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                                        A N A K O I N   Ω     Σ     Η   
  Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,

Χθες 30-4-2013, το Προεδρείο της ΠΟΠ – ΟΤΑ συνατήθηκε εκτάκτως λόγω 
των γεγονότων των ημερών με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Αντ. Ρουπακιώτης με 
τον οποίο συζήτησε όλα τα θέματα που αφορούν την απονομή της δικαιοσύνης για 
τις  εργατικές  διαφορές  και  την  έκδοση  των  αποφάσεων  κυρίως  όσον  αφορά  το 
Διοικητικό Πρωτοδικείο το οποίο ξεπερνά τα 7 χρόνια για την έκδοση τους.

Δηλώσαμε  στον  Υπουργό ότι  αυτό  δεν  είναι  απόδοση δικαιοσύνης  και  ότι 
αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί.

Επίσης  συζητήθηκε  το  θέμα  της  εξάντλησης  από  τους  ΟΤΑ  όλων  των 
προσφυγών  στο τρίτο στάδιο της εκδίκασης ακόμη και για τις ίδιες υποθέσεις που 
έχουν  την  ίδια  ουσία  προσπαθώντας  να  καθυστερήσουν  την  καταβολή  των 
δεδουλευμένων και  γενικά των τελεσίδικων αποφάσεων.

Ζητήσαμε αυτό να γίνεται μία φορά για κάθε υπόθεση με την ίδια ουσία εκτός 
αν υπάρχει παραπομπή στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο λόγω διαφοράς του Αρείου 
Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τέλος  συζητήσαμε  το  θέμα  της  τροπολογίας  που  απεσύρθη  από  το 
πολυνομοσχέδιο και που αφορούσε τις αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων.

Ζητήσαμε  από  τον  Υπουργό  να  μην  υπάρξει  θέμα  με  τις  ήδη  υπάρχουσες 
αποφάσεις  που  έτσι  κι  αλλιώς  θα  είναι  συνταγματική  εκτροπή  και  γιατί  θα 
καταρρεύσουν οι υπηρεσίες καθαριότητος, βρεφονηπιακών σταθμών κ.λ.π.
Θα πρέπει  σε  κάθε  περίπτωση να  δίνεται  εύλογος  χρόνος  για  την  εκδίκαση  των 
αγωγών  καθώς  να  δίνεται  το  σύνολο  των  αποδοχών  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες 
διατάξεις και τέλος να εναρμονιστεί η Ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαική.

Ο Υπουργός άκουσε με προσοχή  και μας δήλωσε ότι από μέρους του θα κάνει 
ότι είναι εφικτό για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα δεδομένων των δυσκολιών που 
υπάρχουν.
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