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Προς: ‐Την Ολομέλεια των Δικαστών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
Κοιν.: ‐Στους συναδέλφους των Διοικ. Δικαστηρίων Αθήνας και της Γεν. Επιτροπείας
‐

Στην Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας (Ο.Δ.Υ.Ε.)
‐

Στον Γεν. Γραμματέα του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρ. Δικαιωμάτων, κ. Κανελλόπουλο

με ηλεκτρον. κοινοποίηση στο μπλογκ του ΣΔΥΔΔΑ και στο σάιτ της ΟΔΥΕ

Ενόψει της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας στις 26‐6‐2013 για τη σύσταση δύο
(2) νέων τμημάτων συνεδριάσεων στο Δικαστήριό μας (στην εισήγηση προτείνεται ένα στον Σχηματισμό Διαφορών
Ουσίας και ένα στον Ακυρωτικό Σχηματισμό), αναφέρουμε ότι:
Υπηρετούν σήμερα στο Διοικητικό Εφετείο 85 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 10 είναι ή ασκούν χρέη
Επιμελητών και οι 7 απασχολούνται στο τμήμα Καθαρογραφής. Απομένουν δηλαδή 68 γραμματείς που
στελεχώνουν 19 τμήματα συνεδριάσεων Ουσίας, 13 τμήματα Ακυρωτικού, 3 τμήματα Προσδιορισμού‐Ενδίκων
Μέσων, 2 θέσεις Προϊσταμένων Δ/νσης – Εποπτείας, 2 Πρωτόκολλα, 2 Αρχεία, Νομολογία, Πληροφορική‐
Λογιστήριο, Τμήμα Προσωπικού.
Πρακτικά δηλαδή, αντιστοιχεί 1 Γραμματέας σε 1 τμήμα Ακυρωτικού και 3 Γραμματείς σε 2 τμήματα
Ουσίας, δηλαδή 1 Γραμματέας αναλογεί σε 4 ή 5 Δικαστές. Όλα αυτά με τα τωρινά δεδομένα, καθώς από
Σεπτέμβρη αναμένονται κι άλλες συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων…
Επιπλέον, από 1‐3‐13 προστέθηκαν υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων‐προσυμβατικά σε όλα τα τμήματα του
Ακυρωτικού Σχηματισμού (πέραν της τακτικής δικασίμου τους), ενώ στα τμήματα Ουσίας προστέθηκαν Μονομελή,
που συνεδριάζουν την ίδια μέρα με τα Τριμελή.
Ακόμη, επειδή δεν έχει ψηφιστεί από Ολομέλεια η κατάργηση των χειρόγραφων βιβλίων και επειδή δεν
έχει ολοκληρωθεί η έκδοση στατιστικών στοιχείων του Δικαστηρίου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος,
απασχολούνται οι γραμματείς με διπλή τήρηση στοιχείων καθώς και με έκδοση στατιστικών.
Πέρα από τον όγκο της εργασίας, ιδιαίτερα επιβαρυντική είναι και η στενότητα χώρου με ό, τι αυτό
συνεπάγεται (λ.χ. 15 τμήματα συνεδριάσεων Ακυρωτικού καθώς και γραφεία Προέδρων συστεγάζονται σε έναν
όροφο ή λ.χ. όλο το αρχείο των αποφάσεων Ουσίας του 2011 βρίσκεται στα τμήματα).
Τέλος, η προτεινόμενη έναρξη συνεδρίασης (ακόμη κι αν πρόκειται για Μονομελές) στις 14:30΄ είναι οριακή
έως ανέφικτη, εφόσον απαιτείται γραμματειακή υποστήριξη τόσο πριν όσο και μετά το ακροατήριο.
Επομένως, προϋπόθεση για τη σύσταση νέων τμημάτων εν προκειμένω, αλλά και για την εύρυθμη
λειτουργία της Γραμματείας και του Δικαστηρίου, είναι η στελέχωσή του και η διασφάλιση ποιοτικής ‐όχι μόνο
ποσοτικής‐ απόδοσης.
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