Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Ομάδα-στόχος
είναι οι εκπαιδευόμενοι σε δικηγορικά γραφεία, οι οποίοι εργάζονται σε γερμανική και
ελληνική γλώσσα και εξυπηρετούν τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου. Κατά
κανόνα η διδακτική αυτή ενότητα απευθύνεται (κατά τον ίδιο τρόπο, όπως οι λοιπές
διδακτικές ενότητες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου) και σε
εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γερμανία και την Ελλάδα.
Βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου αποτελεί η δεδομένη εκπαίδευση
στη Γερμανία ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου, ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Η εκπαίδευση για το επάγγελμα αυτό ρυθμίζεται στη Γερμανία ενιαία για όλη την
Ομοσπονδία με το Εκπαιδευτικό Διάταγμα-Κανονισμό περί επαγγελματικής
Εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου από 15 Φεβρουαρίου του
1995 (ReNoPatAusbV Ομοσπονδιακό Φυλλάδιο Νόμων Ι, σελ. 206).
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο Εκπαιδευτικό Διάταγμα για το επάγγελμα
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Κατά κανόνα στην Ελλάδα την εργασία
αυτή αναλαμβάνουν στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία φοιτητές της Νομικής κατά τον
πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο χρόνος αυτός θεωρείται
ως χρόνος πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πανεπιστημιακοί
απόφοιτοι αποκτούν πρακτική εμπειρία. Σε μικρότερα δικηγορικά γραφεία οι εργασίες
αυτές διεκπεραιώνονται συχνά από εκπαιδευμένες γραμματείς ή από ειδικό
προσωπικό γραφείου.
Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στα
πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου, έχουν ως αντικείμενο τα ιδιαίτερα
συχνά ζητήματα και δικηγορικά προβλήματα στα γερμανό-ελληνικά θέματα. Σε αυτήν
τη βάση αναπτύχθηκαν, δοκιμάστηκαν και προ-πιστοποιήθηκαν οι επιμέρους
διδακτικές ενότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε
γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση σαν Ειδικευμένος / ειδικευμένη
υπάλληλος δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα περί
επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και
της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη γερμανική, αυστριακή
και ελβετική ιστορία δικαίου, καθίσταται δυνατή η μεταφορά των διδακτικών ενοτήτων
του γερμανικού εκπαιδευτικού κανονισμού και της γερμανικής έννομης τάξης προς
εφαρμογή στην Ελλάδα. Όλες οι διδακτικές ενότητες περιέχουν συγκριτικά στοιχεία.
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Κοινό τμήμα της εκπαίδευσης, όπως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και στις δύο χώρες
(Γερμανία και Ελλάδα) είναι κατά το πρώτο έτος σπουδών, τα Στοιχεία Πρακτικής
Γραφείου και Οργάνωσης Γραφείου και Βάσεις Δικαίου και στις δύο χώρες. Η εν
προκειμένω διδακτική ενότητα περιλαμβάνεται σε αυτό το εκπαιδευτικό κεφάλαιο.
Στο δεύτερο και τρίτο έτος εκπαίδευσης κοινά συστατικά εκπαίδευσης στην Ελλάδα
και στη Γερμανία αποτελούν κυρίως η λεπτομερέστερη ενασχόληση με βασικές
διατάξεις των τομέων εργασιών δικηγόρων και συμβολαιογράφων, η δομή και πορεία
απονομής της δικαιοσύνης καθώς και η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων
στην καθημερινή νομική πρακτική γραφείου. Εκτός αυτού οι εκπαιδευόμενοι
αποκτούν περιεκτικές βασικές γνώσεις για επιμέρους τομείς δικαίου.
Στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνονται τόσο στη Γερμανία, όσο και στην
Ελλάδα στοιχεία:
-

του Δικαίου του γάμου και οικογενειακού δικαίου (γαμικά σύμφωνα, γάμος,
διαζύγιο, υιοθεσία, συμβάσεις συμβίωσης ομοφύλων προσώπων),
του Δικαίου των ακινήτων (αγορά, πώληση, εγγραφές στο υποθηκοφυλακείο ή
στο κτηματολόγιο, δωρεές)
των κληρονομιών και δωρεών (διαθήκη, κληρονομική σύμβαση, πιστοποιητικό
κληρονομητηρίου, κληρονομικές διαφορές),
του Εμπορικού Δικαίου (ίδρυση εταιρείας, αλλαγή μορφής εταιρείας,
πτώχευση)
του Ποινικού Δικαίου (αναγκαστικές εκτελέσεις, κατάσχεση).

