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http://sdydda.blogspot.gr/ Προς:   

‐ Τους συναδέλφους των ∆ιοικ. ∆ικαστηρίων Αθήνας                        

και της Γεν. Επιτροπείας 

‐ Την Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας 

                                                                                    µε ηλεκτρον. κοινοποίηση στο µπλογκ του Σ∆Υ∆∆Α  

και στο σάιτ της Ο∆ΥΕ 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 

Στις 19/11/2013 ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε συνάντηση με τη Γενική  Επίτροπο της Επικράτειας των 
Τακτικών Διοικητικών  Δικαστηρίων κα Διακομανώλη. Θέσαμε τα εξής θέματα: 

•   Τη  μη  εκκένωση  του  κτηρίου  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  την  Παρασκευή  15/11/2013  μετά  από 

τηλεφώνημα  για  βόμβα  στο  Διοικητικό  Εφετείο  στις  09:30΄  π.μ..  Ενημερωθήκαμε  ότι,  μετά  από 

τηλεφωνική  επικοινωνία  της  κας  Επιτρόπου  με  το  Διοικητή  της  Αστυνομίας,  δόθηκε  οδηγία‐εντολή 

εκκένωσης  μόνο  για  το  κτήριο  του  Διοικητικού  Εφετείου  Αθήνας.  Σε  κάθε  περίπτωση  και  χωρίς  να 

είμαστε  ειδικοί  θεωρούμε  ότι  είναι  παρακινδυνευμένο  να  εκκενώνεται  το  ένα  κτήριο  και  όχι  το  άλλο 

εφόσον  συνδέονται  υπογείως  και  η  μεταξύ  τους  απόσταση  είναι  μικρή,  γι’  αυτό  και  καταγγείλαμε  το 

γεγονός με το υπ’ αριθμ. 28/15‐11‐2013 δελτίο τύπου.  

• Άλλωστε,  επισημάναμε  ότι  δεν  υπάρχει φύλαξη  εφόσον  η  μαγνητική πύλη  και  το  μηχάνημα  ελέγχου 

χειραποσκευών στις εισόδους του Δ.Π.Α. και Δ.Ε.Α. δεν επανδρώθηκαν από καθ’ ύλην αρμοδίους  και εκ 

των πραγμάτων έχουν τεθεί σε αχρησία. Η κα Επίτροπος μας ενημέρωσε ότι δεν έχει αποφασιστεί  ποιο 

υπουργείο  είναι  αρμόδιο,  το  ΥΔΔΑΔ  ή  το  Δημοσίας  Τάξεως,  για  την    τοποθέτηση  των  κατάλληλων 

χειριστών και φυλάκων. 

• Ως  προς  την  επικοινωνία  των  2  κτηρίων,  ενημερωθήκαμε  ότι  οι  2  ενδιάμεσες  καγκελόπορτες, 

αποφασίστηκε να κλείσουν για λόγους ασφαλείας, ώστε να περιορίζεται η ανεξέλεγκτη είσοδος από το 

‐1  υπόγειο.  Επιπλέον,  το  κουβούκλιο  μετακινήθηκε  από  μέσα  προς  τα  έξω  για  να  υπάρχει  συνολική 

εποπτεία του εξωτερικού χώρου των 2 Δικαστηρίων από το φρουρό, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο της 

«Θέμις Kατασκευαστική Α.Ε.». Ο Δήμος Αθηναίων με έγγραφό του επέτρεψε την τοποθέτησή του στο 

συγκεκριμένο  σημείο  αφού  έλαβε  σχετικό  έγγραφο  από  το  Υπ.  Δημόσιας  Τάξης  και  Προστασίας  του 

Πολίτη  που  ανέφερε  τους  λόγους  ασφαλείας  που  δικαιολογούν  την  ύπαρξή  του  στο  συγκεκριμένο 

σημείο. 



