
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης 

 

Θέμα: Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην 

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών-Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 

 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. 

 

Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση  

ψηφίσματος διαμαρτυρίας των δικαστικών υπαλλήλων κατά του σχεδίου Νόμου για 

«Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή 

Δικαστικών Λειτουργών-Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021», και συγκεκριμένα ζητά: 

α) να διενεργηθεί άμεσα γραπτός διαγωνισμός από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, για χίλιες (1000) θέσεις μόνιμων δικαστικών 

υπαλλήλων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των δικαστικών 

υπηρεσιών όλης της χώρας.  

β) να γίνει η αποσύνδεση των κτιρίων όπου στεγάζονται τα δικαστικά Μέγαρα των 

Χανίων και του Ηρακλείου- Ρεθύμνου, ώστε να προχωρήσει άμεσα η ανέγερση των 

δικαστικών Μεγάρων στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, 

 

 

Επισυνάπτεται η απόφαση. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 

Ηράκλειο, 20/12/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 

 

 

 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

829

Ημερομ. Κατάθεσης:

21/12/2022
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών 
Οργάνων 

Ηράκλειο, 15 Δεκεμβρίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 393593 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες  
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Μιχελινάκη Άννα  
:2813 400228 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Δικαιοσύνης 
                 Υπουργό κ. Τσιάρα Κώστα 

2. Βουλευτές Κρήτης 
3. Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων 
Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.)  

4. Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων 
    Ν. Ηρακλείου 
 

ΚΟΙΝ.: - Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε.  
- Επικεφαλής Παρατάξεων 
- Γραφείο Τύπου ΠΚ 

 
 

      ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 138/2022 απόφασης Περιφερειακού 
Συμβουλίου 

 
     Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. 

138/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού Νο 

23/07-12-2022), που αφορά στην έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας των 

Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κατά του σχεδίου Νόμου για «Επιλογή, 

κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή 

Δικαστικών Λειτουργών-Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021». 

 

 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
 

 
     Νίκη Βαρδιάμπαση  

 
 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα 
  

mailto:tyso@crete.gov.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ:  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 23/07-12-2022 
Αριθμ. απόφ. 138/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 

πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνεδρίαση στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
- αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2) των μελών του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26ης 
Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου, (σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020), 
ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 375299/01-12-2022 Πρόσκληση του Προέδρου του. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος 
Αρναουτάκης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, 
Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), 
Βαγιωνάκη Μερόπη, Γύπαρης Κωνσταντίνος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, 
Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης Ζαχαρίας (Αντιπεριφερειάρχης 
Διοίκησης και Οργάνωσης Π.Κ.), Ζάχαρης Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, 
Καμπουράκης Λάμπρος (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), 
Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης 
Αναστάσιος (Τάσος), Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Κώτσογλου Κυριάκος 
(Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), Λεονταράκης 
Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), 
Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης 
Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη 
Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ξενικάκης 
Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), 
Παρασύρης Ιωάννης, Πιτσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, 
Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ), Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης 
Συντονισμού και Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Συριγωνάκης 
Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης 
Σταύρος, Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χνάρης 
Εμμανουήλ, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή 
τομέα ΠΚ), Χουστουλάκη Γενοβέφα και Χρονάκης Νικόλαος. 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα  οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαμβακάς Λάμπρος, 
Γουλιδάκης Ιωάννης, Καλλέργης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος 
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Κουτεντάκη Ευχαριστία 
(Έφη), Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς),  
Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Σπυρόπουλος Γεώργιος και Χανιωτάκη – Μυλωνάκη 
Μαρία.  

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και κλήθηκαν 
νόμιμα οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μανουσάκης Νικόλαος και  
Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου 
Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.). 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Μηλιαράς Γεώργιος 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Βοργιάς Στέλιος 
πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Κριτσωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Καγιαμπάκη Άννα 
προϊσταμένη τμήματος Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού ΠΚ, Αβραμάκη Χρυσούλα υπάλληλος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος 
Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Φραγιαδάκη Μαρίνα ειδική σύμβουλος 
Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα ΠΚ,  Μαυρογένης Μιχάλης δικαστικός 
υπάλληλος Ειρηνοδικείου Ηρακλείου και μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Νικολιδάκης Στέφανος μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου 
Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, Λαδιανού Κατερίνα μέλος του Δ.Σ. 
Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, Γιαννακουδάκης Κωνσταντίνος 
μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου και για την τήρηση 
των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη 
Άννα, Νικάκη Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος 
Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η κ. Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος στο γραφείο 
Περιφερειάρχη. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
     ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας των Δικαστικών Υπαλλήλων 
Ηρακλείου κατά του σχεδίου Νόμου για «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση 
των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών-
Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021». 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β)  του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

3. Την με αριθμ. 01/2022 (πρακτ. Νο 01/09-01-2022) απόφαση Π.Σ. εκλογής 
Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης  

4. Την ανακοίνωση – ενημέρωση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος,  
με θέμα την απόφαση του  Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης με τίτλο «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών 
υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Τροποποιήσεις στον 
ν.4871/2021» και αναλυτικά: 

«Τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση, αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή το 
Σχέδιο Νόμου με τον τίτλο: «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των 
δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών-
Τροποποιήσεις στον ν.4871/2021».  