Η προκείμενη διδακτική ενότητα έχει ως αντικείμενο την πρακτική γραφείου και την
οργάνωση γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα καθώς και τη διαχείριση φακέλων
και τη σύνταξη εγγράφων.
Οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται:
-

Εισαγωγή στις διαδικασίες της πρακτικής γραφείου
Εισαγωγή στη διαχείριση φακέλων
Εισαγωγή στη σύνταξη εγγράφων

Εκάστοτε εξαίρονται και γίνεται συγκριτική επεξεργασία των ομοιοτήτων και
διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας.
Η διδακτική ενότητα υπάρχει σε γερμανική και σε ελληνική έκδοση. Πέραν των
εγγράφων για τους εκπαιδευτές, η διδακτική ενότητα περιέχει και Παράρτημα με
λεξιλόγιο και γλωσσικές διευκρινήσεις.
Η διδακτική ενότητα είναι κατάλληλη ως στοιχείο πρόσθετης διδασκαλίας σε
δίγλωσσα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικούς ή συμβολαιογραφικούς οργανισμούς
στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδακτική ενότητα είναι συνοδευτική και
συμπληρωματική υφισταμένων στοιχείων του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
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Εφαρμογή της διδακτικής ενότητας ως μέρους του διδακτικού προγράμματοςπλαισίου
Η διδακτική ενότητα σχετικά με την πρακτική γραφείου αποτελεί τμήμα εκτεταμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου με γερμανοελληνικό
υπόβαθρο. Η διδακτική ενότητα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά
προγράμματα σπουδών και την εκπαιδευτική ύλη, αλλά τα συμπληρώνει υπό την
συγκριτική άποψη των γερμανοελληνικών ιδιαιτεροτήτων.
Η διδακτική ενότητα αποτελεί συστατικό συνολικά 25 περιεχομένων διδακτικών
ενοτήτων σχετικά με επιλεγμένους ειδικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας σε γερμανοελληνικά δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία. Η διδακτική ενότητα είναι
δυνατόν να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Το εν θέματι γερμανοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελείται από τις
ακόλουθες διδακτικές ενότητες:
1. Ρόλος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου
2. Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εχεμύθειας (Διατάξεις τήρησης
απορρήτου και εμπιστευτικότητας)
3. Πρακτική γραφείου, οργάνωση γραφείου
4. Προγραμματισμός ραντεβού και
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών

