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Θέμα: ηειέρσζε Εηξελνδηθείνπ Ιθαξίαο
Κύξηε Τπνπξγέ,
Από 1/01/2013 κνλαδηθό δηθαζηήξην ζηελ Ιθαξία είλαη ην Εηξελνδηθείν Ιθαξίαο
κε έδξα ηνλ Άγην Κήξπθν. Ωζηόζν, από ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη
ππνζηειερσκέλν, ηνπιάρηζηνλ κε κία νξγαληθή ζέζε κνλίκσο θελή, έσο θαη ζήκεξα πνπ
δηαζέηεη κόλν κία γξακκαηέα, δεδνκέλνπ όηη ε δεύηεξε γξακκαηέαο βξίζθεηαη
απνζπαζκέλε ζην λεζί κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020.
Ωο εθ ηνύηνπ, ζε ιίγν θαηξό ην Εηξελνδηθείν ζα νδεγεζεί ζε βέβαην θιείζηκν,
θαζώο ε κόληκε ππάιιεινο, ε θπξία Ξελάθε, πξόθεηηαη λα ζπληαμηνδνηεζεί θαη ε
δεύηεξε απνζπαζκέλε ππάιιεινο, ε θπξία Κάβνπξα, ζα επηζηξέςεη ζηελ νξγαληθή ηεο
ζέζε ζε ιίγνπο κήλεο θαη έηζη θαη νη ηξεηο νξγαληθέο ζέζεηο ζα κείλνπλ θελέο, θαζώο ην
νξγαλόγξακκα πξνβιέπεη δύν ζέζεηο γξακκαηέσλ θαη κία ζέζε θιεηήξα. Επνκέλσο, νη
θάηνηθνη θαη νη επαγγεικαηίεο ηνπ λεζηνύ καο δελ ζα κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ θαη ζα
πξέπεη λα κεηαβαίλνπλ ζην Εηξελνδηθείν ηεο άκνπ γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπο κε δηθά
ηνπο έμνδα θαη κε θαζπζηέξεζε ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπο. Αλαγλσξίδεηε πσο ε δσή ησλ
θαηνίθσλ ηεο αθξηηηθήο ηδίσο Ειιάδνο είλαη πην δύζθνιε ζε ζρέζε κε απηήλ ησλ
αλζξώπσλ πνπ δνπλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζίγνπξα θαιύηεξν ζα ήηαλ λα
δηεπθνιύλνληαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο κε λέεο Τπεξεζίεο θαη όρη κε δπζιεηηνπξγίεο
ή θιείζηκν ησλ ήδε ππαξρνπζώλ.

Πέξαλ ηνύηνπ, είλαη επηηαθηηθήο ζεκαζίαο ε άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπ ελ
πξνθεηκέλσ πξνβιήκαηνο δεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ νύησο ή άιισο πνιιέο αηηήζεηο
πνιηηώλ γηα εθδίθαζε πνπ εθθξεκνύλ ,αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν θαζπζηεξεί θαη ε
νινθιήξσζε ηνπ Κηεκαηνινγίνπ κε επαθόινπζν ηελ ηαιαηπσξία ησλ θαηνίθσλ ηνπ
λεζηνύ, αθνύ πνιιά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα λα νινθιεξώζνπλ
ηηο δηαδηθαζίεο δίλνληαη από ην Εηξελνδηθείν.
αο θαινύκε επνκέλσο, όπσο ιάβεηε ππόςε ηα αλσηέξσ γηα ηελ άκεζε
ζηειέρσζε ηνπ Εηξελνδηθείνπ κε ηελ ηαρύηεξε πξνθήξπμε ζέζεσλ ηνπ ΑΕΠ θαη ηελ
πξόζιεςε ησλ απαξαίηεησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ.
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