∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ,
θέλουµε να σας ενηµερώσουµε για τη δυσάρεστη και όχι µόνο εξέλιξη
σχετικά µε την απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης,
που αφορά στην
απόσπαση της συναδέλφου Μαρίας Καραβασίλη από το ∆ιοικητικό Εφετείο
Ιωαννίνων, στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας, για ένα έτος, λόγω εξαιρετικών
υπηρεσιακών αναγκών.
Θεωρούµε ότι αυτή η απόσπαση είναι µια κακή αρχή, η οποία θα
συνεχιστεί. Τα όποια κενά υπάρχουν ή δηµιουργούνται,
δεν
καλύπτονται
προσωρινά µε αποσπάσεις. Ο τρόπος αντιµετώπισης αυτός µόνο προβλήµατα
δηµιουργεί, τόσο υπηρεσιακά όσο και προσωπικά.
Επιγραµµατικά αναφέρουµε ότι η συνάδελφος καλείται να δαπανά, αν όχι όλο το
µισθό της, το µεγαλύτερο µέρος αυτού – και µάλιστα µε τις σηµερινές οικονοµικές
συνθήκες – για να καλύψει τα έξοδα διαµονής της εκεί και τη µετακίνησή της στον
τόπο της µόνιµης κατοικίας της, τουλάχιστον δύο φορές το µήνα, ενώ τα πάγια έξοδά
της εξακολουθούν τα τρέχουν (δάνεια, λογαριασµοί κλπ.) και φυσικά η απουσία της
από την οικογένειά της είναι αυτονόητο ότι δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα.
Στην δική µας υπηρεσία δηµιουργείται επιπλέον κενό, στην οποία η από ετών
έλλειψη επιµελητών έχει επιβαρύνει ήδη τη δουλειά των γραµµατέων, µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται.
Η εν λόγω απόφαση του Υπουργού ελήφθη µετά από σύµφωνη γνωµοδότηση του
5/µελούς Υπηρεσιακού Συµβουλίου κατά πλειοψηφία (µειοψήφισαν οι δύο αιρετοί
εκπρόσωποι των υπαλλήλων). Όµως, παρά το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε
από τη συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου (16-6-2017) µέχρι και σήµερα
ακόµη και τα µέλη του ∆.Σ. της Ένωσής µας αγνοούν την υπόθεση....
Στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας, µέσω ΑΣΕΠ, µε τις υπ' αρ. 2Κ/2017 και
8Κ/2017 έχουν προκηρυχθεί δύο θέσεις του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και ∆Ε
Γραµµατέων, αντίστοιχα. Για την πρώτη έχουν ήδη συνταχθεί προσωρινοί πίνακες
κατάταξης και εκκρεµούν οι ενστάσεις, ενώ για τη δεύτερη έχει ήδη λήξει η
προθεσµία υποβολής αιτήσεων.
Καλούµε τόσο την Πανελλήνια

Ένωση Υπαλλήλων Γραµµατείας ∆ιοικητικών

∆ικαστηρίων, όσο και την Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας να λάβουν
άµεσα θέση για το σοβαρό αυτό θέµα.
Ιωάννινα 05-9-2017
Οι υπάλληλοι Γραµµατείας
του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων
1.Αγάθου Στέλλα

4.Νταλαµάγκου Μαρία

2.Αναγνώστου Μαρία

5.Φωτίου Ευαγγελία

3.Αυγέρη Γεωργία

