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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ της Γενικής Συνέλευσης των ∆ικαστικών Υπαλλήλων-µελών 

του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Λευκάδας της 22ας 

Νοεµβρίου 2012 

 

Λευκάδα, 22-11-2012 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ. Προϊσταµένους των ∆ικαστικών Υπηρεσιών Λευκάδας 
 

 

Κοιν: 

1) Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων  

2) Γ.Γ. Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 

3) Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

4) Υπουργείο Εσωτερικών 

5) Ο.∆.Υ.Ε. 

6) ∆ικηγορικό Σύλλογο Λευκάδας 

 
 
∆ια του παρόντος Σας γνωρίζουµε ότι η Γενική Συνέλευση των µελών του 

Συλλόγου µας την 22α -11-2012 αποφάσισε τα κάτωθι: 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α: από 26-11-2012 ηµέρα ∆ευτέρα µέχρι και 30-11-

2012 ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 09.00’ µέχρι 11.00’ δίωρες διακοπές 

εργασίας και γενικές συνελεύσεις στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου 

Λευκάδας προς επανεξέταση των κινητοποιήσεων αυτού, αποδεσµεύο-

ντας τους Γραµµατείς των εδρών κατά το ηµίωρο 09.00’-09.30’, ώστε να 

συµπράξουν στη χορήγηση αναβολών των προσδιορισθεισών υποθέσεων, 



 2

προκειµένου να αποφευχθεί η άσκοπη αναµονή των πολιτών και να 

πραγµατωθεί η εύρυθµη απονοµή της ∆ικαιοσύνης. 

Η εν λόγω απόφαση του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Λευκάδας 

στοχεύει στο  να αναδειχθεί και να δηµοσιοποιηθεί ξανά η αντίθεση των 

µελών αυτού σε πολιτικές λιτότητας και εξαθλίωσης των εργαζοµένων στο 

∆ηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα καθώς επίσης στην ανάδειξη της ιδιαιτερότη-

τας του κλάδου των ∆ικαστικών Υπαλλήλων και των ειδικών συνθηκών 

εργασίας αυτών, το νοµικό καθεστώς των οποίων προβλέπεται και δια-

σφαλίζεται από τις γενικές και ειδικές διατάξεις του Συντάγµατος (βλ. και 

άρθρο 92 Σ.) και παραυτά καταστρατηγείται δια των πολιτικών αποφάσε-

ων και της ανοχής της Α∆Ε∆Υ. 

 

 Για τους ως άνω λόγους ΚΑΛΟΥΜΕ την Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υ-

παλλήλων Ελλάδας και τη θέτουµε προ των ευθυνών της, ώστε να αναλά-

βει όλα εκείνα τα προσήκοντα µέτρα και τις δέουσες δράσεις που θα προ-

στατεύσουν το βασικό πυρήνα των εργασιακών δικαιωµάτων µας, όπως 

αυτός διαγράφεται και ερµηνεύεται δια των διατάξεων των άρθρων του 

Συντάγµατος.  

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. του Συλλόγου 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ 

  
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΟΥΜΗΣ 
 


