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Κοινοποίηση:
-

Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων.

-

Ένωση ∆ιοικητικών ∆ικαστών.

-

Προϊσταµένους ∆/νσεων των Γραµµατειών των
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων της Χώρας.

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι ∆ικαστές,
Σχετικά µε το έγγραφο της κας Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας
των Τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων µε θέµα « Σύγκληση ολοµέλειας για
την αντικατάσταση, τροποποίηση, συµπλήρωση διατάξεων του κανονισµού
εσωτερικής

Υπηρεσίας

των

∆ιοικητικών

∆ικαστηρίων

της

Χώρας»,

επισηµαίνουµε τα εξής:
Α. Σήµερα οι οργανικές θέσεις, των δικαστικών γραµµατέων στα ∆ιοικητικά
∆ικαστήρια της Χώρας,

(υπολείπονται των πραγµατικών αναγκών) είναι:

εξακόσιες πενήντα εννέα (659). Υπηρετούν πεντακόσιοι είκοσι τέσσερεις (524).
Κενές οργανικές θέσεις εκατόν τριάντα εννέα (139). Οι οργανικές θέσεις των
επιµελητών είναι διακόσιες επτά (207). Υπηρετούν εξήντα οκτώ ( 68). Κενές
οργανικές θέσεις εκατόν τριάντα εννέα (139 ).
Συνεχώς δε οδηγούνται σε παραίτηση δικαστικοί υπάλληλοι επειδή: α) ο
φόρτος και γενικά οι συνθήκες εργασίας είναι εξοντωτικές και β) οι νόµοι περί
συνταξιοδότησης γίνονται όλο και δυσµενέστεροι.

Επίσης σας γνωρίζουµε, ότι οι οργανικές θέσεις των ∆ικαστικών
Λειτουργών είναι εννιακόσιες τριάντα εφτά (937). Υπηρετούν οχτακόσιοι
σαράντα εφτά (847). Κενές οργανικές θέσεις ενενήντα (90). Καθίσταται λοιπόν
σαφές ότι, η πανευρωπαϊκά επιβεβληµένη αναλογία, ένας (1) ∆ικαστής προς
τρεις (3) ∆ικαστικούς υπαλλήλους, έχει µεταβληθεί και οι συνέπειες στην υγεία
και γενικότερα στη ζωή των ∆ικαστικών Υπαλλήλων είναι οδυνηρές (π.χ.
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου: 19 ∆ικαστές προς 12 ∆ικαστικούς
Υπαλλήλους, ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών: 172 ∆ικαστές προς 146
∆ικαστικούς Υπαλλήλους, ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά: 52 ∆ικαστές προς 20
∆ικαστικούς Υπαλλήλους, ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας: 9 ∆ικαστές προς 4
∆ικαστικούς Υπαλλήλους).
Επιπλέον το 2005, υπηρετούσαν εννιακόσιοι ογδόντα (980) δικαστικοί
υπάλληλοι. Σήµερα υπηρετούν πεντακόσιοι ενενήντα δύο (592), δηλαδή
τριακόσιοι ογδόντα οχτώ (388) λιγότεροι. Ακόµη το 2005, υπηρετούσαν
εφτακόσιοι πενήντα ένας (751) ∆ικαστές. Σήµερα υπηρετούν οκτακόσιοι
σαράντα εφτά (847), ενενήντα έξι (96) περισσότεροι.
Ελάχιστη δε έως ανύπαρκτη είναι η υλικοτεχνική υποδοµή στα
περισσότερα δικαστήρια της χώρας και ιδιαίτερα στα περιφερειακά.

Β.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω εκτεθέντα, αν έχουµε αύξηση των

προσδιοριζόµενων και συζητουµένων υποθέσεων: α) οι εργασίες των
γραµµατειών σχεδόν θα διπλασιασθούν (προσδιορισµός, εγγραφές στα
πινάκια,

εκθέµατα,

κλητεύσεις,

πρακτικά,

αναβολές,

καθαρογραφή

αποφάσεων, κοινοποιήσεις κ.λ.π.) β) θα µειωθεί δραµατικά η ποιότητα των
δικαστικών αποφάσεων γ) θα αυξηθεί ο αριθµός των εφεσιβαλλοµένων και
υποκείµενων

σε

αναίρεση

υποθέσεων,

δηµιουργώντας

περαιτέρω

καθυστέρηση έκδοσης αµετακλήτων-οριστικών αποφάσεων, µε συνέπεια την
τεράστια αύξηση της ταλαιπωρίας και της ανασφάλειας των πολιτών, καθώς
και τη δηµιουργία έλλειψης εµπιστοσύνης στη ∆ικαιοσύνη γενικότερα.
∆ιατηρείται η καταβολή εξοντωτικών παραβολών που οδηγεί σε οιονεί
αρνησιδικία, ενόψει και της οικονοµικής κατάστασης των πολιτών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους πρέπει:
Α) Να καταργηθεί το υψηλό κόστος των παραβόλων.
Β) Να γίνει άµεση πρόσληψη (µε διαγωνισµό) του απαραίτητου αριθµού
δικαστικών υπαλλήλων (µετά από γενναία αύξηση των οργανικών µας
θέσεων).
Γ) Να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις των ∆ικαστών.
∆) Να µην υπάρξει καµία απολύτως αύξηση των προσδιοριζόµενων
υποθέσεων και αυτών που συζητούνται.
Ε) Οι προτάσεις για την αύξηση των τµηµάτων Συνεδριάσεων στις παρούσες
συνθήκες είναι αδιανόητες για την πλειοψηφία των δικαστηρίων της χώρας.
Ζ) Πλήρη µηχανοργάνωση όλων των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων.
Για το ∆.Σ.
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