Χανιά 16-6-2017
Αρ. Πρωτ. 3
ΨΗΦΙΣΜΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΣ
Πρόεδρο Εφετών Κρήτης
Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης
Πρόεδρο Πρωτοδικών Χανίων
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο∆ΥΕ

ΚΟΙΝ. 1.Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
(Γραφείο Υπουργού)
2.Πρόεδρο Αρείου Πάγου
3. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

Την 13η Ιουνίου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00, µια εκ των Γραµµατέων του
Ποινικού

Τµήµατος

του

Πρωτοδικείου

Χανίων

υπέστη

εξύβριση

µε

ακατανόµαστες φράσεις, απειλή αλλά και απρόκλητη επίθεση από µια πολίτη
επειδή ζήτησε να της χορηγηθεί αντίγραφο απόφασης υπόθεσής της που είχε
εκδικαστεί την προηγούµενη ηµέρα και η γραµµατέας της απάντησε ότι δεν
είναι ακόµα έτοιµη. Λόγω του επεισοδίου προκλήθηκε µεγάλη αναστάτωση
και διακοπή των εργασιών του γραφείου, αφού η πολίτης βρισκόταν σε
ανεξέλεγκτη κατάσταση. Όπως είναι φυσικό, η συνάδελφος φοβήθηκε για την
σωµατική της ακεραιότητα αλλά και προσβλήθηκε από τα εξυβριστικά λόγια
που της απεύθυνε η πολίτης.
Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που συµβαίνουν παρόµοια επεισόδια στα
∆ικαστήρια των Χανίων τόσο στα γραφεία όσο και στις έδρες, κατά τη

διάρκεια διεξαγωγής των δικών, µε «θύµατα» δικαστικούς υπαλλήλους.
∆υστυχώς η αστυνοµική φύλαξη του κτιρίου είναι τόσο ελλιπής, ακόµα και σε
ηµέρες συνεδρίασης σοβαρών ποινικών δικαστηρίων όπου υπάρχει εκ
προοιµίου σοβαρή πιθανότητα πρόκλησης επεισοδίων, που µας κάνει να
αισθανόµαστε εντελώς απροστάτευτοι. Αλλά και το ίδιο το κτίριο, λόγω της
ιδιοµορφίας του (πολλές είσοδοι-έξοδοι και δαιδαλώδης διαρρύθµιση) είναι
πολύ δύσκολο να ελεγχθεί και να παρέχει στοιχειώδη ασφάλεια τόσο στους
εργαζόµενους (δικαστές, υπαλλήλους, δικηγόρους) όσο και στο κοινό που
παρευρίσκεται καθηµερινά σ’ αυτό. Είναι γεγονός ότι απέχει πολύ από την
ικανοποίηση των σύγχρονων εργασιακών αναγκών.
Κατανοούµε ότι λόγω της δύσκολης πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής
συγκυρίας των τελευταίων ετών, πολύ µεγάλη µερίδα των πολιτών βρίσκεται
σε άσχηµη κατάσταση και πολύ συχνά κάποιοι παρεκτρέπονται αποδίδοντας
άδικα ευθύνες σε άτοµα ή οµάδες που δεν φέρουν καµία ευθύνη. Έχουµε
κάθε καλή διάθεση να δείξουµε ανοχή και κατανόηση διότι δεν βρισκόµαστε
εκτός κοινωνίας, αντίθετα κι εµείς υφιστάµεθα τις συνέπειες της οικονοµικής
κρίσης όπως η πλειοψηφία των πολιτών. Όµως όλα έχουν ένα όριο. Και
δυστυχώς πολύ συχνά αυτό το όριο καταστρατηγείται.
∆ηλώνουµε ξεκάθαρα ότι δεν είµαστε διατεθειµένοι να ανεχθούµε άλλο
φαινόµενα

απειλών,

εξυβρίσεων

και

κινδύνου

της

σωµατικής

µας

ακεραιότητας όταν µάλιστα είµαστε ένας από τους πιο σκληρά εργαζόµενους
κλάδους του ∆ηµόσιου Τοµέα. ∆ηλώνουµε επίσης ότι πλέον ο Σύλλογος µας
θα επεµβαίνει δυναµικά σε κάθε παρόµοιο επεισόδιο.
Ζητούµε την έµπρακτη προστασία ∆ικαστών και Εισαγγελέων προς τον
σκοπό του περιορισµού παρόµοιων φαινοµένων αλλά και τη συµπαράσταση
του κόσµου ώστε να µπορούµε µε αξιοπρέπεια αλλά και µε ένα στοιχειώδες
αίσθηµα ασφάλειας να εκτελούµε τα καθήκοντά µας.
Χανιά, 16 Ιουνίου 2017
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