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Προς:
Τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
κ. Αντώνη Ρουπακιώτη
Κοινοποίηση: Στον Γενικό Γραµµατέα κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο
Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
Με πρωτοβουλία του ∆.Σ. του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας
πραγµατοποιήθηκε, στις 29-11-2012,

κοινή σύσκεψη των Προεδρείων των

Συλλόγων των ∆ικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Σ.τ.Ε., της
Πανελλήνιας Ένωσης Γραµµατείας ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και του Συλλόγου
∆ικαστικών Υπαλλήλων ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων Αθήνας, µε θέµα την µη καταβολή
εξόδων κίνησης στους κατά αποκλειστική απασχόληση µε τις επιδόσεις ∆ικογράφων
∆ικαστικούς Υπαλλήλους.
Μετά από συζήτηση και εκτίµηση των προβληµάτων που έχουν ανακύψει από
την δυσµενή αυτή εξέλιξη, επιθυµούµε να θέσουµε υπόψη σας τα εξής:
Τα έξοδα κίνησης χορηγήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν. 1968/1991
στους Επιµελητές των Πολιτικών και Ποινικών ∆ικαστηρίων και των Εισαγγελιών
αυτών, των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι
ασχολούνται αποκλειστικά µε την επίδοση δικογράφων και ανέρχονταν µηνιαίως στο
ποσό των 58,69€, στη συνέχεια µειώθηκαν µε τους Νόµους 3833/2010 και
3845/2010 στα 47,52€ και τελικά καταργήθηκαν εντελώς µε το Ν. 4024/2011.
Η περικοπή των ανωτέρω ποσών έχει προκαλέσει µεγάλη οικονοµική
επιβάρυνση

στους

επιµελητές

δικαστηρίων,

οι

οποίοι

υποχρεώνονται

να

καταβάλλουν τα ποσά που απαιτούνται για τις µετακινήσεις τους από τον ήδη
δραµατικά µειωµένο µισθό τους, µετά τα τελευταία οικονοµικά µέτρα.

Θεωρούµε επίσης απαραίτητο να σας ενηµερώσουµε ότι η αγανάκτηση των
συναδέλφων µας είναι τόσο µεγάλη ώστε είµαστε υποχρεωµένοι, σε περίπτωση που
δεν επιλυθεί άµεσα το πρόβληµα, να λάβουµε δραστικά µέτρα για την προστασία
τους, προχωρώντας σε κοινή απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων σύµφωνα µε
την

οποία οι Επιµελητές ∆ικαστηρίων θα πραγµατοποιούν επιδόσεις δικογράφων

µόνο σε αποστάσεις που µπορούν να καλύψουν πεζοί ή µε υπηρεσιακά αυτοκίνητα,
που αφενός πολλά δικαστήρια δεν διαθέτουν και αφετέρου δεν θα µπορούσαν να
καλύψουν τον πολύ µεγάλο αριθµό των δικογράφων προς επίδοση.
Στην ανωτέρω σύσκεψη αποφασίστηκε να ζητηθεί από εσάς να αναλάβετε
άµεσα πρωτοβουλία προς το Υπουργείο Οικονοµικών για την αποκατάσταση της
άδικης µεταχείρισης των συναδέλφων µας, ώστε µε σχετική νοµοθετική ρύθµιση να
εξαιρεθούν τα έξοδα κίνησης των Επιµελητών ∆ικαστηρίων από την κατάργηση του
άρθρου 30 του Ν. 4024/2011.
Κύριε Υπουργέ,
Ευελπιστούµε και αναµένουµε ότι θα πράξετε ότι είναι δυνατόν για την επίλυση
του σοβαρού αυτού ζητήµατος.
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