έλεγχος

προθεσμιών,

υπολογισμός

5. Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις
6. Νομικό Σύστημα - Βασικές Έννοιες
7. Ιδιομορφίες οικογενειακού δικαίου στη Γερμανία
8. Ιδιομορφίες εμπορικού δικαίου
9. Αναγκαστική εκτέλεση
10. Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο Επιτροπείας,
Δικαστήριο Κληρονομιών
11. Διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση
12. Κληρονομικά δικαιώματα, κληρονομική μερίδα και νόμιμη μοίρα, δημοσίευση
διαθήκης
13. Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου
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14. Συγγενικές Σχέσεις
15. Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία
16. Καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθεστώς περιουσιακής
αυτοτέλειας των συζύγων
17. Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας
18. Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής
19. Ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
20. Έξοδα και τέλη
21. Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης
22. Σύνταξη δικογράφων
23. Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου
24. Πληροφορίες μητρώων
25. Απλή και άμεση προσφυγή στη Γερμανία
Η διδακτική ενότητα πρακτικής γραφείου απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους στη
Γερμανία και στην Ελλάδα με υπόβαθρο στη γερμανική και ελληνική γλώσσα. Η
διδακτική ενότητα δεν αποτελεί κύκλο γλωσσικών μαθημάτων, άλλα εκπαιδευτική
διδακτική ενότητα. Αρχική προϋπόθεση εκκίνησης είναι η γνώση της γερμανικής και
της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο B1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Στα
πλαίσια του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος διατίθεται τεστ γλωσσικής
κατάταξης για τη γερμανική και την ελληνική γλώσσα.
Η διδακτική ενότητα έχει δημιουργηθεί στο πνεύμα της άμεσης εφαρμογής σε
δικηγορικό γραφείο. Έχει σχεδιαστεί για διάρκεια 90 λεπτών και είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθεί ως διδακτική μονάδα στα πλαίσια του κανονικού χρόνου
εκπαίδευσης. Εντός της διάρκειας των 90 λεπτών προβλέπονται δύο ασκήσεις. Η
διδακτική ενότητα μπορεί κατ’ απαίτηση να επαναληφθεί πολλαπλά και μπορεί να
ποικίλει στο τομέα των ασκήσεων και είναι δυνατόν εν προκειμένω να συντμηθεί σε
45 λεπτά. Λόγω της διδακτέας ύλης, που διδάσκει βασικές γνώσεις, πολλαπλές
δοκιμές και συστάσεις απασχολουμένων με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων έδειξαν ότι αρκεί η εφαρμογή της διδακτικής ενότητας δύο φορές
προκειμένου να επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος.
Η διδακτική ενότητα αποτελείται από:
-

Εισαγωγή σε διαδικασίες γραφείου
Διαχείριση φακέλων
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-

Σύνταξη εγγράφων
Τήρηση ραντεβού και προθεσμιών
Λοιπές οδηγίες δραστηριοτήτων

Για την προετοιμασία συνιστούμε στους εκπαιδευτές:
-

Για τη διδακτική ενότητα θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους εκπαιδευόμενους
πάγιος χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνεται επεξεργασία της
διδακτέας ύλης επί 90 λεπτά
Οι εκπαιδευτές είναι δυνατόν να προετοιμαστούν για τη διδακτική ενότητα με
τη βοήθεια των στοιχείων που παρέχονται στα κεφάλαια “Διδακτική Ύλη”.
Στους εκπαιδευόμενους μπορούν να δοθούν πληροφοριακά φυλλάδια (βλ.
Παράρτημα) με βασικές αρχές και ορισμούς
Μετά την εισαγωγή στο θέμα και τη νομική διευκρίνηση του αντικειμένου της
εκάστοτε διδακτικής ενότητας μπορούν να γίνουν μία ή δύο ασκήσεις
Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων με αξιολόγηση, ακολουθεί περίληψη
που συνδέεται με επανάληψη οδηγιών για την πρακτική εφαρμογή στην
εργασιακή καθημερινότητα

