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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Προς τους Συλλόγους
Υπαλλήλους της Χώρας.
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Δικαστικούς

Συναδέλφισσα/Συνάδελφε,
Άλλη μια δικαστική χρονιά ξεκινάει με άλυτα τα μεγάλα και οξυμένα
προβλήματα του κλάδου των δικαστικών υπαλλήλων και της γραμματείας των
δικαστηρίων της χώρας.
Οι απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, η εντατικοποίηση της, σε συνδυασμό με
την έλλειψη προσωπικού σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, καθιστούν
αδύνατη την ομαλή λειτουργία τους.
Ταυτόχρονα, εδώ και οκτώ χρόνια έχουμε υποστεί μεγάλη μείωση των
αποδοχών μας και έχει υποβαθμιστεί όχι μόνο η υπηρεσιακή αλλά και η
προσωπική μας ζωή.
Έχοντας υπόψη μας όλα αυτά, και ειδικότερα την ανάγκη και τα αιτήματα
προσλήψεων και οικονομικής αναβάθμισής μας για σταδιακή κάλυψη μέρους
των απωλειών μας, καθώς και την κωλυσιεργία που παρατηρείται στην
πρόσληψη εκατοντάδων δικαστικών υπαλλήλων από τις προ 20μήνου
προκηρύξεις 1Κ, 2Κ και 8Κ του ΑΣΕΠ, και υλοποιώντας σχετική απόφαση του
εκτάκτου συνεδρίου της Θεσσαλονίκης (Απρίλιος 2018), το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, στη
συνεδρίαση του χθες Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 αποφάσισε την έναρξη
κινητοποιήσεων, ως εξής:
Α) Παραστάσεις διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας έως την έναρξη του νέου
δικαστικού έτους στο ΑΣΕΠ και στο Υπουργείο της Δικαιοσύνης, με τη
συμμετοχή των μελών των διοικητικών συμβουλίων των Συλλόγων της Αττικής.
Β) Διενέργεια γενικών συνελεύσεων από τους Συλλόγους όλης της χώρας και
κοινοποίηση προς την ΟΔΥΕ και τους αρμόδιους φορείς των αποφάσεων, των
προτάσεων και των ψηφισμάτων τους για τα προβλήματα του κλάδου και τη
μορφή κινητοποιήσεων.
Γ) Τρίωρη διακοπή εργασιών ακροατηρίων και γραφείων τη Δευτέρα 17
Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα έναρξης του νέου δικαστικού έτους από τις 09:00 έως
τις 12:00, όπως περίπου γίνεται και με τις αντίστοιχες διακοπές εργασίας των
δικαστικών λειτουργών, αξιοποιώντας το χρόνο και τη μορφή αυτής της
κινητοποίησης για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων όπου αυτό είναι δυνατό.
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Εννοείται ότι και την ημέρα αυτή ισχύει και η απόφασή μας για την πιστή
τήρηση του ωραρίου λήξης των ακροατηρίων. Η κινητοποίηση την ημέρα αυτή
είναι συμβολική και προειδοποιητική και έχει τον τίτλο: ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
Συναδέλφισσα/συνάδελφε, σύντομα θα κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς
και θα δημοσιευθεί αναλυτικό έγγραφο για την απόφασή μας αυτή.
Παραπέμπουμε δε και στο υπόμνημα – ενημερωτικό σημείωμα που στείλαμε ως
Προεδρείο στον Υπουργό της Δικαιοσύνης από τις 3 Σεπτεμβρίου και ενέκρινε
χθες το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.
Συναδέλφισσα/συνάδελφε,
Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, αποφάσισε, επίσης:
2) Να καταγγείλουμε τους συνυπεύθυνους και αρμόδιους (ΑΣΕΠ και Υπουργείο
της Δικαιοσύνης) για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας των
προσλήψεων.
3) Να συμμετάσχουμε με αντιπροσωπεία μας στις κινητοποιήσεις
συλλαλητήρια το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη…

