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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ πραγματοποίησε περιοδεία στις Δικαστικές
Υπηρεσίες της Κατερίνης, των Σερρών, της Καβάλας, της Έδεσσας και της Βέροιας.
Στις συνελεύσεις ή συγκεντρώσεις που οργανώθηκαν από τους Α/βάθμιους
Συλλόγους, έγινε ενημέρωση και συζήτηση για τα σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.
Η πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΔΥΕ, που υλοποιεί την
απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου αλλά ανταποκρίνεται και στα αιτήματα των
Συλλόγων για άμεση επικοινωνία με τους συναδέλφους όλης της χώρας έγινε δεκτή
με ικανοποίηση από τον μεγάλο αριθμό των συναδέλφων που συμμετείχαν σε όλες
τις συγκεντρώσεις.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις συζητήσεις και την ανταλλαγή
απόψεων είναι ότι :
1. Ο κλάδος μας είναι σταθερά προσανατολισμένος στα δύο κυρίαρχα ζητήματα
που έχουν σχέση με την κάλυψη του μεγάλου αριθμού των κενών οργανικών
θέσεων και την οικονομική αναβάθμιση όλων των Δικαστικών Υπαλλήλων με
την επαναθεσμοθέτηση του Επιδόματος Ειδικών Συνθηκών, τα οποία πρέπει
να διεκδικηθούν με κάθε δυνατό τρόπο και
2. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που έχουν σχέση με την
καθημερινή λειτουργία των Δικαστικών Υπηρεσιών και να αποκατασταθεί η
επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι οποίες
υπολειτουργούν σε απελπιστικό βαθμό, σε σημείο που είναι σχεδόν αδύνατη
η επικοινωνία με τον αρμόδιο κατά περίπτωση υπάλληλο. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις σε ζητήματα όπως οι
προσλήψεις, οι προαγωγές, η αναγνώριση προϋπηρεσίας, οι προσωρινές
συντάξεις η έγκριση αιτημάτων προμηθειών κ.λπ., αλλά και στην στοιχειώδη
συνεργασία του υπουργείου με τις δικαστικές υπηρεσίες.

Σε ότι αφορά την συζήτηση που γίνεται για την καταβολή ποσού, ως bonus,
σχετιζόμενο με την αύξηση της απόδοσης των Δικαστικών Υπαλλήλων, από το
ταμείο Ανάκαμψης, οι συνάδελφοι στηρίζουν την Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της
ΟΔΥΕ που θα μεταφερθεί στην Επιτροπή από τους εκπροσώπους της και είναι η
ακόλουθη.

Η εργασία των Δικαστικών Υπαλλήλων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
καταμετρηθεί για να τεθούν κριτήρια επιδόσεων και ποσοτικοποίησης. Αυτό διότι η
εργασία μας καθορίζεται από συγκεκριμένα νομοθετήματα όπως είναι ο Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων, Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων, η Πολιτική, Ποινική
και Διοικητική Δικονομία, τα οποία προσδιορίζουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις
που εκπληρώνονται εξολοκλήρου από όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους και
μάλιστα στα χρονικά διαστήματα που ρητά προβλέπονται. Και όλα αυτά με κενές
θέσεις που ξεπερνούν το 30% των οργανικών θέσεων.
Κατά συνέπεια, το οποιοδήποτε bonus δοθεί, θα πρέπει να καταβληθεί ισόποσα
σε όλους τους υπηρετούντες Δικαστικούς Υπαλλήλους.
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους συναδέλφους των
Συλλόγων που επισκέφτηκε η αντιπροσωπεία της ΟΔΥΕ για την υποδοχή και την
φιλοξενία. Αυτού του είδους η επικοινωνία δυναμώνει τις σχέσεις της Ομοσπονδίας με
τους Πρωτοβαθμίους Συλλόγους και δίνει την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα, τα οποία πρέπει να
προωθούνται για την επίλυσή τους από τους αρμόδιους φορείς.
Στην περιοδεία συμμετείχαν οι Γιώργος Διαμάντης, Μαριάνθη Μισαηλίδου, Φώτης Πέρρος και
Σωτήρης Τριπολιτσιώτης (σε όλες τις πόλεις), η Ράνια Κοσμίδου (στην Καβάλα και την Βέροια) και
οι Μανώλης Κωνσταντινίδης και Ηλίας Γεωργιάδης (στις Σέρρες και την Καβάλα).

Για το Δ. Σ. της ΟΔΥΕ
Ο Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