Ως υλικά εργασίας συνιστώνται χαρτιά, μολύβια, τα συνοδευτικά υλικά καθώς και
πίνακας και πίνακας με αφαιρούμενες σελίδες χαρτιού (Flipchart).
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Διδακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτές
Η διδακτική ενότητα είναι δίγλωσση και υπάρχει στη γερμανική και στην ελληνική
γλώσσα. Στόχος της, πέραν του περιεχομένου πληροφοριών για τα θέματα:
“Πρακτική γραφείου και οργάνωση γραφείου”, είναι και η ενδυνάμωση και η
δημιουργία ειδικού λεξιλογίου για ειδικευμένους υπαλλήλους συμβολαιογραφικού
γραφείου / δικηγορικού γραφείου στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Η διδακτική ενότητα διδάσκει τόσο γερμανικό όσο και ελληνικό ειδικό λεξιλόγιο. Αυτό
το ειδικό λεξιλόγιο είναι δυνατόν να ενταχθεί στο γλωσσικό ενεργητικό και των δύο
γλωσσών. Στόχος για τους εκπαιδευόμενους με γερμανοελληνικό υπόβαθρο στη
Γερμανία είναι η απόκτηση του κατά κανόνα άγνωστου ελληνικού ειδικού λεξιλογίου,
ενώ για τους εκπαιδευόμενους στην Ελλάδα ο στόχος είναι να διδαχθούν τη
γερμανική ειδική ορολογία.
Από διδακτική άποψη, η ενότητα αυτή ακολουθεί όσον αφορά τη διδασκαλία των
επαγγελματικών ειδικών γνώσεων για ειδικευμένους υπαλλήλους δικηγορικών
γραφείων καταρχήν τη κλασσική μέθοδο μετάδοσης γνώσεων μέσω προφορικών
εξηγήσεων από τους εκπαιδευτές. Ακολουθούν πρακτικές ασκήσεις, έλεγχος των
όσων έχουν διδαχθεί και περίληψη.
Από διδακτική άποψη, η παρούσα ενότητα ακολουθεί κατά τη διεύρυνση της
γλωσσικής δεξιότητας τη μέθοδο “task-based-learning”, δηλαδή της “Στοχοθετημένης
Μάθησης με ασκήσεις” που στηρίζεται σε ενιαίο γλωσσικό περιβάλλον με βάση τη
μέθοδο “Full immersion”.
Προϋπόθεση της διδακτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευτής να κατέχει επαρκώς και τις
δύο γλώσσες-στόχους, δηλαδή και Ελληνικά και Γερμανικά. Συνίσταται για τους
διδάσκοντες γλωσσικό επίπεδο B2 ή C1 βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα μπορεί να εφαρμοστεί από δύο εκπαιδευτές ή
διδάσκοντες. Στη περίπτωση αυτή ο 1ος εκπαιδευτής διδάσκει στην ελληνική γλώσσα
και ο 2ος στη γερμανική γλώσσα.
Εμπειρίες κατά την εφαρμογή της διδακτικής ενότητας έδειξαν ότι ΔΕΝ πρέπει να
αναμιγνύονται οι γλώσσες-στόχοι. Τουλάχιστον πρέπει να περατωθούν πλήρως σε
μία γλώσσα οι δομές της πρότασης (πλήρης σύνταξη με ενιαία λεξικογράφηση μίας
γλώσσας), πριν αρχίσει η χρήση της άλλης γλώσσας. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι η
μίξη των γλωσσών να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Αυτό ισχύει και για τις
περιπτώσεις που σε κάποιον δεν είναι γνωστή μία έννοια σε μία γλώσσα και η έννοια
αυτή λαμβάνεται από άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή καλό θα ήταν αρχικά να
γίνει προσπάθεια περιφραστικής διατύπωσης της έννοιας στη γλώσσα-στόχο.
Επιπλέον ο εκπαιδευτής μπορεί να δώσει τη ζητούμενη λέξη προφορικά και
ταυτόχρονα να τη σημειώσει σε πίνακα ή flipchart.
Ως ιδανική πορεία της διδακτικής ενότητας προτείνεται ο διαχωρισμός της σε
θεματικές ενότητες ή διδακτικά κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια διδάσκεται
αρχικά σε ΜΙΑ γλώσσα. Ακολουθεί η επανάληψη του κεφαλαίου στη ΔΕΥΤΕΡΗ
γλώσσα. Κρίνεται σκόπιμο για το κεφάλαιο 1 να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα με την
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οποία είναι καλύτερα εξοικειωμένοι οι εκπαιδευόμενοι. Στη Γερμανία αυτή θα είναι
κατά κανόνα η γερμανική γλώσσα και στην Ελλάδα η ελληνική. Η επανάληψη
ακολουθεί στην αντίστοιχη δεύτερη γλώσσα. Κατά επανάληψη αυτή δίνεται επιπλέον
ιδιαίτερο βάρος στη διδασκαλία ειδικού λεξιλογίου.
Οι ερωτήσεις διατυπώνονται πάντα στη γλώσσα που χρησιμοποιείται ως γλώσσα
διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα διδακτικό κεφάλαιο διδάσκεται στην ελληνική
γλώσσα, τότε και οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπωθούν κι αυτές στην ελληνική
γλώσσα. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ακόμα και σε
περίπτωση που αφορούν καθαρά γερμανικές έννομες σχέσεις.
Σχετικά με την πορεία διδασκαλίας συνιστούμε στους εκπαιδευτές τα εξής:
-

Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 1
Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων λεξιλογίου και λεξικογράφησης (απαντήσεις πάντοτε
στη γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 1
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων για τα ειδικά διδακτικά θέματα (απαντήσεις πάντοτε στη
γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Άσκηση 1 στη γλώσσα 1
Άσκηση 2 στη γλώσσα 2
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 1
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 2
Εσωτερικές σημειώσεις του εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας για τις γλωσσικές
ιδιαιτερότητες και θεμάτων περιεχομένου

Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι επίσης δυνατόν να διδαχτεί σε μία περίοδο
στη γλώσσα 1 και σε μία δεύτερη περίοδο στη γλώσσα 2. Όμως η εμπειρία δείχνει ότι
η διδακτική ενότητα με τη συνιστώμενη δίγλωσση παραλλαγή έχει τη μεγαλύτερη
διδακτική επιτυχία και διευκολύνει την άμεση απορρόφηση του ειδικού λεξιλογίου
στην πρακτική άσκηση, βασιζόμενη στην άμεση δυνατότητα σύγκρισης και των δύο
γλωσσών-στόχων.
Σε συνάρτηση με τα γλωσσικά προσόντα του διδάσκοντα θα πρέπει -εφόσον είναι
δυνατόν- να διορθώνονται αμέσως τυχόν σοβαρά γραμματικά λάθη στην προφορική
έκφραση του εκπαιδευόμενου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικό να
εξακολουθήσει η χρησιμοποίηση της γλώσσας στόχου και να μην επεξηγούνται
ΠΟΤΕ οι γραμματικές δομές μιας γλώσσας με τη βοήθεια άλλης γλώσσας.
Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι ουδέποτε επεξηγούνται στη Γερμανία λάθη στην
ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια της γερμανικής γλώσσας ή στην Ελλάδα λάθη στη
γερμανική γλώσσα στα ελληνικά.
Η περαιτέρω εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δίγλωσσων διδακτικών ενοτήτων
δείχνει ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλείψεων σε μία από τις δύο
γλώσσες-στόχους, οι διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου, είναι δυνατόν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους
εκπαιδευόμενους. Εφόσον το τεστ κατάταξης πιστοποιήσει επίπεδο Β2 στη γλώσσα
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1, αλλά μόνο επίπεδο Α1 στη γλώσσα 2, προτείνεται να μη γίνουν δίγλωσσα
μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να φοιτήσουν σε κλασσικούς
κύκλους γλωσσικών μαθημάτων ώστε να επιτύχουν επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με
βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Διατίθενται τεστ κατάταξης γερμανικής και
ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου.
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Διδακτική Ύλη
Η οργάνωση ενός δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου στη Γερμανία και
στην Ελλάδα είναι βασικά η ίδια. Κεντρικά καθήκοντα είναι
- η τήρηση ραντεβού και προθεσμιών
- η διαχείριση και σύνταξη εγγράφων
