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ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ 2ΩΡΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ KAI YΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟ 11 έως 15/1/2016
Το ∆Σ της Ο∆ΥΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ την έναρξη κινητοποιήσεων από 11/1/2016
έως 15/1/2016. Ειδικότερα ∆Ε ΘΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ οι συνεδριάσεις των
ακροατηρίων στις 09.00, αλλά στις 11.00, καθόσον 09.00 - 11.00
υπάρχουν καθηµερινές διακοπές συνεδριάσεων, σε ένδειξη διαµαρτυρίας
για τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν πλέον σε όλες τις ποινικές
αλλά και πολιτικές έδρες. Οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν ξεπεράσει τα όριά
τους, τα ∆ικαστήρια λειτουργούν µε σχεδόν το 40% των οργανικών
θέσεων να είναι κενές. Μόνο µε την αυταπάρνηση των δικαστικών
υπαλλήλων υπάρχει σήµερα υποτυπώδης λειτουργία των ∆ικαστηρίων. Οι
αντοχές µας έφτασαν στο τέλος τους, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης πρέπει άµεσα να δείξει ενδιαφέρον και να βρει λύσεις στα
φλέγοντα και σηµαντικά προβλήµατά µας.
Τα Ειρηνοδικεία έχουν εξελιχθεί σε «υπερδικαστήρια» χωρίς υπαλλή-λους
και υποδοµές. Όµως ενώ νοµοθετούν και δηµιουργούν ασφυξία στη
λειτουργία των Ειρηνοδικείων, δε δηµιουργούν και τις κατάλληλες προϋποθέσεις και υποδοµές.
Τα Πρωτοδικεία, στενάζουν από έλλειψη προσωπικού, βουλιάζουν από το
βάρος της δικαστηριακής ύλης χωρίς τις υποδοµές που απαιτούνται, και
βέβαια λειτουργούν σε απαράδεκτες πολλές φορές συνθήκες. Η µηχανοργάνωση-µηχανογράφηση είναι άγνωστη δεκαετίες τώρα και τα πάντα,
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι γραµµένα στο χέρι…..
Τα Εφετεία είναι µια µόνιµη έδρα και τίποτα άλλο, έχουν φτάσει σε σηµείο
να αντιστοιχεί ένας (1) γραµµατέας σε τρείς (3) δικαστές…..
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Οι υποθέσεις και ο αριθµός τους καθιστούν αναγκαία την εξάντληση των
δικαστικών υπαλλήλων, για να λειτουργούν σε συνθήκες που ξεπερνούν τα
ανθρώπινα όρια!!!!
Οι Εισαγγελίες βουλιάζουν από τον όγκο δικογραφιών και την υποστελέχωση σε προσωπικό και υποδοµές. Κάθε µήνα αλλάζουν οι ποινικοί νόµοι
και οι Εισαγγελίες αναγκάζονται να ανατρέπουν προγραµµατισµούς και
δεδοµένα ανά µήνα, µε αποτέλεσµα οι δικογραφίες να ανακυκλώνονται
σχεδόν σε τακτική µηνιαία βάση.
Μετά από όλα αυτά και µε δεδοµένη την Κυβερνητική αδιαφορία οι
δικαστικοί υπάλληλοι αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια
τους, αποφάσισαν και κήρυξαν 2ωρες διακοπές συνεδριάσεων των
ακροατηρίων και των υπηρεσιών από τη ∆ευτέρα 11/1/2016 έως και την
Παρασκευή 15/1/2016.
Οι πολίτες που ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους, να γνωρίζουν ότι
αγωνιζόµαστε και για λογαριασµό τους, αγωνιζόµαστε για γρήγορη και
δίκαιη δικαιοσύνη. Αγωνιζόµαστε για την αξιοπρέπεια όλων όσων
εργάζονται ή συνωστίζονται στις δικαστικές αίθουσες και τα γραφεία µε
την υγρασία και τη µούχλα, µε τη ζέστη το καλοκαίρι και τις συνθήκες
ψύχους το χειµώνα. Αγωνιζόµαστε για το σήµερα και το αύριο το δικό µας
αλλά και των παιδιών µας.
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ΥΓ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ,ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ. ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΟΥ ΚΗΡΥΞΕ Η Α∆Ε∆Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΟΥΜΕ
ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΩΝ.

