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ΠΡΟΣ 
    κ. Υπουργό ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και  

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
 

κ. Υπουργέ 
  

 Με έκπληξη πληροφορηθήκαµε ότι εστάλη από το Υπουργείο, στο Εφετείο 
Πατρών έγγραφο (34631οικ/11-5-2011) σχετικά µε τη σύσταση οργανικών θέσεων 
δικαστικών υπαλλήλων των κλάδων γραµµατέων και επιµελητών, µε ανακατανοµή 
στο νεοϊδρυθέν Εφετείο ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας.  
 ∆υστυχώς απ’ ότι φαίνεται σας διαφεύγει ή δεν έχετε ενηµερωθεί σχετικά ότι 
τα προβλήµατα στις υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου είναι πάρα πολλά 
και οι κενές οργανικές θέσεις στις υπηρεσίες του ανέρχονται στον αριθµό των 8 
Γραµµατέων. Απ’ ότι φαίνεται επίσης, δεν λάβατε, καν υπόψη σας την οµόφωνη 
απόφαση του συνεδρίου των ∆ικαστικών Υπαλλήλων στην Πρέβεζα σύµφωνα µε 
την οποία εκφράστηκε η αντίθεσή µας στη σύσταση νέων υπηρεσιών (Εφετεία) 
χωρίς πρώτα να θεσµοθετηθούν θέσεις εργασίας και να προσληφθούν νέοι 
υπάλληλοι.  
 Παρότι κατά την επίσκεψή σας στη ∆υτική Ελλάδα σας επισηµάνθηκε η 
παραπάνω απόφαση, από τον πρόεδρο των ∆ικαστικών Υπαλλήλων της Πάτρας και 
την βρήκατε ενδιαφέρουσα, σήµερα διαπιστώνουµε ότι ζητείται η στελέχωση των 
νέων υπηρεσιών από τις υπηρεσίες της περιφέρειας του νεοϊδρυθέντος Εφετείου.    
  Είναι προφανές κ. Υπουργέ ότι, αγνοείτε τις αποφάσεις των συλλογικών  
οργάνων των ∆ικαστικών Υπαλλήλων και οι κατά καιρούς εξαγγελίες για 
συνεργασία µαζί µας ήταν δυστυχώς µόνο λόγια,  ΜΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΑΤΕ. 

Στόχος σας είναι η λειτουργία των νέων υπηρεσιών και τίποτε άλλο, ακόµα και 
αν η λειτουργία αυτή είναι σε βάρος των εργαζοµένων της περιφέρειας.  
 Σας κάνουµε γνωστό ότι η ∆ιεύθυνση του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, 
υπέβαλε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1795/15-12-2010 αίτηµα απόσπασης υπαλλήλων 
από άλλες ∆ικαστικές Υπηρεσίες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου 
ώστε και λειτουργήσει εύρυθµα η υπηρεσία. Με την υπ’ αριθµ. 22/2011  απόφαση 
του  5/λους Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Εφετείου Πατρών, απορρίφθηκε το 
αίτηµα αυτό µε το αιτιολογικό ότι σε όλες τις ∆ικαστικές Υπηρεσίες τη περιφέρειάς 
µας, υπάρχουν κενά, ενώ έχετε δεσµευθεί ενώπιον  της Ο∆ΥΕ, ότι θα προβείτε στην 
ανακατανοµή των θέσεων, αυξάνοντάς τες σε κάποιες Υπηρεσίες, σήµερα ζητάτε 
την συρρίκνωσή τους στο βωµό της λειτουργίας των νέων Εφετείων.      
 Ως εκ τούτου, θεωρούµε αδιανόητο το παραπάνω ερώτηµά σας για µείωση 
θέσεων από ∆ικαστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου 
Μεσολογγίου.  



  Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, λειτουργούν, 
χάριν στην υπερπροσπάθεια που καταβάλουν οι ελάχιστοι υπηρετούντες υπάλληλοι 
τους, προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν καθηµερινά τους πολίτες.  
  Το ∆.Σ του συλλόγου µας µπρος σ’ αυτό το αδιέξοδο, συγκαλεί εκτάκτως την 
Παρασκευή 20-5-2011 την Γενική του Συνέλευση εισηγούµενο προς αυτή την 
έναρξη κινητοποιήσεων για την παντελή άρνησή σας να δείτε τα προβλήµατά µας. 
Επίσης θα εισηγηθούµε προς την Ολοµέλεια την µείωση των δικασίµων ανά µήνα 
σύµφωνα µε το υπάρχον δυναµικό των υπηρεσιών. 
 Άλλωστε η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του οποίου Ηγείστε, είναι υπεύθυνη για την στελέχωση 
και λειτουργία των ∆ικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας, που σήµερα αγγίζει περίπου 
το 40 % σε κενές οργανικές θέσεις.  
 Σας καθιστούµε πλέον υπεύθυνο για την εύρυθµη λειτουργία των δικαστικών 
υπηρεσιών της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου    
  Άλλωστε όταν και στο παρελθόν σας ζητήθηκε να σταµατήσετε την 
αυθαιρεσία µε την αποδέσµευση ∆ικαστικού Υπαλλήλου που οργανικά ανήκει στην 
περιφέρεια του Μεσολογγίου και υπηρετεί (άγνωστο πως) στη Κ.Υ του Υπουργείου 
σας, δεν το πράξατε παρά τις αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συµβουλίων τις οποίες 
υποτίθεται ότι σεβόµαστε όλοι.        

Η λύση κ. Υπουργέ είναι να υιοθετήσετε την πρόταση των εργαζοµένων για να 
λειτουργήσουµε στοιχειωδώς από το νέο δικαστικό έτος.     
 
Με την ελπίδα ότι θα το διαβάσετε και ότι θα ενεργήσετε τα δέοντα 

 
 

Για το ∆.Σ 
                   Ο Πρόεδρος              Η Γεν. Γραµµατέας 

 
 

       Κώστας Παλασκώνης                                   Παρθενία Τσιληγιάννη 
 
 
 

Κοινοποίηση:  

Ο.∆.ΥΕ. µε την παράκληση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. 

      Κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Μεσολογγίου.  

      Κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου 
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