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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Συναντήσεις του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ με συνδικαλιστικούς
και πολιτικούς φορείς
ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους της χώρας
και τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους
Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, μετά τις συναντήσεις που είχε με τον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο
Τσιάρα, για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου και ανακοίνωση
και εν αναμονή του αιτήματος προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για ορισμό νέας
συνάντησης με αντικείμενο το μείζον αίτημα του διορισμού Δικαστικών
Υπαλλήλων (βλέπε την με αριθμ. πρωτ.: 33/17-10-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ της ΟΔΥΕ), προγραμμάτισε, κατά την τελευταία του συνεδρίαση
στις 14/10/2022, σειρά επαφών και συναντήσεων, τόσο με πολιτικούς φορείς,
όσο και με φορείς από τον χώρο των Δικαστηρίων.
Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν διαδοχικές συναντήσεις του
Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ με τους εκπροσώπους των πολιτικών
κομμάτων και ειδικότερα με την Υπεύθυνη του Τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚΚΙΝΑΛ, βουλευτή κ. Νάντια Γιαννακοπούλου, την Υπεύθυνη του Τομέα
Δικαιοσύνης του ΚΚΕ, βουλευτή κ. Μαρία Κομνηνάκα, ενώ υπήρξε συνάντηση
και με εκπρόσωπο του Τομέα Δικαιοσύνης της Ν.Δ., καθώς και με την Ένωση
Δικαστών και Εισαγγελέων. Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον
Τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. βουλευτή κ. Θεόφιλο Ξανθόπουλο,
και έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις και με εκπροσώπους των πολιτικών
κομμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ και ΜΕΡΑ 25. Παράλληλα, επιδιώκεται ο
προγραμματισμός συναντήσεων και επαφών και με τους υπολοίπους φορείς
της Δικαιοσύνης (Διοικήσεις Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρόεδρο Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών, ως Προεδρεύοντα της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων
της Ελλάδος κλπ). Και τέλος, σήμερα 25-10-2022 έγινε συνάντηση με τον
Αντιπρόεδρο της Βουλής, πρώην, υπουργό Δικαιοσύνης και Πρόεδρο της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Χαράλαμπο Αθανασίου.
Επιδίωξή μας, μέσα από τις συναντήσεις και τις επαφές αυτές, είναι να
αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα οξύτατα προβλήματα των

Δικαστηρίων όλης της χώρας, δηλαδή την υποστελέχωση των δικαστικών
υπηρεσιών σε υπαλλήλους, τις ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές σε σχέση με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες (κτηριακές και
υλικοτεχνικές υποδομές), με τις οποίες απονέμεται η Δικαιοσύνη στη χώρα μας.
Παράλληλα μέσα από τις συναντήσεις ενημερώνουμε τους φορείς για τη
σχεδιαζόμενη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ψήφιση του νομοσχεδίου για την
ίδρυση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων, επιδιώκοντας να τους
καταστήσουμε σαφές αυτό που αποτελεί και τη θέση της ΟΔΥΕ, ότι από μόνη
της η ίδρυση της Σχολής (και το μεγάλο χρονικό διάστημα που όλοι
αναγνωρίζουν πως θα απαιτηθεί μέχρι να λειτουργήσει), δεν πρόκειται να
δρομολογήσει λύσεις για τα παραπάνω προβλήματα, όπως επιμόνως δείχνει με
τη στάση του ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ είναι σε αγωνιστική
ετοιμότητα και θα σας ενημερώσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλων των
επαφών και των συναντήσεων, για τα αποτελέσματά τους και τις περαιτέρω
ενέργειές μας.
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