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Αξιότιµε κ. Υπουργέ,

Με την παρουσία σας σήµερα εδώ µας δίνετε την ελπίδα
ότι µπορούν να δροµολογηθούν λύσεις στα οξυµένα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ∆ικαστικές Υπηρεσίες σε
τοπικό επίπεδο.
Κυρίαρχο των προβληµάτων αυτών , όπως το
διαµόρφωσαν οι εξελίξεις , αποτελεί το κτηριακό.
∆ύο δυσάρεστα συµβάντα που είχαµε το τελευταίο
διάστηµα, η πτώση σοβάδων από την οροφή του Κεντρικού
∆ικαστικού Μεγάρου και η πληµµύρα από νερά που µπήκαν
επίσης από την οροφή στο κτήριο του Ειρηνοδικείου, έρχονται
να επιβεβαιώσουν µε τον πλέον δραµατικό τρόπο τα
σοβαρότατα προβλήµατα που διέγνωσαν οι Εκθέσεις Αυτοψίας
των ειδικών στα εν λόγω κτήρια.
Όπως διαφαίνεται ξεκάθαρα από τις Εκθέσεις αυτές, για
τις οποίες έχετε λάβει γνώση, απαιτείται η άµεση
συντήρηση των δύο κτηρίων δεδοµένου ότι απειλούνται
σοβαρά η ασφάλεια και η σωµατική ακεραιότητα
εργαζοµένων και πολιτών που καθηµερινά βρίσκονται µέσα.
Και επειδή η επισκευή αυτή, δεν µπορεί να γίνει αλλιώς παρά
µε την µεταστέγαση των υπηρεσιών, απαιτείται η άµεση
εξεύρεση λύσης είτε µε τη χρησιµοποίηση χώρου ιδιοκτησίας
του ∆ηµοσίου είτε µε την µίσθωση κατάλληλου ιδιωτικού
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χώρου.
Επιβάλλεται λοιπόν στο σηµείο αυτό η δική σας
πρωτοβουλία,
ώστε
να
παρακαµφθούν
οι
όποιες
γραφειοκρατικές διαδικασίες και να δροµολογηθεί άµεσα η
µεταστέγαση των υπηρεσιών από τα δύο αυτά άκρως
επικίνδυνα κτήρια.
Όµως σε καµία περίπτωση η λύση δεν µπορεί να είναι
προσωρινή και για το λόγο αυτό ζητούµε σήµερα εδώ µε την
παρουσία σας, την δέσµευσή σας, ότι θα κινηθούν άµεσα οι
διαδικασίες για την ανέγερση του Νέου ∆ικαστικού
Μεγάρου, ένα έργο που κυριολεκτικά έχει βαλτώσει στη δίνη
των µνηµονίων και των περικοπών, αλλά που το έχει µεγάλη
ανάγκη µια ολόκληρη κοινωνία και µια πόλη που συµβάλει
καθοριστικά στην οικονοµία του τόπου. Οποιαδήποτε
περαιτέρω ολιγωρία στο θέµα αυτό θα είναι οδυνηρή και θα
δηµιουργεί συνεχή εµπόδια στην εύρυθµη λειτουργία των
∆ικαστικών Υπηρεσιών και στην απονοµή της ∆ικαιοσύνης.
Ασφαλώς, σήµερα το κτηριακό που σχετίζεται µε την
ασφάλεια και την σωµατική ακεραιότητα ανθρώπων, επισκιάζει
όλα τα άλλα προβλήµατα, όµως δεν µπορούµε να µην
επισηµάνοµε και τα υπόλοιπα προβλήµατα και τις τεράστιες
ελλείψεις που δυσχεραίνουν ακόµα περισσότερο το έργο των
φορέων της ∆ικαιοσύνης και ειδικότερα αφορούν:
Α) Σε ανθρώπινο δυναµικό ∆ικαστικών Υπαλλήλων: Σε
όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας του Ηρακλείου υπηρετούν
πολλοί λιγότεροι από τις οργανικές θέσεις που υπάρχουν και
κυρίως από τις ανάγκες που υφίστανται. Χαρακτηριστικά
παραδείγµατα αποτελούν: Το Εφετείο Ανατ. Κρήτης που από
την ίδρυση του στελεχώθηκε µε µόλις (7) οργανικές θέσεις
ενώ µεταφέρθηκε σ΄ αυτό το 70% της ύλης του Εφετείου
Κρήτης (το οποίο λειτουργεί µε 14 οργανικές θέσεις
υπαλλήλων). Επίσης στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου επί συνόλου
59 οργανικών θέσεων υπηρετούν µόνον 40 υπάλληλοι ενώ όλα
τα αρχεία της υπηρεσίας λειτουργούν µε µόλις (1) ∆ικαστική
Επιµελήτρια, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών επί συνόλου 33
οργανικών θέσεων υπηρετούν 25, ενώ στο Ειρηνοδικείο
Ηρακλείου µε υπηρετούντες 13 Ειρηνοδίκες υπηρετούν 12
∆ικαστικοί Υπάλληλοι ενώ η ορθολογική αναλογία θα ήταν 1
προς 2 αντίστοιχα. Παρόµοια κατάσταση βιώνουν οι
συνάδελφοι στα επαρχιακά Ειρηνοδικεία Μοιρών και Πύργου,
όπου ένας Γραµµατέας σε καθένα απ΄ αυτά επωµίζεται όλη τη
δικαστηριακή ύλη και τα διοικητικά θέµατα, ενώ το
Πταισµατοδικείο στενάζει από τον µεγάλο όγκο των
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προανακριτικών
υποθέσεων
και
στο
Έµµισθο
Υποθηκοφυλάκειο µε τη µισή δύναµη υπαλλήλων απ΄ότι στο
πρόσφατο παρελθόν είναι αναγκασµένοι να διεκπεραιώνουν
όγκο δουλειάς Κτηµατολογίου και Υποθηκοφυλακείου.
