ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο
201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464,
210-8625016, 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172
http://www.odye.gr email:info@odye.gr
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Αρ.Πρωτ. 141
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς τους Συλλόγους
Υπαλλήλους της Χώρας.
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Συναδέλφισσα/Συνάδελφε,
Αντιπροσωπεία του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ συναντήθηκε προχθές με
τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και σήμερα με την Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου. Τους ενημερώσαμε εκ μέρους των Δικαστικών Υπαλλήλων που βιώνουν
Άμεσα και Καθημερινά την Πραγματικότητα, και συζητήσαμε εποικοδομητικά για
τα γνωστά σε όλους οξυμένα προβλήματα των συνθηκών εργασίας και
λειτουργίας της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών και της
Δικαιοσύνης γενικότερα, καθώς και για άλλα θεσμικά ζητήματα.
Επικεντρώσαμε στο ζήτημα της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης
όλων των νέων Δικαστικών Υπαλλήλων από τις προ 18 μηνών (!) προκηρύξεις
του ΑΣΕΠ 1Κ, 2Κ και 8Κ/2017! Ειδικότερα δε επισημάναμε ότι είναι επιτακτική η
ανάγκη να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, ο οριστικός πίνακας των 404 διοριστέων Δικαστικών
Υπαλλήλων από την προκήρυξη 1Κ.. Λαμβάνοντας υπόψη μας και την αόριστη
απάντηση από το ΑΣΕΠ στην προ ολίγων ημερών παράσταση μας...
Συναδέλφισσα/Συνάδελφε,
Αντίστοιχες συνδικαλιστικές ενέργειες για τα ζητήματα αυτά (καθώς και για όσα
μας απασχολούν και βρίσκονται σε εξέλιξη) έγιναν, γίνονται και θα συνεχισθούν
χωρίς διακοπή προς όλους τους αρμόδιους φορείς (ΑΣΕΠ, Υπουργείο της
Δικαιοσύνης κ.α.).
Δεν δικαιολογείται πια άλλη καθυστέρηση..
Σε κάθε περίπτωση, η ΟΔΥΕ προετοιμάζεται από τώρα για να αντιδράσει
δυναμικά αμέσως με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Αξιοποιώντας όλες
τις μορφές δράσης...
Συναδέλφισσα/Συνάδελφε,
Με την έγνοια μας – την έγνοια (και) όλων των Δικαστικών Υπαλλήλων για τα
θύματα των πρόσφατων φονικών και καταστροφικών πυρκαγιών και την
ομόθυμη απόφασή μας για έμπρακτη αλληλεγγύη, ευχόμαστε σε όλους καλόν
Αύγουστο, καλή Δύναμη…
Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
1