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, κατά την 
τελευταία συνεδρίαση του στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2022,συζήτησε το υπό ψήφιση 
Σχέδιο Νόμου και αποφάσισε να εκθέσει τις παρακάτω θέσεις-απόψεις  ενόψει της 
κατάθεσής του στη Βουλή: 
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1. Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι, ενώ πριν 4 μήνες συστάθηκε 
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με έργο την επεξεργασία του Σχεδίου Νόμου με 
τον τίτλο «Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων», μόλις ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες της Επιτροπής και παραδόθηκε το πόρισμα του έργου της στον Υπουργό 
Δικαιοσύνης, εντελώς αναιτιολόγητα, αιφνιδιαστικά και αντίθετα σε κάθε 
δεοντολογία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ένα άλλο Σχέδιο Νόμου, που 
στην ουσία, μέσα απ΄ αυτό δεν πρόκειται να ιδρυθεί καμία Σχολή Δικαστικών 
Υπαλλήλων, αλλά πολύ απλά και εν ολίγοις, οι προσλήψεις και η επιμόρφωση των 
Δικαστικών Υπαλλήλων, θα γίνονται μέσω της Εθνικής Σχολής Δικαστικών 
Λειτουργών. Προσπερνώντας την προχειρότητα και τις παλινωδίες του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και το γεγονός πως μέχρι πρόσφατα ο Υπουργός διαβεβαίωνε ότι τον 
Ιανουάριο του 2023 οι νεοδιοριζόμενοι βάσει του Σχεδίου Νόμου Δικαστικοί 
Υπάλληλοι, θα βρίσκονται στις θέσεις διορισμού τους στα Δικαστήρια, δεν 
μπορούμε να μην σταθούμε στον απαξιωτικό τρόπο που αντιμετωπίζει η 
κυβέρνηση και ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τους Δικαστικούς Υπαλλήλους, 
αλλά και τα   μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής(Δικαστικούς Λειτουργούς, 
Δικαστικούς Υπαλλήλους, υπηρεσιακούς παράγοντες). 
2.Το Σχέδιο Νόμου που θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή, σε καμία περίπτωση 
δεν απαντά στα χρόνια και συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα των Δικαστικών 
Υπηρεσιών και των υπηρετούντων σ΄ αυτές  Δικαστικών Υπαλλήλων, δηλαδή: 
α)την υποστελέχωση, αφού πάνω από το 30% των οργανικών θέσεων 
παραμένουν κενές και με το ρυθμό προσλήψεων που εκ των πραγμάτων θέτει η 
λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τα κενά αυτά, δεν πρόκειται 
να αναπληρωθούν ούτε στην επόμενη δεκαετία, δεδομένου μάλιστα του ετήσιου 
αριθμού αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης και β)την υπαμειβόμενη εργασία, 
αφού οι αποδοχές μας έχουν μειωθεί δραματικά, από το 2011 με την λαίλαπα του 
πρώτου μνημονίου, όταν καταργήθηκαν «εν μία νυκτί» το επίδομα ειδικών 
συνθηκών και ο διανεμητικός λογαριασμός του ΤΑΧΔΙΚ, που αντιστοιχούσαν σε 
ποσοστιαία μείωση της τάξης του 25-40% μηνιαίως, ενώ καθημερινά, εδώ και 
πολλά χρόνια, χιλιάδες ώρες υπερωριακής εργασίας(σε ποινικά ακροατήρια, 
ανάκριση, αυτόφωρα), καθημερινές, αργίες και Σαββατοκύριακα, παραμένουν 
απλήρωτες ή αμειβόμενες ως «φιλοδώρημα», ενώ στο ίδιο το νομοσχέδιο δεν 
αναφέρεται καμία πρόβλεψη για καλύτερες αποδοχές των Δικαστικών Υπαλλήλων. 
3. Η διαδικασία προσλήψεων Δικαστικών Υπαλλήλων, όπως την εισάγει το Σχέδιο 
Νόμου, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτητική, που θέτει εν αμφιβόλω την 
ισότιμη αντιμετώπιση των υποψηφίων, αφού, αφενός μεν παρακάμπτεται το ΑΣΕΠ, 
αφετέρου δε, εκτός της γραπτής εξέτασης προβλέπεται και προφορική δοκιμασία 
στο ίδιο γνωστικό περιεχόμενο. 
4. Η επιμόρφωση των Δικαστικών Υπαλλήλων είναι μια αναγκαιότητα που ως 
συνδικαλιστικό όργανο, την τονίζουμε και την  αναδεικνύουμε εδώ και δεκαετίες, 
χωρίς μέχρι σήμερα, ούτε η παρούσα, ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις να 
πράξουν το παραμικρό. Και θεωρούμε πως δεν χρειαζόταν η ψήφιση ενός Σχεδίου 
Νόμου για να υλοποιηθεί η επιμόρφωση, αφού υπάρχουν  η Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης και το ΙΝΕΠ, φορείς που διαθέτουν και την τεχνογνωσία και τις 
υλικοτεχνικές υποδομές για να φέρουν εις πέρας τις επιμορφώσεις μας, αρκεί να 
υπάρχει η πολιτική βούληση και να εκπονηθεί ο κατάλληλος σχεδιασμός από 
μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Η κυβέρνηση δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, παρουσιάζει ως «μαγική 
λύση» την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου αδιαφορώντας πλήρως για τα προβλήματα 
που διαρκώς σωρεύονται  στα Δικαστήρια όλης της χώρας. Εμείς θεωρούμε πως η 
ψήφιση του Σχεδίου Νόμου δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας και ο μόνος 
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τρόπος για να δοθούν άμεσες και δραστικές λύσεις στα προβλήματα των 
Δικαστικών Υπηρεσιών και των Δικαστικών Υπαλλήλων, είναι: 
Α) Η άμεση προκήρυξη διαγωνισμού με ενεργοποίηση του άρθρου 11 του 
Ν.4798/2021(ΦΕΚ 68Α), τουλάχιστον, για τις περίπου 500 θέσεις που έχουν 
εγκριθεί ως και το έτος 2022. 
Β) Ο προγραμματισμός των προσλήψεων Δικαστικών Υπαλλήλων σε βάθος 
τριετίας, με στόχο την κάλυψη όλων των οργανικών κενών στις Δικαστικές 
Υπηρεσίες. 
Γ) Η επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών, που είχε καθιερωθεί 
στη λογική του ότι βιώνουμε παρόμοιες συνθήκες εργασίας με τους Δικαστικούς 
Λειτουργούς. 
Δ) Η έγκριση σε μόνιμη βάση είκοσι (20) ωρών μηνιαίως για υπερωριακή 
απασχόληση σε όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της χώρας, ως ελάχιστης 
έμπρακτης αναγνώρισης από την πολιτεία, του ρόλου που τους αναλογεί στην 
απονομή της Δικαιοσύνης.   
Ε) Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπηρετούντων και νεοδιοριζόμενων 
δικαστικών υπαλλήλων, από κρατικούς φορείς αποσυνδεδεμένη απ’ τις διαδικασίες 
πρόσληψης». 

