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Κύριε Υπουργέ
Σας καλωσορίζουμε στα Ιωάννινα.
Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον Κλάδο των Δικαστικών
Υπαλλήλων, δράττουμε την ευκαιρία να θέσουμε ενώπιον Σας τα κάτωθι:

1) Την ανάγκη άμεσης προώθησης και ψήφισης στη Βουλή του Νέου
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με την θερμή
παράκληση να εισακουστούν οι προτάσεις της Ο.Δ.Υ.Ε και ειδικότερα όσον
αφορά την επιδιωκόμενη τροποποίηση του άρθρου 142 του Κ.Ποιν.Δ.
(Σύνταξη Πρακτικών και την καθαρογραφή) και την επέκταση της
απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων και στα ποινικά δικαστήρια

2) Τη σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Οικονομικής Διαχείρισης
της Επιχορήγησης του Άρθρου 64 Ν.3900/2010, σε κάθε Εφετειακή
Υπηρεσία, με ανεξάρτητη πρόσληψη Οικονομολόγων,
Λογιστών και
Πληροφορικής, καθώς συνάδελφοι επιφορτίζονται με αυτό το αντικείμενο
χωρίς να έχουν την γνώση ή την εκπαίδευση και διαχειρίζονται μεγάλα ποσά.

3) Την ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ, στις
εισόδους του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων, την πρόσληψη μόνιμου φύλακα
επί 24 ωρου βάσεως και την σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας επιφορτισμένης
με την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών που προσέρχονται στο
Δικαστικό Μέγαρο καθημερινά.
4) Την ΑΜΕΣΗ κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, είτε με
νέους διορισμούς (προκήρυξη 1Κ/2017), είτε με αποσπάσεις και την περαιτέρω
αύξηση των οργανικών θέσεων στο Εφετείο Ιωαννίνων, όπως λόγω της
γειτνίασης μετά τα Αλβανικά σύνορα, υπάρχει ραγδαία αύξηση αδικημάτων
κακουργηματικού χαρακτήρα.

5) Την άμεση τοποθέτηση των νέων Προϊσταμένων Διευθύνσεων
Γραμματειών, μετά τις τελευταίες κρίσεις, και την προώθηση των ερωτημάτων
στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια για την επιλογή των Προϊσταμένων
Τμημάτων.
6) Την άμεση έγκριση των πιστώσεων για τις εργασίες
επισκευής του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων, προκειμένου να
αντικατασταθεί η στέγη, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα (λιμνάζοντα
ύδατα στην οροφή του κτιρίου, που στάζουν μέσα στα γραφεία του τρίτου

ορόφου και του δευτέρου ορόφου που προκαλούν ανυπολόγιστες ζημίες στα
δημόσια έγγραφα, στο εξοπλισμό και κυρίως στην υγεία των εργαζομένων και
απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στα υπόγεια του κτιρίου), και
την τοποθέτηση κεντρικού κλιματισμού στις δικαστικές αίθουσες
ποινικών και πολιτικών συνεδριάσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο πρώτος
όροφος του κτιρίου στερείται κλιματισμού και επισημαίνουμε, ότι η θέση
συντηρητή του κτιρίου είναι κενή λόγω συνταξιοδότησης, εδώ πέντε έτη
τουλάχιστον.

7) Την συγκρότηση επιτροπής προκειμένου να εκπονηθεί μελέτη
στατικής επάρκειας του κτιρίου μας, καθώς έχει θεμελιωθεί προ νέου
αντισεισμικού κανονισμού και η περιοχή είναι ιδιαίτερα σεισμογενής.

8) Τον ορισμό καθηκοντολογίου για τον κλάδο Πληροφορικής, όπου θα
ορίζονται με σαφήνεια τα καθήκοντά τους και θα γίνεται ξεκάθαρος ο
διακριτός ρόλος τους σε σχέση με τους λοιπούς κλάδους των δικαστικών
υπαλλήλων. Την απασχόληση τους αμιγώς με θέματα Πληροφορικής, δίνοντας
έτσι τέλος στην ενασχόληση τους με αλλότρια καθήκοντα και επιτρέποντας την
ανάπτυξη ουσιαστικών λύσεων Πληροφορικής στις Δικαστικές υπηρεσίες. Την
δημιουργία δια-υπηρεσιακών, οριζόντιων δομών Πληροφορικής για την
υποστήριξη όλων των δικαστικών υπηρεσιών ανά περιφέρεια ή εν γένει
υπηρεσιών που συστεγάζονται, με στόχο αφενός, την καλύτερη αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της Πληροφορικής σε σχέση με την
τρέχουσα κατάσταση κατακερματισμού των υπαλλήλων στις διάφορες
δικαστικές υπηρεσίες και, αφετέρου, την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων
μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης του τεχνικού εξοπλισμού και τέλος την
οικονομική ενίσχυση των δικαστικών υπηρεσιών για θεμελιώδη θέματα
Πληροφορικής, π.χ. εξασφάλιση αντιγράφων ασφαλείας σε επίπεδο
υπηρεσίας, δημιουργία υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ.

9) Την άμεση προώθηση θεμάτων, όπως η αναγνώριση του χρόνου
προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.
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