ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟ∆ΟΥ
Ρόδος 31-07-2015
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ: Αξιότιµο ΥΠΟΥΡΓΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝ : 1)Αξιότιµο Πρόεδρο Αρείου Πάγου
2)κ. Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου
∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
3)κ. Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
4)κ. κ. Βουλευτές ∆ωδεκανήσου
5)κ. Πρόεδρο Εφετών ∆ωδ/σου
6)κ. Εισαγγελέα Εφετών ∆ωδ/σου
7)κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου
8)κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου
9)κ. Ειρηνοδίκη Ρόδου
10)κ. Ειρηνοδίκη Καρπάθου
11)κ. Πταισµατοδίκη Ρόδου
12)κ. Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης
∆ικαστικών Υπηρεσιών Ρόδου
13)∆ικηγορικό Σύλλογο Ρόδου
14)Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων
Ελλάδος (Ο.∆.Υ.Ε.).
Αξιότιµε κ. Υπουργέ ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. Πρωτ. 112742 / 27 Σεπτεµβρίου 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ περί της Κατανοµής Οργανικών
Θέσεων ∆ικαστικών Υπαλλήλων στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ της
Χώρας, ειδικότερα για τις ∆ικαστικές Υπηρεσίες της Ρόδου, κατανεµήθηκαν οι
παρακάτω (84) Οργανικές Θέσεις ∆ικαστικών Υπαλλήλων και σήµερα
Υπηρετούν σ’ αυτές, αντίστοιχα:
Α) ΕΦΕΤΕΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ:
Από το σύνολο των προβλεπόµενων (9) Οργανικών θέσεων ∆ικαστικών
Υπαλλήλων, ήτοι:
Επτά (7) Γραµµατέων
Ενός (1) ∆ακτυλογράφου και
Ενός (1) Επιµελητή

Υπηρετούν σήµερα:
Εννέα (9) ∆ικαστικοί Υπάλληλοι, εκ των οποίων:
Οκτώ (8) Γραµµατείς και
Ένας (1) Επιµελητής.
(Ποσοστό κάλυψης οργανικών θέσεων 100%)
Β) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ:
Από το σύνολο των προβλεποµένων (7) Οργανικών θέσεων ∆ικαστικών
Υπαλλήλων, ήτοι:
Τεσσάρων (4) Γραµµατέων και
Τριών (3) Επιµελητών
Υπηρετούν σήµερα:
Πέντε (5) ∆ικαστικοί Υπάλληλοι, εκ των οποίων:
Τρεις (3) Γραµµατείς
∆ύο (2) Επιµελητές
(Μία (1) κενή Οργανική Θέση Γραµµατέα και ενός (1) Επιµελητή}
(Ποσοστό κάλυψης οργανικών θέσεων 71%)
Πλην όµως η κενή οργανική θέση Γραµµατέα καλύπτεται προσωρινά µε
απόσπαση Γραµµατέως από το Πρωτοδικείο Ρόδου.
Γ) ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ:
Από το σύνολο των προβλεπόµενων (31) Οργανικών Θέσεων ∆ικαστικών
Υπαλλήλων, ήτοι:
Είκοσι έξι (26) Γραµµατέων
∆ύο (2) ∆ακτυλογράφων
Τριών (3) Επιµελητών
Υπηρετούν σήµερα:
∆έκα (10) ∆ικαστικοί Υπάλληλοι, ήτοι
Εννέα (9) Γραµµατείς
Μία (1) Επιµελήτρια
Επίσης υπηρετούν και τέσσερις (4) υπάλληλοι Ι.∆.Α.Χ.
(Ποσοστό κάλυψης 0ργανικών θέσεων 32%)
Από τους ανωτέρω, µία Γραµµατέας είναι αποσπασµένη, κατόπιν αίτησής της,
στην Εισαγγελία Εφετών ∆ωδεκανήσου από 13-01-2015 µέχρι και σήµερα και
για µία Γραµµατέα εκκρεµεί απόφαση επί της αίτησης µετάθεσής της από το
Πενταµελές Συµβούλιο του Αρείου Πάγου. Επιπλέον η µία υπάλληλος Ι.∆.Α.Χ.
είναι µακροχρόνια απούσα λόγω λήψης επαναλαµβανοµένων αδειών
(ανατροφής τέκνου, κυήσεως, τοκετού και ανατροφής τέκνου).

