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ΠΡΟΣ  

Κα ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ  

ΒΟΥΛΕΥΤΗ  Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΣΥΡΙΖΑ  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  

 Σας απευθύνουμε το παρόν υπόμνημα προκειμένου να  θέσουμε 
ενώπιόν  σας  τα κάτωθι αιτήματά μας , για την ικανοποίηση των οποίων 
έχουμε ξεκινήσει  αγωνιστικές κινητοποιήσεις ήδη από τον Φεβρουάριο του 

2020  τις οποίες αναστείλαμε  λόγω της κρίσης του covid-19 και συνεχίζουμε 
ήδη από τις  15/9/2020, συμμετέχοντας  στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις  

των δικαστικών υπαλλήλων συμπαρατασσόμενοι με την ανακοίνωση - 
κάλεσμα της Ο.Δ.Υ.Ε. και ευελπιστούμε  να  έχουμε  την κατανόηση  και 
την αρωγή σας  στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού σας έργου.  

1 ) Τα  δικαστήρια  των Ιωαννίνων  έχουν τεράστια  κενά σε  δικαστικούς  
γραμματείς τα οποία  δεν καλύπτονται  με  τον σημερινό  ρυθμό  

προσλήψεων ούτε  με  την όλως πρόχειρη και εμβαλωματική λύση  των  
αποσπάσεων , πολλώ δε μάλλον με  την συνήθη πρακτική των ανωτέρω 
δικαστηρίων να  αποσπούν γραμματείς των κατωτέρων δικαστηρίων  

συνθλίβοντας  τις συνθέσεις  τους και προκαλώντας ανυπέρβλητα  εμπόδια  
στη λειτουργία τους .  

 Η σημερινή πολιτική  ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης  αντί  να  
επιταχύνει τους διορισμούς  των προκηρύξεων  1Κ-2017   και 8Κ- 2017  

και να αποκαταστήσει  τόσο  τους  επιτυχόντες των διαγωνισμών αυτών όσο  
και την εύρυθμη λειτουργία των    δικαστικών υπηρεσιών ,  εφαρμόζει  
την τακτική του κοινωνικού αυτοματισμού  τόσο  ανάμεσα στους  

δικαστικούς υπαλλήλους  προτείνοντας  ως μόνη “ άμεση “  λύση 
την απόσπασή τους από το ένα δικαστήριο στο άλλο , όσο και μεταξύ  

των συλλειτουργών της δικαιοσύνης  ήτοι των δικαστικών υπαλλήλων 
και των δικηγόρων ( βλ. Συνημμένη επιστολή – διαμαρτυρία  της Ο.Δ.Υ.Ε.  
προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Σ.Α. )  

2 )   Σε όλο το Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων  αυτή την στιγμή  εργάζονται  
μόνο ΤΡΕΙΣ δικαστικοί  επιμελητές  με  τεράστιο  όγκο  επιδόσεων , έργο 

το οποίο καλείται  να  φέρει  εις πέρας  η Αστυνομία  και πολλές ακόμη 
επαγγελματικές  υποχρεώσεις στις οποίες  αγωνίζονται να ανταποκριθούν , 
λαμβάνοντας πενιχρά ποσά ως έξοδα κίνησης.  

3 ) Παραβλέπεται συστηματικά  το  σημαντικό έργο που επιτελούν  οι 
δικαστικοί υπάλληλοι  αφού ούτε  τα  θεσμικά μας αιτήματα ικανοποιούνται 
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( εισαγωγική και διαρκής  επιμόρφωση, ψήφιση του νέου Κώδικα Δικαστικών 
Υπαλλήλων) ούτε τα οικονομικά μας αιτήματα  που αφορούν, μεταξύ άλλων , 
την χορήγηση επιδομάτων ειδικών συνθηκών και υπερωριακής απασχόλησης . 

4 ) Η πολυδιαφημιζόμενη ηλεκτρονική διασύνδεση των Δικαστηρίων  υστερεί  
σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον σε ότι αφορά  τα Ιωάννινα  διότι  δεν  

λειτουργεί το σύστημα  ηχογράφησης και αποηχογράφησης των Πολιτικών 
και Ποινικών Δικαστηρίων (εκτός από το Ειρηνοδικείο) , δεν  έχουμε ενταχθεί 
στο solon.gov.gr ούτε στον Ο.Σ.Δ.Δ.Υ, δεν έχει γίνει εκσυγχρονισμός των 

τηλεφωνικών κέντρων μέσω της ένταξης στο “ΣΥΖΕΥΞΙΣ“  γεγονός που   δεν 
επιτρέπει μεταξύ άλλων την ηλεκτρονική έκδοση και αποστολή  

πιστοποιητικών και πολλές ακόμη εφαρμογές, ενώ στο  Δικαστικό Μέγαρο 
Ιωαννίνων εργάζονται μόνο δύο ( 2 ) υπάλληλοι  ειδικότητας Πληροφορικής 
και καθυστερούν και οι προσλήψεις υπαλλήλων ειδικότητας  Πληροφορικής 

από  εκκρεμείς Διαγωνισμούς.  

5 ) Η  συνδρομή του Υπουργείου  Δικαιοσύνης  στην αντιμετώπιση της 

υγειονομικής κρίσης  μόνο ως επαιτεία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Υλικά 
μέσα προστασίας  ( γάντια μίας χρήσης και αντισηπτικά ) δόθηκαν  στους  
υπαλλήλους  από τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων  Ιωαννίνων  με την 

οικονομική αρωγή της Ο.Δ.Υ.Ε  προερχόμενη από τις συνδρομές των ιδίων 
των υπαλλήλων.  

 Επισημαίνουμε τέλος ότι η  συστηματική υποβάθμιση  της 
λειτουργίας των Δικαστηρίων  πλήττει  άμεσα  και καίρια  την 

απονομή της  Δικαιοσύνης  και  κατ΄επέκταση την Δικαστική 
Εξουσία, η οποία  μαζί  με την Νομοθετική και την Εκτελεστική , 
αποτελούν  τους τρείς  πυλώνες  της  Δημοκρατικής λειτουργίας 

του Κράτους . 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :  
1 ) ΤΟ ΑΠΟ 14-9-2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ 

2 ) Η ΑΠΟ  18/9/2020  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ Δ.Σ.Α.  

3 )  ΤΟ ΑΠΟ 7/2/2020  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΤΟΥ Σ.Δ.Υ.Ι. 
4 ) ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2020  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

5 )  Η ΑΠΟ  25/1/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
 

             Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων  

  

Η Πρόεδρος                               Η  Αντιπρόεδρος 

 
    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΒΡΟΥΖΟΓΛΟΥ                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΖΟΥΓΚΟΥ 

                                           

Η  Γραμματέας 

                                       ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΤΟΥ                 


