ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Νεάπολη, 28-6-2012
Αρ. πρωτ. 5

ΠΡΟΣ
κ. Υπουργό ∆ικαιοσύνης ,∆ιαφάνειας
κ΄Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
(Γραφείο κ.Υπουργού)
Κοινοποίηση.
1) κ. Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
2) κ. Πρόεδρο Εφετών Ανατολικής Κρήτης
3) κ. Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης
4) κ.Πρόεδρο Πρωτοδικών Λασιθίου
5) κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λασιθίου
6) ∆ικηγορικός Σύλλογος Λασιθίου
7) Ο.∆.Υ.Ε (µε την παράκληση να αναρτηθεί στην
ιστοσελιδα σας)

Αξιότιµε Κε Υπουργέ,
Θέλουµε να σας γνωστοποιήσουµε τα παρακάτω σχετικά µε τα κενά

των

∆ικαστικών Υπηρεσιών του νοµού µας:
Στο Πρωτοδικείο Λασιθίου υπηρετούν 7 ∆ικαστικοί Υπάλληλοι-Γραµµατείς
σε σύνολο 13 οργανικών θέσεων Γραµµατέων , 2 ∆ακτυλογράφοι σε σύνολο 2
οργανικών θέσεων και 1 Επιµελήτρια µε απόσπαση από το Πρωτοδικείο
Ηρακλείου σε σύνολο 2 οργανικών θέσεων .
Οι 2 ∆ακτυλογράφοι εκτός από τα καθήκοντα τους εκτελούν χρέη Γραµµατέων
στα Ποινικά-Πολιτικά ∆ικαστήρια µε πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών. Οι
παραπάνω

Υπάλληλοι

καταβάλουν

υπεράνθρωπες

προσπάθειες

για

να

ανταπεξέλθουν στο µέγιστο στα 3-4 τµήµατα που έχει ο καθένας.
∆ύο γραµµατείς θα φύγουν άµεσα µε συνταξιοδότηση και µετάθεση λόγω
συνηπηρέτησης και η αποσπασµένη Επιµελήτρια θα επιστρέψει τον Σεπτέµβριο
στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου διότι λήγει η απόσπαση της.

Σηµειώνουµε ότι οι Συνεδριάσεις του Μ.Ο.∆. είναι περίπου

6 το µήνα, του

Τριµέλους Πληµ/κείου Λασιθίου είναι 4 έως 5 το µήνα, του

Μον/λούς

Πληµ/κείου Λασιθίου είναι 1 το µήνα ,2 πολιτικές συνεδρίασεις Μον/λούς και 2
Πολιτικές Συνεδριάσεις Πολυµελούς κάθε µήνα.
Στο Πρωτοδικείο υπηρετούν

δύο (2) Προέδροι Πρωτοδικών και πέντε (5)

Πρωτοδίκες.
Σε εύλογο χρονικό διάστηµα εκτιµούµε ότι ο αριθµός των ∆ικαστών θα είναι
µεγαλύτερος από τον αριθµό των ∆ικ.Υπαλλήλων.
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου υπηρετούν 6 ∆ικαστικοί Γραµµατείς
σε σύνολο 8 οργανικών θέσεων Γραµµατέων, 1 Επιµελητής ∆ικαστηρίων σε
σύνολο 4 οργανικών θέσεων.
Από τους 6 η µία γραµµατέας αποσπάστηκε στο Πταισµατοδικείο Ηρακλείου και
η 2 τελεί σε άδεια ανατροφής παιδιού και η πραγµατική δύναµη είναι 4 γραµµατείς
Το

Πρωτοδικείο

Λασιθίου

και

η

Εισαγγελία

Πρωτοδικών

Λασιθίου

αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα λειτουργίας καθώς οι µηνύσεις και η τρέχουσα
δουλειά έχουν αυξηθεί στο µέγιστο µε αποτέλεσµα οι υπηρετούντες υπάλληλοι να
αναγκάζονται καθηµερινά να εργάζονται πέραν του ωραρίου εργασίας τους, ώστε
να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις καθηµερινές ανάγκες της Υπηρεσίας τους.
Στο Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως υπηρετεί 1 ∆ικαστικός υπάλληλος σε σύνολο 3
οργανικών θέσεων Γραµµατέων, έχοντας 2 κενές οργανικές

θέσεις ενώ δεν

υπάρχει επιµελητής ∆ικαστηρίων.
Στο Ειρηνοδικείο Αγ. Νικολάου υπηρετούν 3 ∆ικαστικοί Γραµµατείς σε σύνολο
4 οργανικών θέσεων Γραµµατέων και 1 Επιµελήτρια ∆ικαστηρίων.
Στο Ειρηνοδικείο Σητείας υπηρετούν 2 ∆ικαστικοί Γραµµατείς σε σύνολο 3
οργανικών θέσεων Γραµµατέων και 1 Επιµελήτρια ∆ικαστηρίων.
Στο Ειρηνοδικείο Τζερµιάδων

υπηρετεί 1 Γραµµατέας

οργανικής θέσης και υπάρχει 1 κενή θέση Επιµελήτριας.

σε σύνολο

1

Σύµφωνα µε τα παραπάνω θα θέλαµε να ενηµερώσουµε και παράλληλα να σας
παρακαλέσουµε να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να καλυφθούν οι ήδη
κενές οργανικές θέσεις από

τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του

διαγωνισµού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων
που προκηρύχθηκε µε την απόφαση 5223/23-1-2009.
Προτείνουµε τη λύση αυτή ως την βέλτιστη για την εύρυθµη λειτουργία των
∆ικαστικών Υπηρεσιών στο Νοµό Λασιθίου, καθώς οι αποσπάσεις και γενικά οι
µετακινήσεις δηµιουργούν στους συναδέλφους δυσβάστακτο οικονοµικό κόστος,
εφόσον η Υπηρεσία δεν δικαιολογεί οδοιπορικά, τα οποία ανέρχονται κατά µέσο
όρο ηµερησίως στα 15 € και ειδικά µε τις σηµερινές περικοπές των µισθών µας.
Στο άµεσο µέλλον θα υπάρξουν ακόµη αρκετές κενές οργανικές θέσεις λόγω
συνταξιοδότησης και µετάθεσης συναδέλφων.

Κατόπιν τούτου:
ΖΗΤΟΥΜΕ
Την άµεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων ∆ικαστικών Γραµµατέων από
τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισµού για την πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων που προκηρύχθηκε µε την απόφαση
5223/23-1-2009.
Για το ∆Σ

Η Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

Καλλιόπη Ταξειδαράκη

Ηλίας Βαρδαβάς

