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Δήλωση Ενδιαφέροντος

του Αθανασίου Δαββέτα, Προέδρου Εφετών.

Προς  τις  αγαπητές  κα  αγαπητούς  συναδέλφους  του  Εφετείου

Αθηνών.

Κατόπιν  της  προκηρύξεως  αρχαιρεσιών  στο  Εφετείο  μας  για

τις  17-9-2022,  προς  ανάδειξη  των  μελών  της  νέας  τριμελούς

διοικήσεως  για  τα  προσεχή  δύο  χρόνια,  θέλω  να  σας

γνωστοποιήσω  το  ενδιαφέρον  μου  να  εκλεγώ  με  την  ψήφο

σας  στη  θέση  του  Προέδρου  του  Τριμελούς  Συμβουλίου

Διοικήσεως,  ως παλαιός πρόεδρος εφετών που περιλαμβάνεται

εκ του νόμου στον κατάλογο των εκλογίμων. 

Ειδικότερα,  θα  ήθελα  να  σημειώσω  ότι  ήδη  έχω  συμπληρώσει

υπηρεσία  38  ετών  στο  δικαστικό  σώμα  και  ότι  υπηρετώ  από

τον  Σεπτέμβριο  του  2007  στο  Εφετείο  Αθηνών,  δηλαδή  επί

15ετία, αρχικά ως εφέτης και από τον Σεπτέμβριο του 2017 ως

πρόεδρος  εφετών.  Έχω  υπηρετήσει  στα  περισσότερα  και

σημαντικότερα  τμήματα  του  Πρωτοδικείου  και  του  Εφετείου

Αθηνών.  Έχω  υπηρετήσει  σε  δύσκολα  επαρχιακά  δικαστήρια,

όπου  είχα  αποκτήσει  και  διοικητική  εμπειρία.  Είμαι  κάτοχος

μεταπτυχιακού τίτλου στο ευρωπαϊκό δίκαιο.  Έχω λάβει  μέρος

σε  αποστολές  του  Υπουργείου  μας  στις  Βρυξέλλες  για

συμμετοχή  στην  εκπόνηση  Οδηγιών  και  μιλάω  άνετα  την

αγγλική  γλώσσα.  Γνωρίζω  τους  περισσότερους  από  εσάς  και

συνδέομαι  μαζί  σας  με  δεσμούς  αμοιβαίας  συναδελφικής

εκτιμήσεως. 

Έχω τη διάθεση να εργαστώ άοκνα στη θέση του προέδρου της

τριμελούς  διοικήσεως  και  να  θέσω  την  εμπειρία  και  τις
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γνώσεις  μου  στην  υπηρεσία  των  σκοπών τόσο  της  βελτιώσεως

της  αποδόσεως  του  δικαστηρίου,  όσο  και  της  αναβαθμίσεως

των συνθηκών εργασίας όλων μας. 

Ελπίζω  να  επιλεγώ  από  σας  για  αυτό  το  έργο  και  να  σας  έχω

υποστηρικτές,  συντρόφους  και  συνοδοιπόρους,  αφού,  όπως

λέγεται, όποιος θέλει να πάει μακριά πηγαίνει με παρέα.

Εύχομαι  σε  όλους  σας  υγεία  για  σας  και  τους  δικούς  σας  και

ένα ευχάριστο καλοκαίρι!

[ Πληροφορίες επικοινωνίας : 

α) τηλέφωνα = 6944651897 και 210.8646557….. 

β)E-mail=dav      29-7-57@      otenet      .      gr      ,

a      .      davvetas      211@      solon      .      gov      .      gr      ,και

athanasiosdabbetas      @      gmail      .      com       ]

Αθήνα 28 Ιουλίου 2022.

Ο ΔΗΛΩΝ

Αθανάσιος Δαββέτας.

Πρόεδρος Εφετών Αθηνών.
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