας  προσκαλούµε  σε  συνάντηση  –  συνεργασία  των  

∆ιοικητικών  µας  Συµβουλίων  αµέσως  µετά  τις  εορτές  του  Πάσχα  

αφήνοντας  σε  εσάς  την  πρωτοβουλία  του  καθορισµού  της  ακριβούς  

ηµεροµηνίας  

Προς  διευκόλυνσή  σας ,  σας  παραθέτοµε  συνηµµένα  (Πίνακες  Ι , Ι Ι ,Ι Ι )  

την  κατανοµή  των  σηµερινών  οργανικών  θέσεων  στις  Πρωτοδικειακές  

Υπηρεσίες  Ηρακλείου  και  Λασιθίου  καθώς  και  τα  υφιστάµενα  οργανικά  

κενά  σ΄  αυτές ,  όπως  και  την  κατανοµή  των  οργανικών  θέσεων  

∆ικαστικών  Υπαλλήλων  στο  υφιστάµενο  Εφετείο  Κρήτης .    

Με  Τιµή  

Για  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  
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