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ΠΡΟΣ  

Τον  Γενικό Γραμματέα Υπουργείου 

Δικαιοσύνης κο Αλεξανδρή 

              Κοιν.:  ΟΔΥΕ 

 

Αξιότιμε κ.Γενικέ Γραμματέα, 

Κατόπιν της από 13/10/2020 γενικής συνέλευσης του Συλλόγου μας,         

οι υπάλληλοι των δικαστικών υπηρεσιών του νομού Ροδόπης        

απευθυνόμαστε για ακόμα μια φορά στην ηγεσία του Υπουργείου         

Δικαιοσύνης προκειμένου να ληφθούν μέτρα για τα χρόνια προβλήματα που          

αντιμετωπίζουμε λόγω κυρίως της υποστελέχωσης των υπηρεσιών μας και         

της έλλειψης επαρκών κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών. Για την         

επίλυσή τους απαιτείται η βούληση της πολιτείας, η οποία πρέπει να λάβει            

σημαντικές αποφάσεις προς αυτό τον σκοπό. 

Το Εφετείο Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή εποπτεύει έξι Πρωτοδικεία          

της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θεωρείται όχι άδικα ένα από τα            

μεγαλύτερα δικαστήρια της χώρας μας καλύπτοντας μια από τις μεγαλύτερες          

γεωγραφικές περιφέρειες της, ένα μεγάλο μέρος των οποίων αποτελεί την          

ανατολική πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η αθρόα εισροή μεταναστών την τελευταία δεκαετία οδήγησε στην          

κατακόρυφη αύξηση των εργασιών των δυο μεγαλύτερων δικαστηρίων        

(Εφετείου και Εισαγγελίας Εφετών Θράκης), όπως αυτό αποτυπώνεται στον         

αριθμό και τη διάρκεια των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων (12          

συνεδριάσεις το μήνα, με μέσο όρο διάρκειας δύο ημέρες), στον αριθμό των            

εκδοθησομένων βουλευμάτων, διατάξεων, εκδόσεων κλπ ενώ διόγκωσε       

υπέρμετρα και το έργο των λοιπών υπηρεσιών (π.χ.της ανάκρισης του          

Πρωτοδικείου Ροδόπης και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών). Ενδεικτικά       

αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020           



συνελήφθησαν 1.064 άτομα εκ των οποία 49 διακινητές μη νόμιμων          

μεταναστων και 804 αλλοδαποί για παράνομη είσοδο και παραμονή στη          

χώρα ενώ τον Αύγουστο του 2020 οι συλλήψεις έφτασαν τους 37 διακινητές            

και 728 μη νόμιμους μετανάστες (στοιχεία από το δελτίο τύπου του           

γραφείου ενημέρωσης δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής      

Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 

Επιπλέον από τη λειτουργία πολλών δημόσιων οργανισμών και        

φορέων στην πόλη της Κομοτηνής, με σημαντικότερους την Περιφέρεια         

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο        

Θράκης δημιουργούνται σημαντικά ζητήματα που απασχολούν όλες τις        

δικαστικές υπηρεσίες της πόλης επιβαρύνοντάς την με επιπλέον φόρτο         

εργασίας. Στην πόλη μας επίσης είναι εγκατεστημένο ένα από τα τέσσερα           

Γενικά Προξενεία της Τουρκίας, λειτουργεί Γενικό Κατάστημα Κράτησης,        

είναι η έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ.Ε.Α.Ο. Ανατολικής Μακεδονίας         

και Θράκης ενώ στον ευρύτερο νομό Ροδόπης έχουν ιδρυθεί δυο Τμήματα           

Συνοριακής Φύλαξης, ένα στον Ίασμο και ένα στις Σάπες.  

Παρά όμως τις αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό λόγω των ανωτέρω          

δεδομένων οι δικαστικές υπηρεσίες του νομού μας λειτουργούν εδώ και          

χρόνια με ελλείψεις που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ή υπερβαίνουν          

το 50% των οργανικών θέσεων (βλ. Εισαγγελία Πρωτοδικών, Πρωτοδικείο,         

Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο, Εφετείο). 

