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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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προς
ΤΗΝ κ. ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Κυρία Πρόεδρε και κύριοι Εφέτες του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθήνας.
Σας γνωρίζουµε ότι η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Γραµµατείας
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων , σχετικά µε το θέµα της ολοµελείας σας (Τροποποίηση
Εσωτερικού Κανονισµού), θα ήθελε να παρέµβει στην σελίδα 4 της εισήγησης
«Γενική παρατήρηση της 10/2012 απόφασης..…» «Σχετικά µε την απόφαση
1/2012 κ.λ.π : Με την απόφαση αυτή εισάγεται τροποποίηση του ισχύοντος
κανονισµού ως προς την ώρα συνεδριάσεως των τµηµάτων του ∆ικαστηρίου, εν
όψει της λειτουργίας µονοµελών τµηµάτων.». Στο σηµείο αυτό αναφερόµαστε και
επισυνάπτουµε έγγραφο που είχαµε καταθέσει στην Ολοµέλειά σας στις 27
Μαρτίου του 2012 µε αριθµ. πρωτ. 51/2012.
Επανερχόµαστε λοιπόν ως προς την ώρα συνεδριάσεων του
µονοµελούς στις 14.30 λόγω έλλειψης αιθουσών. Σηµειωτέον, το ωράριο των
υπαλλήλων της Γραµµατείας λήγει στις 15.00. Θα θέλαµε να προλάβουµε τυχόν
προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν ως προς την ώρα λήξης

των

συνεδριάσεων σε συνδυασµό µε την τήρηση του ωραρίου του Γραµµατέα
της έδρας (έχει παρατηρηθεί ότι το ωράριο σιωπηρώς έχει παραταθεί λόγω
του όγκου των υποθέσεων των τριµελών τµηµάτων συνεδριάσεων, συνέπεια του
οποίου, τα τµήµατα συνεδριάσεων των µονοµελών συνθέσεων που ακολουθούν
καθυστερούν).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
α) Αλλαγή ώρας συνεδριάσεων. Οι συνεδριάσεις αντί να αρχίζουν στις 9.30 π.µ.
να ξεκινούν στις 9.00 π.µ.
β) Η δηµιουργία µιας νέας αίθουσας Συνεδριάσεων στο ισόγειο, στο χώρο που
βρίσκονται σήµερα τα δύο Πρωτόκολλα Ουσίας και Ακυρωτικού. Μεταφορά των
πρωτοκόλλων στον πρώτο όροφο (σηµερινά γραφείο επιµελητών), µεταφορά
γραφείου επιµελητών, σε γραφείο της καθαρογραφής στον έκτο όροφο. Με αυτό
τον τρόπο θα λυθεί και το θέµα των συνεδριάσεων, του ΙΒ΄ και ΙΓ΄ που
συνεδριάζουν στο υπόγειο (Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων).
Κλείνοντας, θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε ότι, µετά την
εφαρµογή του 4024/2011, (σχετικά µε την κατάργηση των κενών
οργανικών θέσεων), οι γραµµατείες των ∆ικαστηρίων βρίσκονται σε δεινή
θέση. ∆εν έχει εφαρµοστεί από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων η απόφαση του Σ.τ.Ε. αριθ. 3355/2013 που αφορά
την ανασύστασή τους.
Είναι πάγια η θέση µας, ότι πρέπει οι ∆ιοικήσεις των ∆ικαστικών
Υπηρεσιών να ενδιαφέρονται για την κάλυψη θέσεων υπαλλήλων στη
γραµµατεία ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες.
Για το ∆.Σ. της Π.Ε.Υ.Γ.∆.∆.
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