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 ΘΕΜΑ : Ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό των δικαστικών υπηρεσιών 
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Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, Πταισματοδικείου Κομοτηνής 

 

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

σε συνέχεια του από 25/11/2019  ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης μελών 

του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων νομού Ροδόπης, το οποίο κατατέθηκε 

ενώπιόν σας την 29η Νοεμβρίου 2019 (αρ.πρωτ.4212/2019),  παρακαλούμε 

όπως μεριμνήσετε  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και της κυριαρχικής σας 

κρίσης - για την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό της γραμματείας ΟΛΩΝ των 

δικαστικών υπηρεσιών που εδράζονται στην πόλη της Κομοτηνής καθώς οι  

εναπομείναντες υπάλληλοί τους καθημερινά δίνουν άνισο αγώνα προκειμένου 



να ανταποκριθούν στον εργασιακό όγκο του αντικειμένου τους λόγω της 

ραγδαίας αύξησης  μεταναστευτικών ροών . 

 Η άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων  επιβάλλεται τώρα 

περισσότερο από κάθε άλλη φορά καθώς η ευαίσθητη γεωγραφική θέση του 

νομού μας και η γειτνίαση του με Τουρκία και Βουλγαρία  σε συνδυασμό με το 

μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα που ταλανίζει τη χώρα μας τα τελευταία 

χρόνια έχει διογκώσει υπέρμετρα τον εργασιακό μας  φόρτο και εκτοξεύσει σε 

βαθμό αφόρητο την  εργασιακή πίεση που δεχόμαστε. Καθημερινά 

παρατηρείται αθρόα έως μαζική εισαγωγή εκατοντάδων σοβαρών 

κακουργηματικών δικογραφιών που αφορούν κυρίως  παραβάσεις των νόμων 

περί αλλοδαπών, η πλειοψηφία των οποίων είναι αλλοδαποί δράστες που 

κρίνονται προανακριτικά προσωρινά κρατούμενοι.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την κατακόρυφη αύξηση του όγκου των εργασιών στις περισσότερες 

δικαστικές  υπηρεσίες του νομού μας, αρχής γενόμενης από το Πρωτοδικείο 

Ροδόπης, στο οποίο διεξάγονται οι ανακρίσεις και επεκτείνεται  στην 

Εισαγγελία Πρωτοδικών η οποία έχει υπό  την επίβλεψη της το Γενικό 

Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής. Εν τέλει οι υποθέσεις καταλήγουν προς 

εκδίκαση  στην Εισαγγελία Εφετών  και το Εφετείο Θράκης οι λιγοστοί 

υπάλληλοι των οποίων αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στον τεράστιο όγκο των 

εργασιών με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται οι λοιπές υπηρεσίες  λόγω των 

αναγκαστικών αποσπάσεων. 

 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εξαιτίας κυρίως του προαναφερόμενου 

μεταναστευτικού-προσφυγικού: 

 α. Οι εισαχθείσες κακουργηματικές δικογραφίες στην Εισαγγελία 

Εφετών Θράκης , κατά το έτος 2004 αφενός μεν σε Α΄ βάθμιο δικαστήριο ήταν 

170, αφετέρου δε σε Β΄ βάθμιο δικαστήριο ήταν 113, ενώ κατά το έτος 2019, οι 

αντίστοιχοι αριθμοί έχουν διογκωθεί σε 937 και 599. Παρομοίως, οι πάσης 

φύσεως προτάσεις προς το Συμβούλιο από 293 το 2004, διογκώθηκαν σε 459 

το 2019. 

 β. Στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης  το οποίο σύμφωνα 

με το νόμο 4251/14 είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων 



κατά το χρονικό διάστημα από 16/09/2011 μέχρι 15/09/2012 εκδικάσθηκαν 

συνολικά 43 υποθέσεις ενώ κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα από 

16/09/2018 έως 15/09/2019 εκτοξεύθηκαν στις 1099. 

 Επιπλέον η επικείμενη συνταξιοδότηση υπαλλήλων έμπειρων και ικανών  

λόγω συμπλήρωσης των ορίων συνταξιοδότησης αναμένεται να εντείνει  το 

πρόβλημα  της υποστελέχωσης των δικαστικών υπηρεσιών του νομού μας ενώ 

οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ καθυστερούν δραματικά να ολοκληρωθούν. 

 Όλα τα προαναφερόμενα έχουν σαν αποτέλεσμα οι ελάχιστοι υπάλληλοι 

των δικαστικών υπηρεσιών του νομού μας να αναγκάζονται συχνά να 

υπερβαίνουν το ωράριο τους, να προσέρχονται αργίες, ή να εργάζονται και κατ' 

οίκον, πάντοτε υπό πίεση, χωρίς ποτέ να προλαβαίνουν να ανταποκριθούν 

πλήρως στα καθήκοντα τους, με πολλαπλούς κινδύνους παραλείψεων και 

ουσιωδών λαθών. Συνέπεια όλων αυτών είναι η λειτουργία των δικαστικών 

υπηρεσιών του νομού Ροδόπης να τίθεται καθημερινώς σε δοκιμασία και για 

αυτό σας καλούμε να εξετάσετε κατεπειγόντως κάθε δυνατότητα προς άμεση 

(έστω και πρόσκαιρη) ενίσχυση του ανθρώπινου γραμματειακού δυναμικού . 

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ζητούμε η πρόσφατη ανακατανομή των 

οργανικών θέσεων  να μη μείνει κενό γράμμα και να καλυφθούν άμεσα οι  

κενές οργανικές θέσεις των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των 

Εισαγγελιών του νομού Ροδόπης πρωτίστως από την προκήρυξη 8Κ/2017, 

άλλως από πλεονάζον προσωπικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα ,  

παρακαλούμε δε όπως άμεσα διατεθεί α) ικανός αριθμός ατόμων εργαζομένων 

σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ και  β) πτυχιούχων νομικής 

για πρακτική άσκηση στα δικαστήρια. 

Κατόπιν δε της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου μας που έλαβε 

χώρα την 10
η
 Φεβρουαρίου 2020 σας γνωστοποιούμε ότι προχωράμε, προς 

στήριξη των παραπάνω αιτημάτων, σε δίωρες κινητοποιήσεις από Τρίτη 

11/2/2020 έως Παρασκευή 14/2/2020 

Για το Δ.Σ. 

           Η Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

   Ανδρονίκη Χ. Σεργιαννίδου     Στάμω Κατσικάρη                                                      


