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ΣΥΛΛΟΓΟΣ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΧΙΟΥ
(Σ.∆.Υ.Χ.)

ΠΡΟΣ:
∆Σ της Ο∆ΥΕ,

ΚΟΙΝ: -

Αξιότιµοι συνάδελφοι,
κατ΄αρχάς να σας ευχηθούµε καλή δύναµη για την θητεία σας στο ∆Σ της
Οµοσπονδίας µας και ευελπιστούµε να σταµατήσετε να συµπεριφέρεστε ανώριµα και
συµφεροντολογικά, να αντιµετωπίσετε την Οµοσπονδία ως θεσµικό δευτεροβάθµιο
συνδικαλιστικό όργανο όπως είναι, πέρα από κόµµατα. Και πάνω απ όλα να
σεβαστείτε όλους τους συναδέλφους, το πόνο και την άθλια κατάσταση που ζούνε τα
τελευταία χρόνια της λιτότητας.
Ο Σύλλογος ∆ικαστικός Υπαλλήλων Χίου θέλει να σας θέσει προ των ευθυνών
σας και µε αφορµή αυτό να σας θέσουµε ζητήµατα που µας απασχολούν και κατά τη
γνώµη µας πρέπει να πάρετε θέση και να ενεργήσετε προς το σκοπό αυτό.

Θέµα 1ον : Ανέγερση ∆ικαστικού Μεγάρου Χίου.
Η ανέγερση ∆ικαστικού Μεγάρου στο νησί µας, είναι πάγιο και χρόνιο αίτηµα
όλων των εµπλεκόµενων φορέων στη ∆ικαιοσύνη καθόσον όλες οι ∆ικαστικές
Υπηρεσίες στεγάζονται σε µη λειτουργικά (µικρά γραφεία, ελλιπής φωτισµός,
έλλειψη ακροατηρίων) και κακοδιατηρηµένα κτίρια (σπασµένα παράθυρα,
µισογκρεµισµένοι τοίχοι, προβλήµατα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος που
δηµιουργούνται µε τις βροχοπτώσεις, διαβρώσεις κ.ά.) που είναι διάσπαρτα στη
πόλη. Μετά από αγώνες και τεράστιες προσπάθειες όλων των φορέων καταφέραµε
να ξεπεραστούν τα µεγάλα εµπόδια για την εύρεση και µεταβίβαση του οικοπέδου
και να ξεκινήσει η ανέγερση. Γνωρίζουµε ότι υπάρχουν προβλήµατα µε την ανάδοχο

εταιρεία που θέτουν σε κίνδυνο την έγκαιρη ολοκλήρωση της ανέγερσης. Ζητάµε να
υπάρχει εποπτεία στις εργασίες και στην τήρηση του χρονοδιαγράµµατος της
ανέγερσης. Οι εργασίες τη µια µέρα σταµατάνε και µετά αρχίζουν. Ζητάµε να
απευθυνθείτε στην ανάδοχο εταιρεία και στην ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ώστε
εγγράφως να µας δώσουν πληροφορίες για το έργο, στοιχεία της αναδόχου εταιρείας,
κόστος, χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου κτλ κτλ.
Σας αναφέρουµε επίσης ότι, το Πολιτικό Τµήµα του Πρωτοδικείου Χίου στεγάζεται
σε κτίριο για το οποίο καταβάλλει ενοίκιο 1380 ευρώ µηνιαίως, η Εισαγγελία Χίου
για ενοίκιο καταβάλλει 970 ευρώ µηνιαίως, το Ειρηνοδικείο Χίου καταβάλλει ενοίκιο
2015 ευρώ µηνιαίως, η Υπηρεσία Ανηλίκων Χίου καταβάλλει ενοίκιο 197 ευρώ
µηνιαίως, το Υποθηκοφυλακείο Χίου καταβάλλει ενοίκιο 812 ευρώ µηνιαίως και η
Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία σήµερα, φιλοξενείται προσωρινά στο
κτήριο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου, µέχρι προ ολίγων µηνών κατέβαλλε ενοίκιο 840
ευρώ µηνιαίως. Συνολικά δηλ. για ενοίκια δαπανώνται 6214 ευρώ µηνιαίως, ήτοι
74.568 ευρώ ετησίως. Τα ποσά αυτά είναι των τελευταίων µηνών και αφού έχουν
γίνει όλες οι µειώσεις ενοικίων.

Θέµα 2ον : Έλλειψη ∆ικαστικών Επιµελητών.
Στο Πρωτοδικείο Χίου δεν υπηρετεί κανένας ∆ικαστικός Επιµελητής, εδώ και
4 χρόνια τα ακροατήρια λειτουργούν χωρίς επιµελητή, οι δε λοιπές εργασίες έχουν
µετατεθεί στους εναποµείναντες Γραµµατείς: αλληλογραφία στο Ταχυδροµείο,
µεταφορά δικογραφιών προς Εισαγγελία (η οποία στεγάζεται σε διαφορετικό κτίριο,
µε κίνδυνο τόσο των δικογραφιών όσο και των υπαλλήλων που διακινούνται στους
δρόµους της πόλης), διαφόρων εγγράφων από τη µία υπηρεσία στην άλλη και κάποιες
επιδόσεις που πρέπει να γίνονται µε επιµελητή της υπηρεσίας επιβαρύνουν την
µοναδική επιµελήτρια που υπηρετεί στο Ειρηνοδικείο Χίου. Εποµένως, είναι άµεση
επιτακτική ανάγκη η πρόσληψη 2 δικαστικών επιµελητών.
Στην Εισαγγελία Χίου επίσης, η Υπηρεσία λειτουργεί επί σειρά ετών χωρίς
κανέναν δικαστικό επιµελητή και οι Γραµµατείς επίσης διεκπεραιώνουν όλες τις
εργασίες των επιµελητών πλην των επιδόσεων δικογράφων οι οποίες γίνονται είτε
µέσω της µοναδικής Επιµελήτριας που υπηρετεί στο Ειρηνοδικείο Χίου, είτε µέσω
του Αστυνοµικού Τµήµατος Χίου το οποίο είναι επιφορτισµένο µε αυτό το
αντικείµενο. Εποµένως, και σε αυτή την Υπηρεσία είναι άµεση και επιτακτική
ανάγκη η πρόσληψη 2 δικαστικών επιµελητών.