- τήρηση φακέλων
- εσωτερικές διαδικασίες γραφείου και επικοινωνία
Η προκείμενη ενότητα μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά σε μια ενότητα με τις ενότητες
„Εξάσκηση στο τηλέφωνο“ και „Αλληλογραφία“, η οποία παρέχει στους
εκπαιδευόμενους τις βάσεις των καθημερινών διαδικασιών σε ένα δικηγορικό
γραφείο.
Το γραφείο ή το δικηγορικό γραφείο είναι ο τόπος της συνεργασίας του δικηγόρου και
των υπαλλήλων του δικηγόρου. Κατά κανόνα περνάμε έως 80 τοις εκατό του ζωτικού
μας χρόνου στον χώρο εργασίας, δηλαδή στο γραφείο. Για το λόγο αυτό είναι
σημαντικό, να κυριαρχεί στο γραφείο μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και όλες οι
συνεργάτες να γνωρίζουν τις βασικές διαδικασίες, καθώς και τη σημασία τους. Ειδικά
στα δικηγορικά γραφεία είναι σημαντικό, οι διαδικασίες γραφείου να εξελίσσονται
αξιόπιστα και με τάξη και οι φάκελοι και τα περιστατικά να επεξεργάζονται γρήγορα
και προπάντων να μπορούν να αναβρεθούν.
Για την κοινή επικοινωνία όλων των συνεργατών είναι σημαντικό, να χρησιμοποιείται
ένα κοινό λεξιλόγιο. Έτσι εξασφαλίζεται ότι όλοι οι συνεργάτες έχουν την ίδια ιδέα
σχετικά με μια έννοια και γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται.
Βασικές έννοιες στη καθημερινότητα του γραφείου
κατηγορούμενος
Κάποιος, ο οποίος υποτίθεται ότι τέλεσε μια αξιόποινη πράξη και κατά του
οποίου αποφασίσθηκε η έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο.
ο καθ’ ου η αίτηση
Αυτός είναι το αντίθετο του αιτούμενου· ενάντια στον καθ’ ου στρέφεται η αίτηση
που έχει κατατεθεί στα Δικαστήρια.
αιτούμενος
Ένα πρόσωπο, το οποίο παραδείγματος χάρη αιτείται κάτι από το δικαστήριο
(π.χ. ένας πιστωτής, ο οποίος αξιώνει την απαίτησή του δικαστικά) ή από μια
αρχή.
επικύρωση
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Επιβεβαίωση, ότι ένα αντίγραφο συμφωνεί με το γνήσιο.
εναγόμενος
Το πρόσωπο, εναντίον του οποίου στρέφεται μια αγωγή.
απαίτηση
Μια αξίωση, που έχει χρηματικό αντικείμενο ή αφορά στην έκδοση αντικειμένου
και απευθύνεται από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο πρόσωπο.
αντίπαλος
Αυτός, ο οποίος δεν αντιπροσωπεύουμε, δηλαδή ο „εχθρός“ του εντολέα.
δικαστήριο
Το δικαστήριο είναι το όργανο της „τρίτης εξουσίας“, δηλαδή, το όργανο που
καλείται να αποφασίσει τι είναι σύμφωνο με το δίκαιο ως προς συγκεκριμένα
πραγματικά περιστατικά, και διαμορφώνει με τις αποφάσεις του τη σχετική
νομολογία. Τα δικαστήρια είναι κρατικοί θεσμοί (με εξαίρεση ιδιωτικών
δικαστηρίων όπως διαιτητικά δικαστήρια) και υπόκεινται στην Ελλάδα και στη
Γερμανία σε ξεκάθαρα νομικά κανονιστικά πλαίσια, αρμοδιότητες και ρυθμίσεις.
πιστωτής
Ο πιστωτής είναι αυτός, ο οποίος έχει μια απαίτηση (ή πιστεύει ότι έχει)· δίχως
πιστωτή δεν υπάρχει οφειλέτης. Πιστωτής είναι επίσης η ονομασία διάδικου
στην αναγκαστική εκτέλεση για αυτόν, ο οποίος αξιώνει μια εκτελέσιμη
απαίτηση.
αμοιβή
Η ανταμοιβή του δικηγόρου για την εργασία του, δηλαδή ο μισθός του.