(Κενές Οργανικές Θέσεις (21): ∆εκαεπτά (17) Γραµµατέων,
∆ύο (2) ∆ακτυλογράφων και ∆ύο (2) Επιµελητών).
∆ηλαδή το ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων δεν
ξεπερνά σήµερα το 32%, και προβλέπεται άµεσα µείωση του
ποσοστού αυτού στο 25%, λόγω της επικείµενης µετατροπής
της απόσπασης σε µετάθεση της µιας Γραµµατέας που ήδη
καλύπτει θέση Γραµµατέα στην Εισαγγελία Εφετών
∆ωδεκανήσου και της πιθανότητας έγκρισης της αίτησης

µετάθεσης που έχει υποβληθεί από την άλλη Γραµµατέα όπως
προαναφέραµε.
Το πώς λειτουργεί ακόµη σήµερα η Υπηρεσία αυτή
(Πρωτοδικείο Ρόδου) µε τέτοια υποστελέχωση, όταν ως
∆ικαστική
Υπηρεσία,
από
την
∆ιεκπεραίωση
της
∆ικαστηριακής της Ύλης, έχει καταταχθεί µέσα στις πρώτες
∆ικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας, αποτελεί µεν φαινόµενο
άξιον απορίας, εντούτοις δεν αισθανόµαστε το ίδιο υπερήφανοι
γι’ αυτήν την µοναδική πρωτιά, δηλαδή της πλέον
υποστελεχωµένης ∆ικαστικής Υπηρεσίας Πανελλαδικά.
Είναι τόσο µεγάλο το πρόβληµα του Πρωτοδικείου Ρόδου,
όπου εδώ και αρκετό διάστηµα τα γραφεία είτε έχουν
συµπτυχτεί µε πολλαπλά αντικείµενα, είτε λειτουργούν εκ
περιτροπής ανά δίωρο από τον ίδιο Γραµµατέα, παρά ταύτα,
όµως αδυνατούν να παραµείνουν ανοικτά κατά τις ηµέρες
εκείνες που έχουν Έδρες γιατί οι υπάλληλοι των γραφείων
αυτών εκτελούν χρέη Γραµµατέα Έδρας. Κατά συνέπεια
καθίσταται προβληµατική η εξυπηρέτηση κοινού και
δικηγόρων.
Πρωτοφανές δε φαινόµενο, αποτέλεσε η πρόσφατη
παραίτηση µόνιµης ∆ικαστικής Γραµµατέας Π.Ε. που
υπηρετούσε µόλις πέντε χρόνια στο Πρωτοδικείο Ρόδου,
αποκλειστικά λόγω των δυσχερέστατων συνθηκών εργασίας.
Αξίζει επιπλέον να σηµειωθεί ότι, ενώ η αναλογία ∆ικαστικών
Λειτουργών προς ∆ικαστικούς Υπαλλήλους στις Χώρες της Ε.Ε. είναι 1
προς 3, τουναντίον στο Πρωτοδικείο Ρόδου, οι υπηρετούντες υπάλληλοι
(σύνολο 10) είναι λιγότεροι από τους υπηρετούντες ∆ικαστικούς
Λειτουργούς {Σύνολο 14: - 3 Πρόεδροι Πρωτοδικών - 10 Πρωτοδίκες - 1
∆ικαστικός Πάρεδρος}.

Τέλος, να γνωρίσουµε ότι, η επικρατούσα αυτή κατάσταση
στην συγκεκριµένη Υπηρεσία, δεν αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο
για το Υπουργείο, αφού επανειληµµένα και αρµοδίως από τον
∆ιευθύνοντες και Προϊσταµένους της Υπηρεσίας έχουν
αποσταλεί σχετικές αναφορές που έκαναν λόγο ακόµη για
«λειτουργία της Υπηρεσίας στα όρια της νοµιµότητας».
∆) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΡΟ∆ΟΥ:
Από το σύνολο των προβλεποµένων (21) Οργανικών θέσεων ∆ικαστικών
Υπαλλήλων, ήτοι:
∆εκαπέντε (15) Γραµµατέων και
Έξι (6) Επιµελητών

Υπηρετούν σήµερα:
Έντεκα (11) ∆ικαστικοί Υπάλληλοι, ήτοι:
Οκτώ (8) Γραµµατείς, εκ των οποίων µία τελεί σε αδεία κυήσεως και
Τρεις (3) Επιµελητές:
(Κενές Οργανικές Θέσεις επτά (7) Γραµµατέων και τριών
Επιµελητών)
(Ποσοστό κάλυψης 52%)

(3)