Η δε πρόσφατη ανακατανομή οργανικών θέσεων δεν έγινε δυστυχώς         

βάσει των πραγματικών και πάγιων αναγκών των υπηρεσιών. Ενδεικτικό της          

κατάστασης είναι ότι στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης, μια υπηρεσία που          

σηκώνει στις πλάτες της μεγάλο μέρος του μεταναστευτικού ζητήματος         

υπηρετούν μόλις (!!!) έξι μόνιμοι υπάλληλοι και μια δικαστική επιμελήτρια,          

επί συνόλου εννέα οργανικών θέσεων γραμματέων και τεσσάρων        

επιμελητών, οι οποίοι επ’ ουδενί δεν επαρκούν για την κάλυψη των           

αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις        

συνεχόμενες αποσπάσεις από άλλες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα σας       

αναφέρουμε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι αποσπασμένοι δύο         

υπάλληλοι, μια από το Ειρηνοδικείο και μια από την Εισαγγελία Πρωτοδικών           

Ροδόπης προκειμένου να συνδράμουν στην λειτουργία της υπηρεσίας. Και         

σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, το (δεύτερο στη σειρά) άτομο που             

προσλήφθηκε τον Ιανουάριο του 2020 σε θέση υπαλλήλου κλάδου         



πληροφορικής υπέβαλε την παραίτησή του το καλοκαίρι (!!!), χωρίς να έχει           

προγραμματισθεί η άμεση αντικατάστασή του. 

Επιπλέον σας αναφέρουμε ότι : 

1. στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης, τη συγκεκριμένη περίοδο       

υπηρετούν μόλις πέντε δικαστικοί υπάλληλοι (σε σύνολο δεκατριών        

οργανικών θέσεων) και ένας δικαστικός επιμελητής (σε σύνολο έξι         

οργανικών θέσεων). Η εν λόγω Εισαγγελία πέραν των        

καθοριζομένων αντικειμένων που της έχουν ανατεθεί, έχει στην        

εποπτεία της το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής (1500        

μεταγωγές ετησίως, πλήθος διατάξεων αποφυλάκισης με όρους,       

πειθαρχικά κρατουμένων κ.α.), δύο τμήματα Συνοριακής Φύλαξης       

(Ιάσμου και Σαπών) και το μεθοριακό σημείο διαβατηριακού ελέγχου         

Ελλάδας-Βουλγαρίας.  

2. Στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής το μοναδικό ειρηνοδικειακό κατάστημα       

που λειτουργεί στο νομό Ροδόπης μετά το 2013, υπηρετούν τρεις          

δικαστικοί υπάλληλοι (σε σύνολο έξι οργανικών θέσεων) και ένας         

δικαστικός επιμελητής (σε σύνολο δυο οργανικών θέσεων). Η αύξηση         

της καθ΄ύλην αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων, η μεταφορά       

δικαστηριακής ύλης από τα Πρωτοδικεία (διαθήκες, σωματεία, εκούσια        

δικαιοδοσία), η ραγδαία αύξηση των ενόρκων βεβαιώσεων μετά την         

εισαγωγή του ν. 4335/2015, ο νόμος για τα υπερχρεωμένα         

νοικοκυριά έχουν δημιουργήσει ασφυκτική κατάσταση στην ήδη       

υποστελεχωμένη υπηρεσία.  

3. Το Πταισματοδικείο Κομοτηνής λειτουργεί με μια υπάλληλο ΙΔΑΧ,        

ελλείψει δικαστικού υπαλλήλου και μια δικαστική επιμελήτρια. 

4. Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και στο Πρωτοδικείο Ροδόπης,       

ενόψει επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και αιτήσεων μετάθεσης ενώ       

παραμένει η υπηρεσία που αποτελεί την κατεξοχήν πηγή άντλησης         

υπαλλήλων από τις ανώτερες υπηρεσίες.  

