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Αθήνα 16/6/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Συνάδελφοι,
Μετά από τις τρείς 2ωρες στάσεις εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα το περασµένο 15νθηµερο, ο Σ∆ΥΑ, δέχθηκε
κατά ένα µέρος, την πρόταση που είχαµε καταθέσει στη Συνέλευση
διαµαρτυρίας του Εφετείου Αθήνας και αποφάσισε την πραγµατοποίηση 3ωρης στάσης εργασίας και συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο
Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, την
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 και από ώρα 09.00 έως 12.00 (οδός
Βας.Σοφίας).
Γιατί εκεί;;
Γιατί ο αρµόδιος Υπουργός, δήλωσε σε συνάντηση µε τα συνδικαλιστικά µας όργανα, ότι « ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ 2015»,επίσης γιατί, ΠΑΓΩΣΕ Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ των 100 υπαλλήλων πληροφορικής, ενώ γνωρίζουν ότι από τον Οκτώβρη ξεκινά η
εφαρµογή της «Ηλεκτρονικής ∆ικαιοσύνης» (e-justice) και είναι
απαραίτητη η στελέχωση των υπηρεσιών µε εξειδικευµένους υπαλλήλους.
Ελπίζουµε ότι θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις διαµαρτυρίας και στο
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, αφού ο Υπουργός αρνείται να δεχθεί την
Ο∆ΥΕ και παραπέµπει στον αναρµόδιο Γ.Γ. του Υπουργείου, ενώ
ταυτόχρονα απεργάζονται, µετά από προτροπές και «δικών µας»
τροποποίηση του Κώδικα , µε όποιες συνέπειες και κινδύνους,
µπορεί να έχει αυτό για τον κλάδο.

Οι δικαστικές υπηρεσίες στενάζουν , το προσωπικό δεν επαρκεί
και µε όσα λέγονται περί αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης, θα
υπάρξουν νέες µαζικές παραιτήσεις και τα πράγµατα θα γίνουν
ακόµα χειρότερα για όσους παραµείνουν στις υπηρεσίες.
Το Εφετείο και το Πρωτοδικείο της Αθήνας, οι δικαστικές υπηρεσίες της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Σάµου, της Χαλκιδικής του
Λασιθίου, της Σύρου, της Εύβοιας και πόσων ακόµα περιοχών
στενάζουν κάτω από το βάρος της έλλειψης προσωπικού, το
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης δεν αντιδρά, οι αρµόδιοι αδιαφορούν, ΑΣ
ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ , ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.
ΟΛΟΙ ΟΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΤΗΝ 3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Σ∆ΥΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ
ΥΠΟΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΤΗΝ

και ώρα 9.00 έως 12.00.

Επίσης καλούµε όλους τους συναδέλφους στη συγκέντρωση
διαµαρτυρίας της Α∆Ε∆Υ την

και ώρα

7:00ΜΜ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Συµµετοχή όλων µας, σε όλη την Ελλάδα όπου κι αν γίνονται
συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙ∆Α
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
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