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Προς:
Τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
Κο Αντώνη Ρουπακιώτη
Κοιν.: κ.κ. Προϊσταµένους των ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών της Αθήνας

Κύριε Υπουργέ,
Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας θεωρεί απαραίτητο να σας ενηµερώσει για την
τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα ∆ικαστήρια και οι
Εισαγγελίες της Αθήνας, λόγω της έλλειψης προσωπικού και της αυξηµένης
δικαστηριακής ύλης. Ειδικότερα πρέπει να εξευρεθούν άµεσα λύσεις για:
•

Την άµεση κάλυψη µε οποιοδήποτε τρόπο των πολλών κενών
θέσεων όλων των κλάδων ∆ικαστικών Υπαλλήλων, (πρόσληψη των
επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισµού ∆ικαστικών Υπαλλήλων,
µεταφορά ή µετάταξη από άλλες Υπηρεσίας κ.λ.π).
Επίσης υπάρχει άµεση ανάγκη να ενισχυθούν οι Υπηρεσίες µε
προσωπικό φύλαξης ,καθαριότητας καθώς και συντήρησης.
• Την άµεση αποκατάσταση των πραγµατικών εξόδων κίνησης των
Επιµελητών ∆ικαστηρίων που απασχολούνται αποκλειστικά µε τις
επιδόσεις ∆ικογράφων. Επισηµαίνουµε ότι είναι από τις ποιο άδικες και
απαράδεχτες περικοπές που έγιναν στο ∆ηµόσιο τοµέα .
• Την συνέχιση του προγράµµατος των ασκούµενων δικηγόρων .
• Την υλοποίηση όλων των αιτηµάτων του Συλλόγου µας καθώς και των
∆ιοικήσεων των ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών της Αθήνας που
αφορούν στην άµεση αντικατάσταση των προβληµατικών
συστηµάτων ψύξης και θέρµανσης κυρίως στα κτίρια της σχολής
Ευελπίδων, την µαγνητοφώνηση – αποµαγνητοφώνηση όλων των
διαδικασιών και στην πλήρη µηχανοργάνωση των Υπηρεσιών.
Σας παραθέτουµε µερικά ενδεικτικά στοιχεία που αφορούν στην έλλειψη
προσωπικού στα ∆ικαστήρια και τις Εισαγγελίες της Αθήνας.
Το 2004 ο αριθµός των υπηρετούντων Γραµµατέων στο Πρωτοδικείο της
Αθήνας ήταν 570, το 2009 ήταν 506, ενώ σήµερα υπηρετούν µόλις 443 επί
συνόλου 598 οργανικών θέσεων, µε την ∆ικαστηριακή ύλη να έχει αυξηθεί
τουλάχιστον κατά 30%. Συνολικά, ο αριθµός των κενών οργανικών θέσεων
δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, (Γραµµατέων,
∆ακτυλογράφων και Επιµελητών) ανέρχεται σε 290 επί συνόλου 767 .
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Από το 2003, χρόνο µε το χρόνο και µε αποκορύφωµα την ψήφιση του
Ν.4055/2012 αυξάνεται η ύλη των Ειρηνοδικείων χωρίς αντίστοιχη αύξηση
του αριθµού των υπηρετούντων σε αυτά δικαστικών υπαλλήλων.
Για πρώτη φορά στην ιστορία από την ίδρυση του Ειρηνοδικείου Αθηνών οι
υπηρετούντες Ειρηνοδίκες είναι περισσότεροι από τους υπηρετούντες
Γραµµατείς! Ενώ oι Ειρηνοδίκες σωστά αυξήθηκαν το 2008 κατά 40, δεν
έγινε όµως καµιά αύξηση στις θέσεις των γραµµατέων, αντίθετα σήµερα από
τις 129 οργανικές θέσεις υπηρετούν µόνο 100.
Με αυτές τις συνθήκες και χωρίς υποστήριξη είναι αδύνατον µε την έναρξη
του νέου ∆ικαστικού έτους να ανταποκριθούν τα Ειρηνοδικεία και τα
Πταισµατοδικεία στις ανάγκες εφαρµογής του νέου Νόµου αφού δεν έχει
προβλεφθεί η ανάλογη υποδοµή.
- Τα κενά στην Γραµµατεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ανέρχονται
σε 255 δικαστικούς υπαλλήλους επί συνόλου 691 οργανικών θέσεων,
δηλαδή το 37% !!!!
Στην Εισαγγελία Εφετών τα κενά κυρίως στον κλάδο των επιµελητών είναι
πάρα πολλά µε αποτέλεσµα οι ελάχιστοι εναποµείναντες να καλύπτουν όλο το
Νοµό Αττικής ξεπερνώντας τις δυνατότητές τους .
Στο Εφετείο Αθηνών η κατάσταση είναι επίσης τραγική µε απρόβλεπτες για
την λειτουργία του συνέπειες, αφού επί συνόλου 213 οργανικών θέσεων
∆ικαστικών Υπαλλήλων υπηρετούν µόνο 153. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο
αριθµός των εγγραφόµενων υποθέσεων στα πινάκια των τριµελών
κακουργηµάτων ξεπερνά πολλές φορές τις 60. Επίσης η ανάγκη για
Γραµµατείς έγινε ακόµα µεγαλύτερη λόγω και τις δηµιουργίας των µονοµελών
εφετείων.
Κύριε Υπουργέ,
Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν ότι τα ∆ικαστήρια και οι
Εισαγγελίες της Αθήνας (όπου συγκεντρώνουν το 50% περίπου της
δικαστηριακής ύλης της Χώρας) βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης. Οι
∆ικαστικοί Υπάλληλοι της Αθήνας έχουν καταθέσει ήδη όλες τους τις δυνάµεις
απέναντι στον τεράστιο όγκο δικαστηριακής ύλης, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία των ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών και η
εξυπηρέτηση των πολιτών.
Το ∆.Σ. αναµένει και ευελπιστεί ότι θα δώσετε µέσα σε αυτή τη δύσκολη για τη
χώρα κατάσταση, όλες σας τις δυνάµεις ώστε να υπάρξουν θετικά
αποτελέσµατα για την αξιοπρεπή λειτουργία των ∆ικαστηρίων, την
εξυπηρέτηση των πολιτών και την ανακούφιση των ∆ικαστικών Υπαλλήλων.
Για το ∆.Σ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
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