Τέλος θα θέλαμε να αναφερθούμε και στο ζήτημα που προέκυψε με           

το αίτημα παραχώρησης στο Δήμο Κομοτηνής του παλιού δικαστικού         

μεγάρου. Μετά από 15 χρόνια λειτουργίας οι χώροι του νέου δικαστικού           

μεγάρου δεν επαρκούν πλέον για να στεγάσουν όλες τις δικαστικές          

υπηρεσίες της Κομοτηνής και για το λόγο αυτό οι δικαστικοί υπάλληλοι του            

ν. Ροδόπης θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η αναπαλαίωσή του και η χρήση            



του ως χώρος γραφείων του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης,           

όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Οι ανάγκες που προέκυψαν ανά τα έτη είχαν            

ως αποτέλεσμα να κλείσουν με πρόχειρες κατασκευές κοινόχρηστοι χώροι         

του 2ου ορόφου, απαραίτητοι για την καλό εξαερισμό του χώρου εργασίας           

μας, ενώ οι διάδρομοι έχουν γεμίσει με διάφορες ντουλάπες, dexion και           

έπιπλα από το παλιό δικαστικό μέγαρο προκειμένου να στοιβάξουμε τις          

δικογραφίες (οι οποίες πολλές φορές παραμένουν εκτεθειμένες στο        

πάτωμα). Στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης και το Ειρηνοδικείο υπάλληλοι         

αναγκάζονται να εργάζονται σε γραφεία που λειτουργούν ταυτόχρονα ως         

αρχεία των υπηρεσιών. Σε μια περίοδο όπως αυτή που διανύουμε λόγω της            

πανδημίας του COVID-19 αντιλαμβάνεστε ότι ο συνωστισμός που επικρατεί         

στα γραφεία μας αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους σε συνδυασμό με           

τον ελλιπή εξαερισμό μπορούν να προκαλέσουν την εξάπλωση του         

επικίνδυνου ιού. Συν τις άλλοις τα αρχεία που βρίσκονται στο υπόγειο του            

νέου δικαστικού μεγάρου είναι ασφυκτικά γεμάτα, σε σημείο που για να           

εισέλθει κάποιος σε αυτά θα πρέπει προηγουμένως να βγάλει πλείστα άλλα           

αντικείμενα όπως έπιπλα, απαρχαιωμένο ηλεκτρονικός εξοπλισμό,      

δικογραφίες κ.α.. 

Επειδή από τα προαναφερόμενα είναι εμφανής η αποδυνάμωση όλων         

των δικαστικών υπηρεσιών του νομού Ροδόπης, η λειτουργία των οποίων          

τίθεται εν αμφιβόλω αλλά και η έλλειψη κτιριακών και υλικοτεχνικών          

υποδομών (λαμβανομένου υπόψη ότι όπως προαναφέρθηκε οι περισσότερες        

υπηρεσίες λειτουργούν με μέσο όρο κάλυψης 50% των οργανικών τους          

θέσεων). 

Παρακαλούμε όπως φροντίσετε προκειμένου να αντιμετωπιστούν      

τα χρόνια και λιμνάζοντα προβλήματα των δικαστικών υπηρεσιών του νομού          

Ροδόπης 

να καλύψετε τις κενές οργανικών θέσεων όλων των δικαστικών         

υπηρεσιών του ακριτικού νομού Ροδόπης, 

να επιταχυνθεί η διαδικασία των διορισμών μέσω των προκηρύξεων         

1Κ/2017 και 8Κ/2017 αλλά και να ενταχθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην           

“κινητικότητα” του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 

να καλυφθεί η μια θέση ειδικότητας πληροφορικής της Εισαγγελίας         

Εφετών Θράκης. 



να προχωρήσετε σε ανακατανομή των οργανικών θέσεων των        

δικαστικών υπαλλήλων, και συγκεκριμένα της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης.  

να προχωρήσετε στην εφαρμογή της μαγνητοφώνησης και       

απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των ποινικών συνεδριάσεων και της        

μηχανοργάνωσης των δικαστικών υπηρεσιών του νομού μας και τέλος 

να αξιοποιηθεί το παλιό Δικαστικό Μέγαρο της Κομοτηνής, προς         

όφελος των δικαστικών υπηρεσιών του νομού Ροδόπης. 

Από την πλευρά μας οι υπάλληλοι των δικαστικών υπηρεσιών νομού          

Ροδόπης δεσμευόμαστε να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο          

φιλόδοξο αυτό έργο. 

 

Με τιμή 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Η Πρόεδρος 

Ανδρονίκη Χ. Σεργιαννίδου 