Τέλος, στο Ειρηνοδικείο Χίου η µοναδική Επιµελήτρια που υπηρετεί, έχει
να αντιµετωπίσει τεράστιο φόρτο εργασίας, επιδόσεις (Ειρηνοδικείου Χίου,
Πρωτοδικείου Χίου, Εισαγγελίας Χίου, αλληλογραφία στο Ταχυδροµείο, έγγραφα σε
διάφορες υπηρεσίες, ακροατήρια Ειρηνοδικείου κτλ) και για τους λόγους αυτούς
επιβάλλεται η πρόσληψη ενός ακόµη ∆ικαστικού Επιµελητή στην Υπηρεσία αυτή.
Θεωρούµε δε ότι µε το καθεστώς της κινητικότητας αυτές οι θέσεις µπορούν να
καλυφθούν ώστε να αντιµετωπιστούν άµεσα τα θέµατα αυτά για την εύρυθµη
λειτουργία των 3 αυτών Υπηρεσιών µας.

Θέµα 3ον : Αντιπρόσωποι ∆ικαστικής Αρχής.
Θεωρούµε ότι πρέπει να διεκδικήσουµε και να ζητήσουµε από το Υπουργείο να
θεσµοθετηθεί η δυνατότητα να κάνουµε εκλογές και εµείς στα ΣυνδικάταΣυλλόγους. ∆εν γίνεται να µας εµπιστεύονται να κάνουµε Εθνικές εκλογές και να µη
κάνουµε στους Συλλόγους.

Θέµα 4ον : Επίδοµα Εδικών Συνθηκών.
Οι µισθοί µας έχουν αγγίξει τον πάτο. Επειδή δεν προβλέπεται αύξηση µισθού ούτε
τώρα, ούτε στα επόµενα έτη, θεωρούµε ότι φως στο τούνελ ίσως να διαφαίνεται λίγο
µόνο µε τη διεκδίκηση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών, για το οποίο πρέπει να
στοχεύσετε µήπως και κερδίσουµε κάτι…

Θέµα 5ον : Επίδοµα Επικείµενων Εθνικών Εκλογών.
Επειδή βιώνουµε προεκλογική περίοδο και όλα δείχνουν ότι η χώρα οδηγείται σε
εθνικές βουλευτικές εκλογές, πρέπει να διεκδικήσουµε το εκλογικό επίδοµα. Από
νωρίς, οργανωµένα µε µεθοδευµένες κινήσεις για να πετύχουµε καλύτερο
αποτέλεσµα και για να µη λάβουµε για ακόµη µια φορά ψίχουλα ως εκλογικό
επίδοµα αλλά και για την αποζηµίωση του δικαστικού αντιπροσώπου. Αυτό βέβαια
προϋποθέτει ότι το ∆Σ να έχει µια εικόνα αλλά και να είναι ενωµένο αλλά και να
εργάζεται µε κόπο και µε στόχους. Αυτό ακριβώς που σας ζητάµε να κάνετε.

Θέµα 6ον : Στρατιωτικά Πρατήρια .
Θεωρούµε ότι είναι θετικό βήµα και επίτευξη να έχουν τη δυνατότητα να ψωνίζουν οι
∆ικαστικοί Υπάλληλοι από τα Στρατιωτικά Πρατήρια, αλλά οι όποιες ενέργειες που
προσανατολίζονταν προς αυτή την κατεύθυνση έχουν σταµατήσει χωρίς µια εξέλιξη
στο θέµα αυτό. Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέµα
αυτό.

Συνάδελφοι,
ο Σύλλογος ∆ικαστικών Υπαλλήλων Χίου παρακολουθεί µε ιδιαίτερη προσοχή τα
συνεχώς αυξανόµενα προβλήµατα στον χώρο µας. Η κατανόηση υπάρχει αλλά
ταυτόχρονα πιστεύουµε ότι θα πρέπει κάποτε να υπάρξουν και λύσεις ουσίας που
πραγµατικά θα επιλύουν µόνιµα τα προβλήµατα και όχι αυτά να καλύπτονται
συνεχώς µε µπαλώµατα και ηµίµετρα. Ο ∆ικαστικός Υπάλληλος υπερβάλει εαυτό και
εργάζεται επιπλέον ώρες χωρίς καµία αποζηµίωση. Αντιθέτως, ο µισθός του έχει
φτάσει σε πολύ χαµηλά επίπεδα δηµιουργώντας ακόµα και προβλήµατα επιβίωσης σε
πολλούς συναδέλφους και επιβαρυνόµενος συνεχώς από νέα µέτρα βαριάς
φορολόγησης χωρίς ουσιαστική αντίδραση από την Ο∆ΥΕ.
Για το ∆Σ του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Χίου
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ηµήτριος Μ. ∆ιόλατζης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ισµήνη Βουρνού

