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ΠΡΟΣ 

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικ/των  
Γεν. ∆ιεύθυνση : ∆ιοίκησης ∆ικ/σύνης 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων 
∆/νση : Στρατηγικού Σχεδιασµού 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ∆/νης 
Τµήµα : Α 21 
Μεσογείων αρ. 96 ΤΚ 115 27 ΑΘΗΝΑ 
 
Κοινοποίηση : Οµοσπονδια ∆ικ/κών 
Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο∆ΥΕ) 

     
ΘΕΜΑ : Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στο Ειρηνοδικείο Ρεθύµνου. 
 

Αξιότιµοι Κύριοι, είναι γνωστό ότι, εδώ και εννέα χρόνια το κύριο βάρος της 
οικονοµικής κρίσης στη Χώρα µας, εκ των ∆ικαστικών Υπηρεσιών, επωµίζονται τα 
Ειρηνοδικεία. Επίσης, το ίδιο διάστηµα, υπήρξε πλήθος παραιτήσεων συναδέλφων 
χωρίς να καλύπτονται επαρκώς τα επί πλέον κενά ενώ αυξήθηκαν υπέρµετρα τα 
αντικείµενα (Εκουσια από το Μον. Πρ. διαθήκες, αποποιήσεις, πιστ/κά -σωµατεία) 
και το ύψος της καθ’ ύλην αρµοδιότητας, µε συνέπεια την υπέρµετρη αύξηση του 
όγκου εργασιών που καλούνται να αντιµετωπίσουν 4 εκ των 5 Γραµµατέων που 
υπηρετούν (µία Γραµµατέας βρίσκεται σε µακροχρόνια άδεια ανατροφής τέκνου) και 
3 Επιµελητές, δηλαδή όσοι Γραµµατείς υπηρετούσαν και προ 10ετίας. Σας 
γνωρίζουµε επίσης ότι, κανείς εκ των υπηρετούντων Γραµµατέων δεν ανήκει στην 
κατηγορία ΠΕ. ∆εν θα αναφερθούµε σε περαιτέρω λεπτοµέρειες για τα ως άνω 
πιστεύοντας ότι, τα γνωρίζετε ήδη.  

Τα τρία περιφερειακά Ειρηνοδικεία στην Περιφέρεια Ρεθύµνης 
συγχωνεύθηκαν στο Ειρηνοδικείο Ρεθύµνης από 1-1-2013 µε αποτέλεσµα, να 
µεταφερθούν οι επτά οργανικές τους θέσεις και να προστεθούν στις πέντε (4 
Γραµµατείς και µια επιµ/τρια) που υπήρχαν στο Ειρηνοδικείο Ρεθύµνου, όµως µόνο  
οι οργανικές θέσεις διότι δεν υπήρχαν δικαστικοί υπάλληλοι σε αυτά όταν έγινε η 
συγχώνευση.  



Σήµερα, όλος ο εργασιακός όγκος του Ειρηνοδικείου Ρεθύµνου 
αντιµετωπίζεται από 4 εκ των 5 Γραµµατέων εκ των οποίων (4ρων) ο ένας Ι∆ΑΧ, 
(µια Γραµµατέας λείπει σε µακροχρόνια άδεια ανατροφής τέκτου) και τρείς 
επιµελητές οι οποίοι κυριολεκτικά, αγωνίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες, χωρίς ωράριο πλέον, να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα τους. Κανονικές 
άδειες δεν έχουν κάνει χρήση για το έτος 2017 δύο Γραµµατείς και µία επιµελήτρια 
ενώ οι υπόλοιποι έχουν κάνει χρήση από 20 -50% των ηµερών που δικαιούνται.  

Στο ειρηνοδικείο Ρεθύµνου σήµερα, οι οργανικές θέσεις είναι 12 µε την 
αύξηση κατά µία (ΠΕ) σύµφωνα µε το Ν. 4336/2015  (9 γραµ.+ 3 επιµ/τές). 

Πληροφορηθήκαµε ότι, δύο από τις 9 θέσεις Γραµµατέων είναι δεσµευµένες 
προκειµένου να καλυφθούν από µέλη τριών οικογενειών που είχαν θύµατα στις 
πυρκαϊές του 2007 στο Ρέθυµνο.   

Αξιότιµοι κύριοι, για όλα τα παραπάνω για τα οποία επαναλαµβάνω δεν 
αναφερόµαστε περισσότερο για λόγους οικονοµίας χρόνου, παρακαλούµε να 
ενεργήσετε για να καλυφθούν οι ως άνω οργανικές θέσεις Γραµµατέων, άλλως, εκτός 
από την οργανική θέση 1 ΠΕ Γραµ/ων που θα καλυφθεί µε την εφαρµογή του Ν. 
4336/2015 να καλυφθεί  τουλάχιστον άλλη µια θέση Γραµµατέων. 

Είµαστε στη διάθεση Σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία, ευελπιστώντας 
στην ανταπόκριση Σας στο ως άνω αίτηµα.  

    
Η ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 
        ΜΑΡΙΑ ΡΩΣΣΟΓΛΟΥ 