αγωγή
Έτσι ονομάζεται η δικαστική πράξη, με την οποία ο ενάγων ζητά από το
δικαστήριο έννομη προστασία.
ενάγων
Το πρόσωπο, το οποίο ασκεί αγωγή, για να δεχθεί έννομη προστασία.
εντολέας
Αυτός είναι ο „πελάτης“, δηλαδή ο εντολέας του δικηγόρου.
δικηγόρος
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Αυτός είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της απονομής δικαιοσύνης, το οποίο ασκεί
ένα ελεύθερο επάγγελμα. Είναι σύμβουλος και αντιπρόσωπος σε όλες τις
νομικές υποθέσεις και πρέπει να τηρεί τους νόμους.
Κύρια στοιχεία της απόφασης
Αυτά αφορούν στην ονομασία των διαδίκων. Τα στοιχεία λαμβάνονται από την
δικαστική απόφαση και δεν χρησιμοποιούνται μόνο στις αποφάσεις, αλλά και σε
ολόκληρη την αλληλογραφία με το δικαστήριο (και σήμερα και για την
αλληλογραφία με δικηγόρους και τρίτους). Παράδειγμα:
Αντιπροσωπεύουμε τον κύριο Γαλακτερό, αντίδικος είναι ο κύριος Μυλωνάς., αλλιώς
εν συντομία: Γαλακτερός κατά Μυλωνά
Δικόγραφο
Η λέξη περιγράφει το έγγραφο προς τα δικαστήρια · με αυστηρή ερμηνεία σημαίνει,
ότι το έγγραφο ανακοινώνει μια ανακοίνωση ή μια αίτηση. Το δικόγραφο σαν
χαρακτηρισμός χρησιμοποιείται σήμερα όμως πολύ γενικά.
οφειλέτης
Ο οφειλέτης είναι αυτός, κατά του οποίου απευθύνεται η απαίτηση: δηλαδή αυτός, ο
οποίος οφείλει κάτι. Εάν δεν υπάρχει πιστωτής, δεν υπάρχει και οφειλέτης. Η λέξη
οφειλέτης χρησιμοποιείται και στην αναγκαστική εκτέλεση σαν ονομασία διάδικου για
αυτόν, κατά του οποίου αξιώνεται μια εκτελέσιμη απαίτηση.
αξία αντικειμένου δίκης/ αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας
Αυτή είναι η αξία του αντικειμένου της δίκης μετρημένη σε χρήμα. Είναι καθοριστική
για την καθ΄ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου ή του Πρωτοδικείου στη Γερμανία
και στην Ελλάδα, σε αστικές νομικές διαφορές, αφού κατά κανόνα είναι η βάση για
τα υπολογιζόμενα τέλη του δικηγόρου και συχνά χρησιμοποιείται καθοριστικά στον
έλεγχο του παραδεκτού προσφυγών.
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Διαδικασίες γραφείου
Η εργασία στα δικηγορικά γραφεία διαμορφώνεται κυρίως από την ανάγκη
επεξεργασίας και κατεργασίας πληροφοριών. Η πληθωρικότητα των εργασιών που
πρέπει να διεξαχθούν απαιτεί, όπως σε κάθε άλλο γραφείο, μια σχεδιασμένη χρήση
του εργατικού δυναμικού και των μέσω εργασίας και μια προκαθορισμένη τάξη στην
αλληλουχία των εργασιών.
Όργανα εργασίας είναι φάκελοι, στυλό, χαρτί, ημερολόγια για ραντεβού και
προθεσμίες, υπολογιστές, σύστημα οργάνωσης χρόνου, αρχείο και απόθεση και όλα
τα με αυτά συνδεδεμένα έγγραφα και υλικά.
Παρακάτω θα περιγραφούν γενικά μερικές από τις εργασίες που προκύπτουν στα
δικηγορικά γραφεία, οι οποίες κατά κανόνα εκτελούνται από τον Ειδικό υπάλληλο
δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση
της αλληλουχίας εργασιών μπορεί να ρυθμίζεται διαφορετικά στα μεμονωμένα
δικηγορικά γραφεία και εξαρτάται συχνά από τις προτιμήσεις των εκάστοτε
