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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: Τον κ. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο
Κοινοποίηση:
1. κ. Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
2. Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.)
3. Μέλη του Συλλόγου μας
Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα
Με αφορμή, τη σύνταξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων πίνακα αιτουμένων προς πλήρωση θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων, σε
εφαρμογή με Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ‐ΔΙΠΙΔ/οικ.560/8‐1‐2013 εγκυκλίου του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αφού ενημερωθήκαμε ,
μέσω της ΟΔΥΕ για την κατανομή των θέσεων που αφορούν την Εφετειακή Περιφέρεια
Ανατολικής Κρήτης και ειδικότερα την Πρωτοδικειακή Περιφέρεια Ηρακλείου, κρίνουμε
πώς είναι επιτακτική ανάγκη προσθήκης ακόμα δεκατριών (13) θέσεων στις ήδη
αιτούμενες προς πλήρωση, για τους λόγους που σας εκθέτουμε παρακάτω.
Αναλυτικά οι προτεινόμενες από μέρους μας προσθήκες θεωρούμε ότι πρέπει να
γίνουν :
Α) Στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου: Τεσσάρων (4) θέσεων Γραμματέων.
Σύμφωνα με το οργανόγραμμα που είχε συνταχθεί τα προηγούμενα χρόνια(με βάση τα
στατιστικά στοιχεία των ετών από 2005 ως 2007) και το οποίο λάβατε υπόψη στην
κατανομή των θέσεων, στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου απαιτούνταν (13) οργανικές θέσεις
Γραμματέων και δεδομένου ότι με την συγχώνευση Ειρηνοδικείων (Π.Δ.110/ΦΕΚ193Α΄/10‐
10‐2012) ,εντάχθηκε στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου και το Ειρηνοδικείο Χερσονήσου με (2)
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οργανικές θέσεις Γραμματέων, συνολικά στο νέο σχήμα του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου
αντιστοιχούν 15 οργανικές θέσεις Γραμματέων (δηλαδή 13 Ηρακλείου και 2 Χερσονήσου).
Λαμβάνοντας όμως υπόψη την επιπλέον ύλη που έχει μεταφερθεί στα Ειρηνοδικεία
σύμφωνα με τον Ν.3869/2010(Περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων), αλλά και τον
Ν.4055/12(Μεταφορά ύλης Εκουσίας από τα Μονομελή Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία)
που από 1‐4‐2012 έχει ήδη μεταφερθεί ως προς το σκέλος των Προσημειώσεων ενώ από 1‐
3‐2013 αναμένεται να μεταφερθεί η ύλη που αναφέρεται στα άρθρα 1,4,5,17 και 20 του
Ν.4055/12 (όπως ρητά ορίζεται στον Ν.4077/12), γίνεται σαφές ότι ο απαιτούμενος
αριθμός Γραμματέων που απαιτείται για να ανταποκριθεί επαρκώς στα νέα δεδομένα το
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου είναι πολύ μεγαλύτερος από 15 και με βάση το γεγονός ότι σήμερα
στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου υπηρετούν μόλις 11 Γραμματείς , θεωρούμε αυτονόητο ότι θα
πρέπει στο σχετικό αίτημα του Υπουργείου να περιλάβετε τουλάχιστον και τέσσερις(4)
θέσεις Γραμματέων για το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.
Β) Στο Ειρηνοδικείο Καστελλίου Πεδιάδος: Δύο(2) θέσεις Γραμματέων.
Προφανώς ισχύουν και εδώ οι ίδιοι όπως παραπάνω λόγοι αύξησης της ύλης και της
αρμοδιότητας και το δεδομένο της συγχώνευσης των Ειρηνοδικείων Αρκαλοχωρίου και
Βιάννου σε αυτό του Καστελλίου. Έτσι οι (3) συνολικά οργανικές θέσεις Γραμματέων αυτών
των Ειρηνοδικείων προστιθέμενες στις υπάρχουσες (2) του Καστελλίου καθιστούν το
σύνολο θέσεων (5). Και από αυτές σήμερα είναι πληρωμένη μόνο (1) δεδομένου ότι οι
υπηρετούντες δύο υπάλληλοι στα μέχρι πρότινος Ειρηνοδικεία Αρκαλοχωρίου και
Καστελλίου είναι αποσπασμένοι στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης και ήδη τελούν υπό
μετάθεση και οι δύο σε Δικαστικές Υπηρεσίες εντός της πόλεως του Ηρακλείου.
Είναι λοιπόν προφανές ότι το νέο Ειρηνοδικείο Καστελλίου που λειτουργεί με μόλις
(1) Γραμματέα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις εάν δεν
ενισχυθεί με δύο τουλάχιστον (2) ακόμα Γραμματείς.
Γ) Στο Ειρηνοδικείο Πύργου Μονοφατσίου: Μία (1) θέση Γραμματέα.
Προφανώς ισχύουν και εδώ οι ίδιοι όπως παραπάνω λόγοι αύξησης της ύλης και της
αρμοδιότητας και το δεδομένο ότι επί υφισταμένων με το οργανόγραμμα (3) οργανικών
θέσεων υπηρετούσαν μέχρι πρόσφατα (2) Γραμματείς εκ των οποίων ο ένας μετατέθηκε
πριν δύο μήνες με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ηρακλείου. Έτσι ο ένας υπάλληλος που απέμεινε είναι επιφορτισμένος με όλη την
Δικαστηριακή ύλη του εν λόγω Ειρηνοδικείου αλλά και τα καθήκοντα διοικητικής φύσεως
της υπηρεσίας. Απαιτείται λοιπόν και εδώ η άμεση ενίσχυση της υπηρεσίας με (1) ακόμα
Γραμματέα.
Δ) Στο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ηρακλείου: Έξι(6) θέσεων υπαλλήλων Διοικητικού‐
Οικονομικού και Διοικητικού‐Λογιστικού.
Οι υφιστάμενες με το υπάρχον οργανόγραμμα θέσεις είναι (12) και εξ αυτών σήμερα
είναι πληρωμένες ακριβώς οι μισές, δηλαδή (6). Όμως δύο υπάλληλοι από τις έξι
βρίσκονται σε άδεια ανατροφής, άρα η πραγματική δύναμη της υπηρεσίας σήμερα είναι
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μόλις 4 υπάλληλοι εκ των οποίων οι 2 απασχολούνται αποκλειστικά στο Κτηματολόγιο.
Είναι λοιπόν προφανές ότι οι μόλις δύο διαθέσιμοι υπάλληλοι του Υποθηκοφυλακείου δεν
προλαβαίνουν ούτε στοιχειωδώς να ανταποκριθούν στις ανάγκες της υπηρεσίες,
δεδομένου του μεγάλου αριθμού των εκδιδόμενων πιστοποιητικών και της συνεχούς
εποπτείας του ογκώδους αρχείου της υπηρεσίας. Απαιτείται λοιπόν η άμεση ενίσχυση της
υπηρεσίας με (6) ακόμα υπαλλήλους ώστε να εξασφαλισθεί στοιχειωδώς η εύρυθμη
λειτουργία της.
Θεωρώντας ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη τα παραπάνω επιχειρήματα που σας
εκθέσαμε, αναμένουμε την από μέρους σας άμεση παρέμβαση για την διόρθωση των
αιτούμενων θέσεων που αφορούν την Εφετειακή Περιφέρεια Ανατολικής Κρήτης.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Μαυρογένης

Γεώργιος Σταματάκης
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