
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Ρέθυμνο, 21/02/2020 

               Αρ. Πρωτ.: 4/2020  

ΠΡΟΣ : Τους Διευθύνοντες/-ουσες τις Δικαστικές Υπηρεσίες Ρεθύμνης, κ.κ. Πρόεδρο Εφετών 
Κρήτης, Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρεθύμνης, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνης, Ειρηνοδίκη 
Ρεθύμνης, Πταισματοδίκη Ρεθύμνης. Κοινοποίηση: 1) Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνης 2) 
Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.) 

Επίσης, ως Δελτίο Τύπου ΠΡΟΣ: Όλα τα έντυπα Μέσα Ενημέρωσης και τα ειδησεογραφικά 
Τμήματα των ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο) της 
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. 

ΘΕΜΑ: Συνέχιση και κλιμάκωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων των Δικαστικών 
Υπαλλήλων όλης της χώρας, από την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020. 

Αξιότιμοι κ.κ. Προϊστάμενοι,  

Μετά από σημερινή ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, 
αποφάσισε την συνέχιση της συμμετοχής των Δικαστικών Υπαλλήλων της Πρωτοδικειακής 
Περιφέρειας Ρεθύμνης στις δίωρες ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (09:00-11:00 π.μ.), που έχει ήδη 
αποφασίσει ΟΜΟΦΩΝΑ και για όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.). Έτσι, 
αποφασίσαμε τη συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις αυτές και από τη Δευτέρα 24-2-2020 
έως και την Παρασκευή 28-2-2020, κατά τις ώρες 09:00-11:00 π.μ. Κατά το δίωρο των 
κινητοποιήσεων θα απέχουμε από όλα τα καθήκοντά μας, στα οποία θα επανερχόμαστε με 
τη λήξη της διακοπής και έως τη λήξη του ωραρίου μας.  

Η συνέχιση των  αγωνιστικών κινητοποιήσεων αποφασίστηκε, μετά την πολύχρονη 
ολιγωρία της πολιτείας, που είχε σαν αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεγάλων προβλημάτων 
στο χώρο της Δικαιοσύνης. Χαρακτηριστικότερα αυτών των προβλημάτων είναι η μεγάλη 
έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, οι επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας των 
Δικαστικών Υπαλλήλων, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει έμπρακτη αναγνώριση, οι 
τεράστιες ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές. Τα παραπάνω και πολλά άλλα 
προβλήματα, έχουν σαν αποτέλεσμα καθημερινά χιλιάδες πολίτες να ταλαιπωρούνται στις 
Δικαστικές αίθουσες, με μακροχρόνιες αναβολές εκδίκασης των υποθέσεων τους, που 
έχουν σαν συνέπεια απώλεια χρόνου και χρημάτων. 

Μετά την καθολική συμμετοχή που είχε η κινητοποίησή μας κατά τις προηγούμενες 
ημέρες, με την αλληλεγγύη και των Δικαστικών Λειτουργών σε όλες τις υπηρεσίες της 
χώρας, συνεχίζουμε και ζητούμε την εκ νέου συμπαράσταση και στήριξή σας, προκειμένου 
να διεκδικήσουμε λύσεις στα διαχρονικά και δίκαια αιτήματά μας. 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ρεθύμνης 

   Ο Πρόεδρος                        Η Γεν. Γραμματέας 
   

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ                   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ 