5. Την πρόταση του κ. Μαυρογένη Μιχαήλ, δικαστικού υπαλλήλου του 
Ειρηνοδικείου Ηρακλείου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΔΥΕ, ο 
οποίος αναφέρθηκε στην απόφαση του  Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. για το Σχέδιο Νόμου του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των 
δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - 
Τροποποιήσεις στον ν.4871/2021» και στη συνέχεια στα σοβαρότατα προβλήματα 
λόγω των ελλείψεων προσωπικού και στις απαράδεκτες συνθήκες των κτιριακών 
υποδομών που στεγάζονται τα δικαστήρια και οι δικαστικές υπηρεσίες στην Κρήτη 
και ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο τη στήριξη στα παρακάτω αιτήματα των 
δικαστικών υπαλλήλων του Ηρακλείου: 
α)  να διενεργηθεί άμεσα γραπτός διαγωνισμός από το Υπουργείο δικαιοσύνης υπό 
την εποπτεία του ΑΣΕΠ, για χίλιες (1000) θέσεις μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των δικαστικών υπηρεσιών όλης της 
χώρας. 
β) να γίνει η αποσύνδεση των κτιρίων όπου στεγάζονται τα δικαστικά Μέγαρα των 
Χανίων και του Ηρακλείου- Ρεθύμνου, ώστε να προχωρήσει άμεσα η ανέγερση των 
δικαστικών Μεγάρου στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο.   

6. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
     Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά τη δια ζώσης συνεδρίαση του, που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00, στο 
ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας αρ. 2 Ηράκλειο), 
αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας των δικαστικών 
υπαλλήλων κατά του σχεδίου Νόμου για «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση 
των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών-
Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021», και συγκεκριμένα ζητά: 
 
  α) να διενεργηθεί άμεσα γραπτός διαγωνισμός από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, για χίλιες (1000) θέσεις μόνιμων δικαστικών 
υπαλλήλων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των δικαστικών 
υπηρεσιών όλης της χώρας. 
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β) να γίνει η αποσύνδεση των κτιρίων όπου στεγάζονται τα δικαστικά Μέγαρα των 
Χανίων και του Ηρακλείου- Ρεθύμνου, ώστε να προχωρήσει άμεσα η ανέγερση των 
δικαστικών Μεγάρων στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο,   
 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
    
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 07-12-2022 
 
    Ο Πρόεδρος του Π.Σ                    Η γραμματέας                 Τα μέλη 
        
     

   Παύλος Μπαριτάκης                  Γεωργία Μηλάκη  
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