–

4) Να συσταθεί ομάδα εργασίας για την επανεξέταση και τυπική διόρθωση της
αναλυτικής υπουργικής απόφασης για την ανακατανομή των οργανικών θέσεων
με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΟΔΥΕ.
5) Να καταγγείλουμε το Υπουργείο της Δικαιοσύνης για την υπουργική
«απόφαση» με την οποία αυθαίρετα και παράτυπα «διέθεσε» δικαστικό
υπάλληλο από την υπηρεσία του σε άλλη δικαστική υπηρεσία…
6) Να εκφράσουμε και εγγράφως τη διαμαρτυρία μας προς το Υπουργείο της
Δικαιοσύνης για τη μη εκτέλεση αποφάσεων υπηρεσιακών συμβουλίων, π.χ. του
Υ.Σ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7) Να αναδείξουμε και εγγράφως και να διαμαρτυρηθούμε για τις αντιφατικές
αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων, π.χ. σε σχέση με τις επιλογές
προϊσταμένων διεύθυνσης προσφάτως, και ειδικότερα με τις περιπτώσεις κατά
τις οποίες δεν προχώρησε στην επιλογή προϊσταμένων σε ορισμένες υπηρεσίες
που υπήρχε ο απαραίτητος αριθμός των αιτούντων και κυρίως στις περιπτώσεις
που το ίδιο το Υ.Σ. είχε κρίνει ότι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν κάνει αιτήσεις για
πολλές υπηρεσίες επί της ουσίας δεν μπορούσαν να κριθούν, αλλά παρόλα αυτά
συνέχιζαν να είναι υποψήφιοι σε κάθε επόμενη κρίση έτσι ώστε να αποκλείουν
το δικαίωμα κρίσης σε άλλους αιτούντες (όπου αυτό συνέβη). Και άλλες
περιπτώσεις τις οποίες θα συγκεντρώσουμε και θα αναδείξουμε, όχι μόνο για τις
επιλογές προϊσταμένων αλλά και για άλλα ζητήματα.
8) Να συσταθεί ομάδα εργασίας για την επιμόρφωση με τη συμμετοχή και
δικαστικών υπαλλήλων.
9) Να διαμαρτυρηθούμε εναντίον του Υπουργείου της Δικαιοσύνης και της
διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών για το γεγονός ότι δεν προβαίνουν στις
απαραίτητες ενέργειες τους έτσι ώστε να σταματήσει η περικοπή μισθού και να
επιστραφούν τα ποσά που έχουν περικοπεί από συνδικαλιστές που έκαναν
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χρήση συνδικαλιστικών αδειών… Διευκρινίζουμε δε ότι τα ποσά αυτά δεν έχουν
επιβαρύνει ούτε έχουν δοθεί σε κανέναν από το ταμείο της ΟΔΥΕ (θα εκδοθεί
ειδική ανακοίνωση).
10) Να προκηρύξει την διεξαγωγή τακτικού εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου
από 22 - 24 Νοεμβρίου 2018 και πάντως σε διάστημα έως αρχές Δεκεμβρίου. Ο
ακριβής τόπος και χρόνος θα προσδιοριστούν σύντομα.
11) Σε ό,τι αφορά τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων μας στα
υπηρεσιακά συμβούλια, διευκρινίζουμε ότι από τους υπηρετούντες στα
δικαστήρια δεν ψηφίζουν οι ΙΔΟΧ. Επίσης, οι αποσπασμένοι, όπου και αν
υπηρετούν – όπου και αν ανήκει η οργανική τους θέση, ψηφίζουν εκεί που είναι
αποσπασμένοι για τα Υ.Σ. του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ. Εάν δε υπηρετούν, ως
αποσπασμένοι, σε υπηρεσία εντός της ίδιας Εφετειακής περιφέρειας στην οποία
ανήκει η οργανική τους θέση, τότε ψηφίζουν επίσης εκεί που είναι
αποσπασμένοι, και για το Υ.Σ. του Εφετείου τους. Στην περίπτωση δε που είναι
αποσπασμένοι σε άλλη Εφετειακή περιφέρεια από αυτήν που ανήκουν
οργανικά, ψηφίζουν για το Υ.Σ. του Εφετείου μόνο με μετάβασή τους στην
περιφέρεια που ανήκουν οργανικά. Εννοείται ότι μπορούμε να ψηφίσουμε με
την επίδειξη οποιουδήποτε ταυτοποιητικού εγγράφου.
Σύντομα για όλα αυτά τα θέματα καθώς και για άλλα ζητήματα θα εκδοθούν
αναλυτικές ανακοινώσεις…
Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
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