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ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ - ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ
Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα ν Σύιινγόο καο έρεη γίλεη απνδέθηεο
παξαπόλσλ θαη θαηαγγειηώλ, πνπ αθνξνύλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο
αξκόδησλ ηκεκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ, γηα ηε
εθθαζάξηζεο

δαπαλώλ

νδνηπνξηθώλ

θαη

δηαδηθαζία εγθξίζεσλ θαη
καξηπξηθώλ.

Σπγθεθξηκέλα,

εληνπίδνληαη:
1) Σηελ έιιεηςε νινθιεξσκέλεο ελεκέξσζεο, νδεγηώλ θαη θαηεπζύλζεσλ
ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο απνπιεξσκήο ησλ καξηπξηθώλ εμόδσλ, κεηά
ηελ απνδέζκεπζε ηεο αξκνδηόηεηαο από ηηο ηνπηθέο ΔΥΕΕ.
2) Σηελ θαζπζηεξεκέλε θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο, αγλννύκελε
ηύρε, αηηεκάησλ γηα εγθξίζεηο κεηαθίλεζεο Δηθαζηηθώλ Υπαιιήισλ θαη
Δηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ, παξόιν ηηο αιιεπάιιειεο έγγξαθεο θαη
ηειεθσληθέο πξνζπάζεηεο ησλ αξκόδησλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηώλ
καο, λα ιάβνπλ ελεκέξσζε από ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία.
3) Τελ θαζπζηέξεζε εθθαζάξηζεο ησλ νδνηπνξηθώλ εμόδσλ δηθαζηηθώλ
ππαιιήισλ σο γξακκαηείο κεηαβαηηθώλ εδξώλ, πνπ αλαγθάδνληαη λα
δαλείδνληαη ρξήκαηα από ηνλ ηνπηθό Σύιινγν θαη ηελ Οκνζπνλδία
Δηθαζηηθώλ Υπαιιήισλ.
Γηα

ηνπο

αλσηέξσ

ιόγνπο,

διαμαπηςπόμαζηε

ένηονα

και

καηαγγέλλοςμε ηην απαπάδεκηη αδιαθοπία ηηρ Κενηπικήρ Τπηπεζίαρ
ζηα πξνεγνύκελα δεηήκαηα, πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα:
- Να απαζρνινύλ ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηώλ ζε
αιιεπάιιειεο θαη ελ ηέιεη άθαξπεο επηθνηλσλίεο κε ην Υπνπξγείν, γηα

δηαδηθαζίεο πνπ νη ζπλάδειθνί έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα

θαη

ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα.
-Να δέρνληαη ζπλάδειθνί καο, αλαίηηα, ηα παξάπνλα θαη ηηο θαηαγγειίεο
καξηύξσλ, θαηνίθσλ όισλ ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ, ηεο Αηηηθήο, ηεο Σάκνπ
αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνύ, πνπ πεξηκέλνπλ ηελ απνπιεξσκή ησλ
καξηπξηθώλ ηνπο εμόδσλ, δημιοςπγώνηαρ επιπλέον ένα γενικόηεπο
κλίμα δςζαπέζκειαρ και απποθςμίαρ ζςμμεηοσήρ ηοςρ ζε δικαζίμοςρ,
όηαλ γλσξίδεηε όηη ε ζπλδξνκή ηνπο είλαη θαηαιπηηθή ζηελ θξίζε ηεο
δηθαηνζύλεο θαη ζηελ απνλνκή ηεο.
-Να αλαγθάδνληαη νη ζπλάδειθνη κε κηζζνύο αλέρεηαο, ζε επνρέο
αζθπθηηθήο νηθνλνκηθήο πίεζεο, λα θαιύπηνπλ νη ίδηνη ηα έμνδά ηνπο ή λα
γίλνληαη επαίηεο ζηνπο αληίζηνηρνπο Σπιιόγνπο, γηα λα κεηαβαίλνπλ
ππνρξεσηηθά ζηηο δηθαζίκνπο ησλ κεηαβαηηθώλ εδξώλ, για να λάβοςν
άγνωζηο πόηε και αν, ηην επιζηποθή ηων εξόδων ηοςρ.
Τέινο,

διαμαπηςπόμαζηε

για

ηην

ησηπή

αδιαθοπία

ηος

Τποςπγείος ζε όια απηά ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία έρνπκε ζέζεη
επαλεηιεκκέλα, κε θάζε κέζν θαη πξνο θάζε αξκόδην. Δπζηπρώο ηα
παξάπνλα θαη ε αγαλάθηεζε έρνπλ μερεηιίζεη θαη μεπεξλνύλ ην πξόβιεκα
εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο, θζάλνληαο ζε θαηαγγειίεο από ηνπο πνιίηεο.