Στην παραπάνω τραγική εικόνα των υπηρεσιών ο διορισµός
των επιλαχόντων του 2009 , αν και θετική εξέλιξη, αποτέλεσε
σταγόνα στον ωκεανό, ενώ δεν αποτελούν λύσεις αλλά
ηµίµετρα οι 5µηνες συµβάσεις µέσω ΕΣΠΑ για την πρόσληψη
ασκούµενων δικηγόρων και µακροχρόνια ανέργων, για το λόγο
ότι τα άτοµα αυτά, παρά την επάρκεια προσόντων που
διαθέτουν στην πλειονότητά τους, δεν είναι δυνατόν να
εγκλιµατιστούν στο εργασιακό περιβάλλον, αφού µέχρι να
έλθουν – φεύγουν.
Επιβάλλεται λοιπόν η άµεση προώθηση των µετατάξεων
που έχουν ήδη εγκριθεί, αλλά και η διενέργεια νέου
διαγωνισµού πρόσληψης ∆ικαστικών Υπαλλήλων.
Β) Σε υλικοτεχνική υποδοµή:Οι σοβαρές ελλείψεις σε
υλικοτεχνική υποδοµή και η
ηµιτελής έως ανύπαρκτη
µηχανοργάνωση, αλλά και η διαδικτυακή σύνδεση των
υπηρεσιών, καθιστά το έργο µας ακόµα δυσχερέστερο και
δηµιουργεί στους πολίτες πολλαπλή ταλαιπωρία.
Γ) Αµοιβές ∆ικαστικών Υπαλλήλων – Μισθολόγιο –
Βαθµολόγιο -Εκλογές Υπηρεσιακών-Επιλογή Προϊσταµένων:
Όπως σας έχοµε τονίσει πολλές φορές και ο ίδιος
παραδεχθήκατε στο πρόσφατο συνέδριο του Βόλου, οι αµοιβές
µας είναι δυσανάλογες του έργου που προσφέροµε και ειδικά
µε την έναρξη των µνηµονίων και τον Ν. 4024/11 έχουν
περικοπεί µε δραµατικό τρόπο. Και δεν µπορεί στον ίδιο
εργασιακό χώρο, να αισθανόµαστε την µέριµνα και φροντίδα
της πολιτείας µονόπλευρα. Σαφώς και οι ρόλοι κάθε φορέα
της ∆ικαιοσύνης είναι διακριτοί και διαφορετικής
βαρύτητας, όµως τις δύσκολες συνθήκες ωραρίων,
ψυχολογικής και σωµατικής εξάντλησης και πολύ συχνά
κινδύνων τις βιώνουµε όλοι και θάλεγε κανείς ότι οι
∆ικαστικοί Υπάλληλοι ως ο πιο αδύναµος κρίκος της
αλυσίδας, σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούµε ως δέκτης
της οργής και της αποσυµπίεσης των πολιτών που έρχονται
καθηµερινά στα ∆ικαστήρια. Αυτός όµως ο ρόλος µας δεν
αναγνωρίζεται έµπρακτα από την πολιτεία, καθώς χρόνια τώρα
δεν λαµβάνοµε, όπως θα έπρεπε, το αντίστοιχο επίδοµα
ειδικών συνθηκών στο ποσοστό του 75% που χορηγείται σε
∆ικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, κάτι που ίσχυε
για χρόνια στο παρελθόν. Πιστεύοµε η δέσµευσή σας στο
3

συνέδριο του Βόλου, για την επαναχορήγησή του, να γίνει
άµεσα πράξη.
Και µέσα σε αυτό το δυσάρεστο µισθολογικό καθεστώς που
υφιστάµεθα
και
την
υπεράνθρωπη
προσπάθεια
που
καταβάλλοµε ώστε µε υψηλό ηθικό να αποδίδοµε στην εργασία
µας και παράλληλα να µπορέσοµε να ζήσοµε µε αξιοπρέπεια,
κάποιοι συνάδελφοί σας σε άλλα Υπουργεία καταστρώνουν
σχέδια νέων µισθολογίων που στόχο έχουν, όπως διαρρέεται
στον τύπο, ακόµα µεγαλύτερες περικοπές και ακόµα
µεγαλύτερο άνοιγµα της ψαλίδας ανάµεσα στις κατηγορίες
εκπαίδευσης. Τι άλλο στόχο µπορεί να έχουν τέτοια σχέδια,
παρά µόνον την φυσική εξόντωσή µας, αλλά και τη σπορά
κλίµατος διχασµού ανάµεσα στους εργαζόµενους. Ζητούµε
λοιπόν την σθεναρή παρέµβασή σας , για να προασπίσετε τα
αυτονόητα και να αποτραπούν τα σχέδια περί νέου
µισθολογίου και νέων περικοπών, αλλά και να προωθήσετε,
όπως και πάλι υποσχεθήκατε στο Βόλο, τη διάταξη περί
απονοµής του προηγούµενου βαθµολογίου, ώστε να
προχωρήσουν επιτέλους και οι διαδικασίες εκλογής αιρετών
στα ∆ικαστικά Υπηρεσιακά Συµβούλια , αλλά και επιλογής
των Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων στις
∆ικαστικές Υπηρεσίες.
Με την πεποίθηση ότι τα αιτήµατα µας θα τύχουν της
ανάλογης προσοχής και προσπάθειας για επίλυση από µέρους
σας, είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία θα
µπορούσε να συµβάλει σ΄ αυτό.
Με εκτίµηση
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Μιχάλης Μαυρογένης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Άννα Ρουµπελάκη
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