• Μετά  από  επισήμανση  μελών  μας  για  την  ύπαρξη  ποντικιών  στα  υπόγεια,  ενημερωθήκαμε  ότι  έγινε 

απολύμανση  των  κτηρίων  των  Δικαστηρίων  (μυοκτονία  Σεπτέμβριος‐Οκτώβριος  2013).  Τα  κτήρια 

απολυμαίνονται 2 φορές το χρόνο. Έχουν τοποθετηθεί δολωματικές παγίδες για ποντίκια. Προτείναμε 

την τοποθέτηση, ειδικών μηχανημάτων υπερήχων στην είσοδο του γκαράζ, απ’ όπου μπορούν να μπουν 

ποντίκια. Αναφορικά με τα κουνούπια στο ‐5 υπόγειο είναι δύσκολο και δαπανηρό να αντιμετωπιστούν. 

Η στεγανοποίηση του συγκεκριμένου υπογείου δεν έχει αρχίσει ακόμη, παρά το γεγονός ότι η «Θέμις 

Κατασκευαστική»  έχει αναλάβει  τη μελέτη  για  την αποκατάσταση εισροής υδάτων( ΦΕΚ 1023/25‐04‐

2013 τ.Β΄). 

•  Το  ενδεχόμενο  χρησιμοποίησης  της  αίθουσας  πολλαπλών  χρήσεων  για  εκδίκαση  υποθέσεων  του 

Πολιτικού  και  Ποινικού  Εφετείου  Αθήνας  έχει  «παγώσει».  Ήδη    δρομολογήθηκε  η  επίσπευση  των 

εργασιών κατασκευής μέρους των νέων ακροατηρίων στο Εφετείο Αθήνας.    

• Επιπλέον,  θέσαμε  εκ  νέου  το  θέμα  της  υποστελέχωσης  των  Γραμματειών  των  Δικαστηρίων  μας.  Η 

απάντηση  που  λάβαμε  είναι  ότι  αναμένουμε  2  άτομα  στο  Δ.Π.Α.  και  1  άτομο  στο  Δ.Ε.Α.  από  το 

διαγωνισμό  του  2009.  Ως  προς  τη  μετακίνηση  υπαλλήλων  προς  τα  Δικαστήριά  μας  μέσα  από  την 

κινητικότητα, δεν υπάρχει κάτι νεότερο.   

•  Εκφράσαμε την αντίθεσή μας για την εφαρμογή της παρ. 6 άρθρου 61 του νόμου 4194/2013, σύμφωνα 

με  την  οποία  υποχρεούνται  οι  προϊστάμενοι  των  γραμματειών  όλων  των  δικαστηρίων  επί  ποινή 

πειθαρχικού  ελέγχου  να αποστέλλουν στο  τέλος  κάθε μήνα στους    οικείους δικηγορικούς συλλόγους 

ονομαστικές καταστάσεις των δικηγόρων που παρέστησαν αλλά δεν προσκόμισαν το     προβλεπόμενο 

γραμμάτιο  προκαταβολής  (προείσπραξη).  Θεωρούμε  ότι  οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  δεν  είναι 

φοροελεγκτικός  μηχανισμός  αφενός,  και  ότι  είναι  ήδη  επιβαρυμένοι  λόγω  έλλειψης  προσωπικού 

αφετέρου.  Επιπλέον,  εμφανίζονται και άλλου είδους πρακτικές δυσκολίες όπως το αν    προσκομίσουν 

τις προεισπράξεις μέσα σε  πολυήμερη προθεσμία που δόθηκε  και έχουν ήδη σταλεί τα στοιχεία ή αν 

δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν προείσπραξη (πχ τα ν.π.δ.δ.) μετά την τροποποίηση της παρ.3 αρ. 61 

του ως άνω νόμου με το άρθρο 7 παρ. 8β του νόμου 4205/2013 κλπ. Προτείνουμε να βρεθεί ένας άλλος 

τρόπος ελέγχου από  τους  ίδιους  τους δικηγορικούς συλλόγους και  να απεμπλακεί η γραμματεία από 

αυτή την υποχρέωση.   

Τέλος,  επισυνάπτουμε  τα  άρθρα  1‐6  του  νόμου  4210/2013  (ΦΕΚ  254/21‐11‐2013)  του  Υπουργείου 

Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  που  αναφέρονται  στις  άδειες 

(μηχανογραφική κλπ.)      

Για το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Δ.Δ.Α. 

   Η Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

                                                         Ιωάννα Κατσούλα                     Φωτεινή Ροζή 


