ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Κορίνθου,
σας ενημερώνει ότι: η Γ.Σ του Συλλόγου που συνήλθε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
2015 με θέμα την «ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ομόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και
συγκεκριμμένα σε διακοπές εργασιών από την Τρίτη 24/11/2015 έως την Παρασκευή
18/12/2015 και από ώρα 10:00‐12:00 όλων των δικαστικών υπηρεσιών του Ν.
Κορινθίας .
Οι διακοπές συνεδριάσεων δεν είναι άρνηση παροχής υπηρεσίας, ούτε στάση ούτε
αποχή. Είναι ένα μέσον και μια μορφή που επιλέγουμε, όπως και στο παρελθόν έχουν
εφαρμόσει και οι ίδιοι οι δικαστικοί λειτουργοί, για να προστατεύσουμε την υγεία μας
και την ζωή μας, αγαθά υπέρτατα της υπηρεσίας, τα οποία είναι βασικές προϋποθέσεις
για την εύρυθμη λειτουργία της γραμματείας των δικαστικών υπηρεσιών.
Εν ολίγοις αδυνατούμε να παρέχουμε εργασία υπερδιπλάσια σε ένταση, ρυθμό και
όγκο από τους εμμέσως πλην όμως σαφώς προβλεπόμενους από τους κανονισμούς
λειτουργίας δικαστικών υπηρεσιών ρυθμούς, αριθμούς, όγκο και ένταση.
Διεκδικούμε την ισότιμη με τους δικαστικούς λειτουργούς θεσμική αντιμετώπιση ως
προς τους κανόνες και τις προϋποθέσεις στελέχωσης των υπηρεσιών που σημαίνει
κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.
Η απόφαση αυτή ανακαλείται , τροποποιείται και συμπληρώνεται με απόφαση του
ιδίου οργάνου. Θα κριθεί δε από τη συμπεριφορά και συμμετοχή όλων των
συναδέλφων από την προσωπική στάση και βοήθεια του καθενός .
Επανερχόμενοι δε στο ζήτημα της τήρησης του ωραρίου εργασίας των δικαστικών
υπαλλήλων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως γραμματέων της έδρας των
ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων υπενθυμίζουμε τις σχετικές ομόφωνες αποφάσεις
που έχουν ληφθεί στη διάρκεια πολλών ετών από την Ομοσπονδία Δικαστικών
Υπαλλήλων Ελλάδος με τις οποίες έχουν συμφωνήσει τόσο οι Δικηγορικοί Σύλλογοι
όσο και οι ενώσεις των Δικαστικών Λειτουργών.
Η τήρηση του ωραρίου ακροατηρίων με ώρα λήξης 15:00, ώρα λήξης του νόμιμου
ωραρίου εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων, έχει καθιερωθεί από την περίοδο 1987‐
1988 με κοινή θέση όλων των θεσμικών φορέων του χώρου της Δικαιοσύνης .
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