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Το Δ.Σ. της Ο.Δ.ΥΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων και Επιμελητών Ν. 

Κυκλάδων, με αφορμή την με αριθ. πρωτ. 79/20-10-2019 

ανακοίνωση συμπαράστασης στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις 

του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Σάμου, δηλώνει ότι 

αναγνωρίζει την ύπαρξη πολλών κενών οργανικών θέσεων και 

τις δυσχέρειες για τους συναδέλφους, που απορρέουν από την 

αύξηση της δικαστηριακής ύλης λόγω του προσφυγικού 

προβλήματος στις δικαστικές υπηρεσίες της Σάμου και 

συμπαραστέκεται στους συναδέλφους του ανωτέρω Συλλόγου.

Ωστόσο επί του υπάρχοντος προβλήματος που έχει 

ανακύψει, ουδέποτε ζητήθηκαν οι θέσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου 

μας, γεγονός το οποίο κρίνουμε ότι αντιβαίνει στον κανόνα της 

δίκαιης και ίσης αντιμετώπισης όλων των Πρωτοβάθμιων 

Συλλόγων που ανήκουν στην ΟΔΥΕ.

Επισημαίνεται δε, επί του πρακτικού σκέλους του ζητήματος, ότι 

το υπάρχον πρόβλημα αφενός θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να 

επιλυθεί με άλλους προσφορότερους τρόπους, όπως είναι η



ολοκλήρωση των προσλήψεων των διαγωνισμών του 2017 από 

το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή η προκήρυξη νέων διαγωνισμών 

από τη στιγμή που όλοι αναγνωρίζουν την ύπαρξη πολλών 

κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες.

Αναγκαίο είναι οι αρμόδιοι να λάβουν υπ' όψιν τους ότι η 

επίλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι της 

Σάμου με την μετάβαση των υπαλλήλων του Εφετείου Αιγαίου 

στη Σάμο για την εκδίκαση των υποθέσεων, θα δημιουργήσει 

αρκετές πρακτικές δυσκολίες, μεταξύ άλλων, τόσο στην 

εξυπηρέτηση των πολιτών και των δικηγόρων κατά την απουσία 

των υπαλλήλων του Εφετείου Αιγαίου που θα μεταβαίνουν στη 

Σάμο, για τουλάχιστον 4-5 ημέρες κάθε φορά, αλλά και κατά τα 

ενδιάμεσα διαστήματα, καθόσον ο φόρτος εργασίας θα είναι 

μεγαλύτερος γι' αυτούς, επιπλέον δε, οι αρμόδιοι θα πρέπει να 

αναλογιστούν και το οικονομικό κόστος της μετάβασης 

υπαλλήλων του Εφετείου Αιγαίου, καθότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση 

Σάμου-Πειραιά είναι προβληματική και οι υπάλληλοι πιθανότατα 

θα πρέπει να μεταβαίνουν μέσω Πειραιά.

Συνεπώς, συμπαραστεκόμαστε μεν στους συναδέλφους της 

Σάμου, αντιδρούμε δε στη λύση η οποία προτάθηκε και στο 

γεγονός ότι οι συνάδελφοι της έδρας του Εφετείου Αιγαίου και ο 

Σύλλογός μας δεν ενημερώθηκαν επί του θέματος και ουδέποτε 

ζητήθηκε η άποψή τους, δηλώνουμε τέλος, ότι ο Σύλλογός μας 

προτίθεται να αντιδράσει δυναμικά σε περίπτωση που κρίνει ότι 

η επίλυση του ζητήματος αντιβαίνει στην κοινή λογική και θίγει



τα συμφέροντα των συναδέλφων του Εφετείου Αιγαίου και κατ' 

επέκταση του Συλλόγου μας υπό την έννοια της άνισης 

αντιμετώπισης.

Για το ΔΣ του ΣΔΥΕνΚ 
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Γεώργιος Λουλούδης

Κοινοποίηση: Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Σάμου
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