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Κυρία Πρόεδρε,
Μετά από την τηλεφωνική μας συνομιλία, Σας ενημερώνω, ότι εξεδόθησαν οι αποφάσεις επί των
Αιτήσεων Ακυρώσεως που είχαμε υποβάλλει σχετικά με το ωράριο. Καίτοι δεν έχουν καθαρογραφεί,
μου επετράπη να τις αναγνώσω σε χειρόγραφο σχέδιο, για να αντιληφθώ την αιτιολογία τους.
Δυστυχώς, το Διοικητικό Εφετείο αποφάνθηκε σαν να δίκασε το ίδιο το αντίδικο Δημόσιο.
Και αυτό, γιατί αφ' ενός δεν αντελήφθησαν οι αποφάσεις ότι κατ' ελάχιστον οι "μικρές" σε αριθμό
Αιτήσεις μας, στρέφονταν εναντίον (και) ατομικών πράξεων των φορέων όπου εργάζονταν τα μέλη
μας, διά των οποίων επετάσσοντο να εργασθούν με αυξημένο ωράριο, ενω, αφ' ετέρου, ο ισχυρισμός
του αντιδίκου Δημοσίου, ότι δήθεν οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι κανονιστικές, έγινε εσφαλμένως
δεκτός, ενώ διά του προσθέτου Υπομνήματος που καταθέσαμε, ήδη αναπτύξαμε και συναφή
Νομολογία του ΣτΕ, που κρίνει ομοειδείς πράξεις, όπως η προσβαλλόμενη Εγκύκλιος διά της οποίας
αυξήθηκε ο χρόνος εργασίας ΜΟΝΟΝ των συναδέλφων Σας, ακριβώς όπως και τις (επί παραδείγματι)
Εγκυκλίους που ρυθμίζουν με τρόπο συγκεκριμένο την πολεοδόμηση ΜΙΑΣ και ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ
κατηγορίας πολιτών (κατοίκων μίας περιοχής ή ενός Δήμου) και ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ, ως ομαδικές, συλλογικές ατομικές πράξεις, οι οποίες προσβάλλονται παραδεκτώς
ενώπιον του Δ.Εφετείου.
Επιπλέον, φοβούμαι ότι οι αποφάσεις αυτές σφάλλουν και ως προς την εκτίμηση της πρακτικής του
Δημοσίου. Όπως αναφέραμε και όπως γνωρίζετε, η αύξηση του ωραρίου μας, επεβλήθη με το δεύτερο
μνημόνιο, το οποίο ως Νόμος είχε ήδη προσβληθεί ενώπιον του ΣτΕ από την ΑΔΕΔΥ, τη ΓΣΕΕ και
δεκάδες άλλες Ομοσπονδίες Εργαζομένων και ήδη εκρίθη συνταγματικό, συνεπώς απ' ευθείας
προσφυγή κατά του Μνημονίου θα απερρίπτετο. Επιπλέον, το Δημόσιο καθυστέρησε πάνω από
εξήντα ημέρες την έκδοση της σχετικής Υπουργικής ΑΠοφάσεως για την αύξηση του ωραρίου, ώστε
να μην μπορούμε να συμπροσβάλλουμε ενώπιον του ΣτΕ ΚΑΙ τον Νόμο (Μνημόνιο) ΚΑΙ την
Υπουργική Απόφαση. Εξεδόθη λοιπόν η σχετική Υπουργική Απόφαση, καθώς οι συμπροσβληθείσες
εκτελεστές πράξεις εκάστου φορέα (ΝΠΔΔ ή Δήμου), που μας κοινοποιήθηκαν και από την
κοινοποίηση αυτών και ένθεν, μετεβλήθη και το ωράριό μας. Συνεπώς, δεν μας είχε επιδοθεί καμμία
απολύτως πράξη που να δύναται να προσβληθεί ενώπιον της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Δυστυχώς,
όλα αυτά, ενώ εξετέθησαν διά των δικογράφων μας (περί τις 300 σελίδες συνολικώς έκαστον μαζί με
το Υπόμνημα) δεν ελήφθησαν υπ' όψιν καίτοι προσβάλλουν δεκάδες συνταγματικές Αρχές, ιδίως
αυτήν του Κράτους Δικαίου και της Αιτιολογημένης Εμπιστοσύνης του Διοικουμένου.
Πλέον, θα αναμένουμε την καθαρογραφή των αποφάσεων, ώστε να αναλάβουμε πρωτοβουλία για
την υποβολή Εφέσεως ενώπιον του ΣτΕ, χωρίς να αναμένουμε την επίδοση των αποφάσεων για να
μην καθυστερήσει κι άλλο η (ούτως ή άλλως πολύ αργή) διαδικασία!
Επίσης, θα αναμείνομε την καθαρογραφή των αποφάσεων (που ήδη έχει αρχίσει και εκκρεμεί) για
να δούμε εάν έχει απομείνει ανοικτό το ενδεχόμενο για παρεμπίπτουσα Αγωγή σχετικά με την αμοιβή
των ωρών αυτών που αντισυνταγματικώς μας επεβλήθησαν, άνευ καταβολής του ωρομισθίου που
αναλογεί σε αυτές.
Στη διάθεσή Σας για κάθε ενημέρωση.
Αναστάσιος Κ.Λ. Παπαγγέλου

