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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προς: Tους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Για το προσωπικό ασφαλείας η ΟΔΥΕ επισημαίνει τα παρακάτω:
α) ο αριθμός του προσωπικού ασφαλείας κατά υπηρεσία είναι ο ίδιος με
αυτόν που ορίστηκε με την υπ'αρ.59/1991 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών, δηλ. ο ίδιος με τις προηγούμενες απεργίες μας.
β) Με βάση τον Οργανισμό Δικαστηρίων το προσωπικό ασφαλείας ορίζεται
για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών υποθέσεων και
συγκεκριμένα:
Α) Πολιτικά και ποινικά ένδικα μέσα: Ακυρώσεις. Ανακοπές, εφ’ όσον
παραγράφεται το δικαίωμα του πολίτη την ημέρα της απεργίας.
Β) Για τις ποινικές δίκες το προσωπικό ασφαλείας: Συμμετέχει ΜΟΝΟ στην
εκδίκαση υποθέσεων, που παραγράφεται το αξιόποινο της πράξης την ημέρα
της απεργίας ή υπάρχει υπόδικος που λήγει το 18μηνο, ή υπάρχει αυτόφωρο
με κρατούμενο ( του οποίου δεν έχει αρθεί η κράτηση) ή ο κατηγορούμενος –
αιτών έχει θέσει τον εαυτό του υπό κράτηση - σε εκτέλεση της ποινής. Σε
ΚΑΜΙΑ άλλη περίπτωση, ΟΥΤΕ για την εκφώνηση των υποθέσεων και βέβαια
ούτε για αναβολές δεν συμμετέχει. Όλες οι υπόλοιπες ποινικές υποθέσεις δικογραφίες αποσύρονται.
Γ) Οι πολιτικές υποθέσεις, επίσης, δεν αναβάλλονται αλλά ΜΑΤΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ λόγω απεργίας (αυτό ισχύει και για τη νέα τακτική).
Δ) Τα ίδια ισχύουν, αναλόγως, και στις υποθέσεις, εργασίες και περιπτώσεις
όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και εισαγγελιών
καθώς και εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, στις
οποίες το προσωπικό ασφαλείας συμμετέχει - ασκεί τα καθήκοντά του μόνο
σε όσες υποθέσεις και περιπτώσεις την ημέρα της απεργίας παραγράφεται το
δικαίωμα του πολίτη ή της πολιτείας.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Το προσωπικό ασφαλείας ορίζεται από τη διοίκηση ή με κλήρωση ή με
ορισμό κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά.

2. Όταν υπάρχουν ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΕΣ το προσωπικό ασφαλείας παραμένει
στην υπηρεσία αλλά δεν ασκεί καθήκοντα γιατί ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ των
υπηρεσιών και των εδρών τις καλύπτουν οι ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΕΣ.
3. Το προσωπικό ασφαλείας δεν έχει συγκεκριμένα καθήκοντα αλλά αν δεν
υπάρχουν απεργοσπάστες, εκτελεί όλα τα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
καθήκοντα της υπηρεσίας του και ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ.
4. Κατά την ημέρα της απεργίας και μόνο μπορούν να γίνουν μετακινήσεις
μόνο ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΩΝ από υπηρεσία σε υπηρεσία.
5. Αν κατά την ημέρα της απεργίας υπάρχει ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ Δικαστήριο τη
μεταβατική έδρα την αναλαμβάνει ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΗΣ.
6. Εξαιρούνται από την κλήρωση ή τον ορισμό προσωπικού ασφαλείας ΟΛΟΙ
ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ. (εκτός και αν δεν υπάρχουν άλλοι
υπάλληλοι στην υπηρεσία που υπηρετούν).
7. Για τα παραπάνω ζητήματα και τις θέσεις της ΟΔΥΕ για το προσωπικό
ασφαλείας, πρέπει να ενημερωθούν έγκαιρα οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών,
τα μέλη των συλλόγων, ο δικηγορικός σύλλογος και τα Μ.Μ.Ε.
8. Το προσωπικό ασφαλείας να έχει καρφιτσωμένη ένδειξη "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ".
9. Τα ΔΣ των συλλόγων πρέπει να καταγγείλουν στην ΟΔΥΕ και στον τοπικό
τύπο κάθε ενέργεια της διοίκησης που καταστρατηγεί το δικαίωμα της
απεργίας, έτσι ώστε να υπάρχει έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση της
ΟΔΥΕ.
Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.
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