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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σας κοινοποιούµε την παρακάτω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Συλλόγου µας (µετά από εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
µας στις 23-9-2014)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Σήµερα 3-11-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνεδρίασε στην Αθήνα
(Λ. Ριανκούρ 85) το ∆.Σ. της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ και διαπίστωσε ότι το τεράστιο
πρόβληµα της έλλειψης δικαστικών υπαλλήλων στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια
παραµένει άλυτο, µε δραµατικά αποτελέσµατα στην εξυπηρέτηση των διαδίκων
και στην οικογενειακή και προσωπική ζωή των υπηρετούντων δικαστικών
υπαλλήλων.
Πιο ιδιαίτερα στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας υπηρετούν δύο (2)
γραµµατείς, ένας (1) επιµελητής και δέκα (10) δικαστικοί λειτουργοί σε δύο (2)
τµήµατα.
Το 1984 υπηρετούσαν τρείς (3) δικαστικοί λειτουργοί

µε

πληρωµένες τις επτά (7) οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων. Στο
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας υπάγεται και ο νοµός Θεσπρωτίας µε τρείς (3)
µεταβατικές έδρες το χρόνο στην Ηγουµενίτσα. Ακόµη σας ενηµερώνουµε ότι
εντός του εποµένου έτους (2016) η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης της Γραµµατείας

συνταξιοδοτείται υποχρεωτικά λόγω συµπλήρωσης του εξηκοστού πέµπτου (65)
έτους της ηλικίας της.
Οι απροσδιόριστες υποθέσεις είναι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3500)
περίπου και οι προσδιοριζόµενες εξακόσιες δέκα (610).
Επιπλέον σας γνωρίζουµε ότι οι τρεις (3) υπηρετούντες δικαστικοί
υπάλληλοι ∆ΕΝ πήρανε το έτος 2015 ΟΥΤΕ την ΚΑΝΟΝΙΚΗ τους Α∆ΕΙΑ, το δε
ωράριο της εργασίας φθάνει τις δέκα (10) ώρες ηµερησίως. Πολλές φορές
εργάζονται και τις αργίες.
Επιπροσθέτως σας γνωρίζουµε ότι ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια ( Λαµίας,
Τρίπολης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Αγρινίου κλπ ) θα βρεθούν στην τραγική
κατάσταση της Κέρκυρας.
Μετά τα παραπάνω για την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των διαδίκων,
δικηγόρων, δικαστών και της σωµατικής υγείας των δικαστικών υπαλλήλων του
∆ιοικητικού

Πρωτοδικείου

Κέρκυρας,

ΟΜΟΦΩΝΑ

αποφασίζουµε

την

πραγµατοποίηση αρχικά δύο (2) στάσεων εργασίας στις συνεδριάσεις του
∆ιακστηρίου στις 18-11-2015 και 16-12-2015 και ώρα από 11ης π.µ. έως 15ης
µ.µ. για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων (τριών γραµµατέων και ενός
επιµελητή) µε ΜΟΝΙΜΟΥΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.
∆ίνεται εντολή

στον αρµόδιο ∆ικαστικό επιµελητή να επιδώσει την

γνωστοποίηση αυτή σύµφωνα µε το Νόµο σ’ αυτούς που απευθύνεται.
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.
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