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Όπως πολύ καλά γνωρίζετε από προηγούμενες αναφορές 

του Συλλόγου μας αλλά και του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, 
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας έχουν απομεϊνει δύο μόνο
γραμματείς εκ των οποίων η μία, η προϊστάμενη, έχει ώριμο
συντοξιοδοτικό δικαίωμα.

Μάλιστα, εξαιτίας της μη κάλυψης των κενών οργανικών 
θέσεων, υπάρχουν συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις των 
δικαστικών υπαλλήλων και δεν διεξάγονται διοικητικές δίκες ήδη από 
τον περασμένο Δεκέμβριο 2016.

Ηδη για τις υποθέσεις αρμοδιότητας του Συλλόγου μας (ήτοι 
υποθέσεις των πολιτών της Θεσπρωτίας) η εκκρεμότητα φθάνει πίσω 
στο ... μακρινό έτος 2006, με το δεδομένο ότι οι υποθέσεις αυτές
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εκδικάζονται στην Μεταβατική Εδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
στην Ηγουμενίτσα δύο φορές το έτος (Μάιο και Οκτώβριο εκάστου 
έτους).

Την απελπιστική αυτή κατάσταση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κέρκυρας όμως προσπαθείτε να «επιλύσετε» με τρόπο, που με την 
επιεικέστερη έκφραση μπορεί να τον χαρακτηρίσει κανείς «αδόκιμο», 
με απόσπαση δηλαδή υπαλλήλου από το Διοικητικό Εφετείο 
Ιωαννίνων.

Προσπαθώντας δηλαδή να επιλύσουμε ένα υπαρκτό 
πρόβλημα, δημιουργούμε ένα ακόμη εντονότερο, και τούτο γιατί ήδη 
το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων λειτουργεί «στα όριά του» , με 
εμφανή υποστελέχωση.

Θα πρέπει δε να επισημανθεί εδώ ότι το Διοικητικό Εφετείο 
Ιωαννίνων , μέσα στην δίνη της γενικότερης κρίσης της Ελληνικής 
Κοινωνίας ήταν μέχρι τώρα ένα από τα καλύτερα οργανωμένα 
διοικητικά Δικαστήρια της περιοχής μας, που λειτουργούσε στα 
πλαίσια του δυνατού , με υπερπροσπάθεια από τους λιγοστούς 
υπαλλήλους του και τους Δικαστές . Είχε , σε σχέση με άλλα 
Διοικητικά Δικαστήρια, καλό ρυθμό εκδίκασης των υποθέσεων, και 
γενικά ήταν (και ευχόμαστε και με την δική σας συμβολή να συνεχίσει 
να είναι) σε πολύ καλό επίπεδο.

Θεωρούμε ότι, έστω και την τελευταία στιγμή, θα επικρατήσουν 
φρονιμότερες σκέψεις, και δεν θα προχωρήσετε στην παράλογη- 
κατ'εμάς- απόφαση να αποσπάσετε υπάλληλο από το Διοικητικό 
Εφετείο, παρότι το πρόβλημα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας 
είναι υπαρκτό . Υπάρχουν άλλες λύσεις, και θα πρέπει να τις βρείτε, 
ώστε και το ένα Δικαστήριο να μην απογυμνωθεί, αλλά και το 
πρόβλημα που υπάρχει στο άλλο να επιλυθεί άμεσα.

Σε διαφορετική περίπτωση, η αρνησιδικία, που έτσι κι αλλιώς 
έχει παγιωθεί στην διοικητική δικαιοσύνη, θα εδραιωθεί πλήρως, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά κυρίως 
για την αξιοπιστία της Πολιτείας και το αίσθημα ασφάλειας που 
εκπέμπεται γενικότερα.

Καλούμε, συνεπώς, τόσο το Υπουργείο όσο και την ηγεσία της
Διοικητικής Δικαιοσύνης να αντιμετωπίσουν άμεσα το πρόβλημα, με 
ανάκληση της απόφαση απόσπασης, και ταυτόχρονα με εξεύρεση 
λύσης για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας,
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