Ε)ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
Από το σύνολο των προβλεπόµενων επτά (7) οργανικών Θέσεων
∆ικαστικών Υπαλλήλων, ήτοι:
Έξι (6) Γραµµατέων και
Ένας (1) Επιµελητής.
Υπηρετούν σήµερα:
Τρείς (3) ∆ικαστικοί Υπάλληλοι, ήτοι:
Τρείς (3) Γραµµατείς
Επίσης υπηρετούν και δύο (2) υπάλληλοι Ι.∆.Α.Χ.
(Κενές Οργανικές Θέσεις τριών (3) Γραµµατέων και Ενός (1) Επιµελητή)
(Ποσοστό κάλυψης 43%).
ΣΤ) ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ
Από το σύνολο των προβλεποµένων οκτώ (8) Οργανικών Θέσεων
∆ικαστικών Υπαλλήλων, ήτοι.
Πέντε (5) Γραµµατέων
Τριών (3) Επιµελητών
Υπηρετούν σήµερα:
Τρεις (3) ∆ικαστικοί Υπάλληλοι, ήτοι:
∆ύο (2) Γραµµατείς και
Ένας (1) Επιµελητής.
Επίσης υπηρετεί και µία υπάλληλος Ι.∆.Α.Χ.
(Κενές Οργανικές θέσεις τριών (3) Γραµµατέων και δύο (2) Επιµελητών)
(Ποσοστό κάλυψης 37,5 %)
Ζ) ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Από τη προβλεπόµενη µία (1) θέση Γραµµατέως υπηρετεί µία Γραµµατέας.
(Ποσοστό κάλυψης 100%)

Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, από τις
προβλεπόµενες Ογδόντα τέσσερις (84) Οργανικές Θέσεις
∆ικαστικών Υπαλλήλων, όπως αυτές κατανεµήθηκαν µε την
παραπάνω απόφαση του 2004, υπηρετούν σήµερα µόλις
σαράντα τέσσερις (44) ∆ικαστικοί Υπάλληλοι, δηλαδή µόλις το
µισό των προβλεποµένων υπαλλήλων. (40 Κενές Οργανικές
Θέσεις).

Η µεγάλη αυτή έλλειψη του προσωπικού παρατηρείται περισσότερο
στις Υπηρεσίες του Α΄ Βαθµού, στις οποίες πέφτει και το βάρος του
µεγαλύτερου φόρτου εργασίας και διεκπεραίωσης της ∆ικαστηριακής
Ύλης, παρόλα αυτά και στις Υπηρεσίες του Β΄ Βαθµού (Εφετείο και
Εισαγγελία Εφετών ∆ωδεκανήσου) που εµφαίνονται να µην
παρουσιάζουν κενά µε βάση τα Οργανογράµµατά τους, θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι λειτουργούν µέχρι σήµερα µε οργανογράµµατα από το έτος
συστάσεώς τους.
Η υφιστάµενη κατάσταση σήµερα, από την υποστελέχωση των
Υπηρεσιών σε συνδυασµό µε την ελλιπή µηχανοργάνωσή τους καθιστά
τις συνθήκες εργασίας ∆ΡΑΜΑΤΙΚΕΣ, παρά τις φιλότιµες προσπάθειες
που καταβάλλονται καθηµερινά από τους υπαλλήλους µε εργασίες και
αναθέσεις καθηκόντων πέραν του ωραρίου και του αντικειµένου τους.
Επιτακτική καθίσταται η άµεση πλήρωση όσο των δυνατόν
περισσοτέρων κενών οργανικών θέσεων ∆ικαστικών Υπαλλήλων
προκειµένου να αποκατασταθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών,
αφού και η έλλειψη έστω και ενός υπαλλήλου σήµερα, από οποιαδήποτε
Υπηρεσία, είναι µείζονος σηµασίας πλέον.
Καµία επιτάχυνση απονοµής της ∆ικαιοσύνης δεν µπορεί να επιτευχθεί,
αν πρωτίστως δεν υπάρχει επάρκεια ανθρώπινου δυναµικού.
Ο Σύλλογος ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου γίνεται καθηµερινά
αποδέκτης της ανησυχίας, της διαµαρτυρίας και της απόγνωσης των
µελών του και κοινή πεποίθηση όλων των µελών του Συλλόγου µας
αποτελεί πλέον η ανάληψη δράσεων και κινητοποιήσεων µε την έναρξη
του νέου δικαστικού έτους.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου

Γεώργιος Λαουδίκος

