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Ερμούπολη Σύρου

Προς την ΟΔΥΕ 

Δια του ΣΔΥΕνΚ

Ο Σύλλογός μας, με αφορμή την με α.α. 79/20-10-2019 ανακοίνωση συμπαράστασης 
της ΟΔΥΕ προς τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Σάμου, δήλωσε αλληλέγγυος 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικαστικές υπηρεσίες της Σάμου εξ αιτίας 
της υποστελέχωσής τους και στο δίκαιο αγώνα που έχει δρομολογηθεί απ'αυτόν.

Άλλωστε αντίστοιχα προβλήματα βίωσε πρόσφατα το Πρωτοδικείο Σύρου και 
βιώνει σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και το Πρωτοδικείο Νάξου, άρα 
κατανοούμε απόλυτα το πρόβλημα και τα ... παρατράγουδά του.

Η ΟΔΥΕ με την προαναφερόμενη ανακοίνωση, γνωστοποιεί ότι το πρώτο θετικό 
αποτέλεσμα είναι να μετακινείται δικαστικός υπάλληλος από την έδρα του Εφετείου 
Αιγαίου για να καλύψει τη γραμματειακή υποστήριξη της εκδίκασης των υποθέσεων 
των δικαστηρίων που στη μεταβατική έδρα του Εφετείου Αιγαίου στη Σάμο 
συνεδριάζουν σε προκαθορισμένες ημερομηνίες μέσα στο δικαστικό έτος, όπως 
επίσης ότι αναμένεται άμεσα να προωθηθεί υπουργική απόφαση για την οριστική 
διευθέτηση του προβλήματος.

«Οριστική διευθέτηση του προβλήματος», σημαίνει ότι με υπουργική απόφαση θα 
τροποποιηθεί το πδ με το οποίο συνεστήθησαν οι μεταβατικές έδρες του Εφετείου 
Αιγαίου, για να « μπαλωθεί » η τωρινή κατάσταση, να δοθεί λύση στο πρόβλημα που 
υπάρχει τώρα κα ι.... βλέπουμε.

Το ερώτημα είναι τι ρόλο παίζει η Ομοσπονδία μας.

Ομοσπονδία μας; Δεν νομίζω.

Γιατί τα χρηστά ήθη και η ευπρέπεια, η συναδελφικότητα και η αγαστή συνεργασία 
μεταξύ των συλλόγων, απαιτούν ενημέρωση και εξεύρεση από κοινού λύσης στο 
πρόβλημα που υφίσταται. Όταν η Ομοσπονδία μας ( μας; ) συναινεί ή προωθεί 
λύσεις που αμβλύνουν μεν το υπαρκτό πρόβλημα που υφίσταται, χωρίς να μπει στη 
διαδικασία να συζητήσει και να ενημερώσει ένα άλλο μέλος της, υιοθετώντας το 
δόγμα «αποφασίσαμε» και το θέμα θεωρείται λήξαν, τότε ποια άλλη αφορμή 
χρειάζεται για να πει κανείς ότι « το δέον» πάει περίπατο αγκαλιά με τη δημοκρατική 
διαδικασία της συζήτησης, της ενημέρωσης, αυτού που κάποιοι, κάποτε βάφτισαν 
«διαβούλευση».

Το πρόβλημα δεν είναι η όποια υπουργική απόφαση θα βγει, προκειμένου να δώσει 
λύση στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δικαστικές υπηρεσίες της 
Σάμου, ούτε πόσες άλλες τέτοιες παρεμβάσεις ή υπουργικές αποφάσεις θα χρειαστεί 
να εκδοθούν στο εγγύς μέλλον για να λύσουν υπαρκτά προβλήματα άλλων 
δικαστικών υπηρεσιών

Το πρόβλημα είναι η ίδια η Ομοσπονδία,



που δεν έχει σε καμία υπόληψη τα μέλη της, συμμετέχοντας σε λήψη 
αποφάσεων, αποφεύγοντας να ενημερώσει άμεσα αλλά κατόπιν εορτής με 
ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της

- που δεν κλείνει τα δικαστήρια άμεσα, προκειμένου τις αμαρτίες του ΑΣΕΠ να 
μην πληρώνουν όλες οι δικαστικές υπηρεσίες στη Χώρα, στέλνοντας 
«ρετσέτες» ότι στο μέλλον θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις ( βλέπε 78/18- 
10-2019 ανακοίνωση -  ενημέρωση ) γνωστοποιώντας το γενικό πλαίσιο των 
κινητοποιήσεων στους πρωτοβάθμιους συλλόγους για να μην είναι 
απροετοίμαστοι, ενώ δύο μέρες αργότερα ( βλέπε 79/20-10-2019 ανακοίνωση 
-  συμπαράσταση ) αποφεύγει να ενημερώσει το Σύλλογό μας για αποφάσεις 
που τον αφορούσαν άμεσα και πάρθηκαν ερήμην του, σχετικά με την επίλυση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Σάμος

- που ανέχεται, εδώ και δύο χρόνια, κάποιοι συνάδελφοι που ορίστηκαν με 
υπουργικές αποφάσεις να «υποδύονται» τον Υποθηκοφύλακα, να παίζουν τα 
κεφάλια τους κορώνα γράμματα.

Αλλά τι περιμένεις από μία Ομοσπονδία που η πλειοψηφία των μελών της δίνει 
άφεση αμαρτιών στους υπόλογους για τις οικονομικές ατασθαλίες προηγούμενων 
ετών; (βλέπε 76/2019 απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του ΔΣ της 
10.10.2019).

Αιδώς, Αργείοι.

Ερμούπολη, 23 Οκτωβρίου 2019 

Πάντα με αγάπη
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Γραμματέας Πρωτοδικών Σύρου


