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Αθήνα 20/6/201.7
Αρ. Πρ(ίιτ.: 89

Σωτήρης Τ

για το γνωστό :ερόβλημα της
εiμασrε υπoxρεωμ~νoι να

ΔΙΩΡΕΣ ΔlAΚo6Σ ΔJAMAPIΎPI.AΣ :ΣΤΟΕΦΕΤΕΙΟ ΑθΗΝΟΝ
ίl .

rIA ΤΟΣΥΝ:FXIZOΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ EΛΛErΨHΣ ΠΡΟΣοπι.ΚΟΥ

Ι{αθημερινά 11~OO με 13.00, από 2:1μέχρι "".σι30 Iouνiou 2017

Σuv(tδέλφισσec;, O't,νάδελψοι,
, δ . . , λ . δ .Αν ,~αι πε:ραοα.... UΟμΙQΙ μηνες 9-ΠΟτην τε 'εuταια ιαμαρτυρια μας,

έλλcι\l.,ης προσωm1<ού στη Γραμματεία του .Εφετε,ου Aθηνων~
£'πανέλθουμε διότι η 'κω:ασταση έχει επιδε,νωθεί περαιτέρω,

Ο συνεχώς αυξανόμενος Ρ'\Jθμό~ των Δικαστηρίων .•...Εδρών, έχει E:nn:etvel τα ήδη γνωστά
προβλήματα των συναδέλφων, έ.τσι ώστε στο ιCΛΕίσιμo. ΤOΊJ ΔΙKαστιKO'ίJ έτους να μην φαΙνε-CQ1.

ο;"'[οιαδήποτε λ'ύση ΠΟ'" να δημιονργεΙ αισιοδοξία για το μ.έλλον.
Το Υπουργείο αφενός, επικαλειται τις εξαγΥελθείσεc;; μέσω ΑΣΕΠ :φοσλήψεις οι

οποίες προχωρούν με ιδιαιτeρως αργού.;; ρυθμoύ~, αφετέροu δε, δεν έχει καν επιλυθεί Το

ζήτημα της (lναι{α-rανσμής προσωπικού έτσι ώστε το Εφε-rείο Αθηνών να λάβΕΙ ως
υ:rΙIΙΡεσiα '(ov αριθμό των υnαλ/.ήλων που του o.ναλoγεί, μe βάση τις πραγμαΤΙI<ές;
σημερινές ΤΟι) α.νάγκες που eivat 1coλν μεγάλες,

Ζητοvμε
Α. Από το ΥπονΡΥείσ Δικα1.0σύνης .
1. Την εmσ:rrtuάη το\,) έργου του ΑΣΕΠ έτσι ώστε να .ιραγματοποιηθούν ΟΙ προσλήψεις
πριν την εναρξη το,",νέο\! ΔΙ1(αστικού έτους (16-9-2017).
2. Να oλo~ηρωθεί το έργο Τ11ςeΠΙΤΡοπl;ς αναι<αιι:ανομηι:) οργ\]'νικών θέσeων και να
αυξηθούν ΟΙ οργανικές ΤΟ1)Εφετείου ν/μ.φωνα με τι~ :ttραγματιι<ές 't0'U ανάγ1ςες.

Β. Από τη Δ1.0Ικηοη το'" Εφετείο"" Αθηνών
.ι. Να γίνει ο I{Q'tάλληλοςΠρογραμματισμός mat ώσ1:ε να υπάρξει ισότιμη δυνατότητα ~αι
σΤΟI"'ςυπαΛλήλους του ποιν'1.1<:ΟV τμήμα1:0ς να l(άνΟ1)ν χρήση τηι:; Jςαvονικής τσυ!:)άδειας.
2. Την σύγκληση, με -rην ~νcιpξ1'1του νέΟ1) διι<α.στιιωύ έτους, Υπηρεσιακής Συν~λευoης,
~~\'ι:)ψειτης ολομέλι::ιας του Δl1(αστηρΙου για την 'φοποποίηση 1:01; Κανον\σμον
Λει τοuργίας.

Το Δ. Σ cιπoφάσιoε ομόφωνα, την :ttραγμςιΤΟΠQίηση δΙωρων διακοπών δΗιμαρruρίαι; όλων των
υπιιρεσιώ\' της Γραμματείας του ΕφετεΙου Αθ,νών, ωtό την Τετάρτη 21-6-2017 έως και την
Παρασ1<ευή 30.6-2017, από 11.00 π.μ. έως :13.00 μ.I!. ι.:αι σόγκληση 1:ουΔ.Σ. πριν τη λtiξη αντ(i;ιν, γιο.
~1Ί:CΙνE;KTί.IJησηκαι περα-Ι1:έρω α.ντιμετώπιgJ.,υ:"tJ.:!'l~eqβλήμα'tοc;.

Την Τε"tttΡτ/ 2.1.-6.20;(7~ώρ. ";Ι~~~ρ(.)ση Oτ/v είσοδο '(ου Εφετείο"
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