προϊστάμενων. Φυσικά κάθε εργαζόμενη και κάθε εργαζόμενος μπορεί, βάση των
προσωπικών του προτιμήσεων, να βάλει σε τάξη και να διαμορφώσει τις αλληλουχίες
εργασιών. Συνιστάται σε εκπαιδευόμενους να τηρούν πιότερο τα προκαθορισμένα,
να συλλέξουν πρώτα εμπειρία στην εργασία του και αργότερα πια να διαμορφώσουν
τις προσωπικές τους προτιμήσεις. 1
Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί στους εκπαιδευόμενους η συμβουλή, να
πληροφορηθούν με ακρίβεια για τις αλληλουχίες εργασιών στο δικηγορικό γραφείο
της εκπαίδευσής τους και να ενδιαφέρονται πάντοτε, τι θα γίνει στη συνέχεια, αφότου
εκτελέσουν την επιμέρους εργασία που τους ανατέθηκε. Ήδη από την αρχή ο
εκπαιδευόμενος πρέπει να βάλλει τα δυνατά του, να εκτελεί με επιμέλεια και ακρίβεια
τις εργασίες που του αναθέτονται. Ένα "φευγαλέο σφάλμα" μπορεί να προκαλέσει
σοβαρές ζημιές και να οδηγήσει σε αντίστοιχα υψηλές απαιτήσεις αποζημίωσης.
Ακόμη και εάν προκύψει "μόνο" μια "αναστροφή αριθμών" και σημειωθεί ή αποδοθεί
εσφαλμένα ο αριθμός οικίας του εντολέα ή του αντίπαλου, αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε μια ενοχλητική σπατάλη χρόνου, εάν ένα γράμμα, που δε μπόρεσε να επιδοθεί,
πρέπει να αποσταλθεί ξανά· σε ακραίες περιπτώσεις μια τέτοια (περιττή)
καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει στην περίπτωση, οι απαιτήσεις του εντολέα να μην
μπορεί πια καθόλου ή με μεγάλες δυσκολίες να επιβληθούν, παραδείγματος χάρη,
επειδή ο αντίδικος εν τω μεταξύ μετακινήθηκε στο εκτός Ευρώπης εξωτερικό.
Ακριβείς ονομασίες και ακριβή αναφορά διευθύνσεων, ονομάτων κτλ. είναι σημαντικά
και στη διακίνηση πέρα από τα σύνορα. Ειδικά στην επαφή με την Ελλάδα ο σωστός
τρόπος γραφής είναι εξίσου σημαντικός όσο και η σωστή σύλληψη και αναφορά
στοιχείων. Στην Ελλάδα ισχύει η ελληνική γραφή. Για διευθύνσεις και σήματα
φακέλων στη διεθνή διακίνηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η λατινική γραφή. Κάθε
διαδικασία όμως πρέπει όμως να λαγχάνει ενοποιημένης διαδικασίας και στις δύο
χώρες.
Για να προληφθεί το "ξέχασμα" μεμονωμένων στοιχείων, ο εκπαιδευόμενος θα
πρέπει να συνηθίσει, να εκτελεί τα μεμονωμένα βήματα των συνεχώς
1

Πηγή και παραπομπή: Derer, von Geisau-Mόhle: Fachkunde fόr Rechtsanwaltsfachangstellte,
Troisdorf 2007.
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επαναλαμβανόμενων εργασιών πάντα στην ίδια σειρά.

Τα μέσα εργασίας, τα οποία χρησιμοποιούνται στα δικηγορικά γραφεία, εκτείνονται
από χαρτί και μολύβι έως τεχνικά πολύπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα επεξεργασίας
δεδομένων.
Σημαντικό είναι, τα μέσα εργασίας αυτά να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σα
βοηθητικά μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών. Όσο καλύτερα γνωρίζει
κανείς τις αλληλουχίες εργασιών και τις κατέχει, τόσο πιο εύκολα, ακριβέστερα και
ταχύτερα μπορεί τότε να εκτελείται η εργασία.
Ιδιαίτερα κατά την εργασία με ηλεκτρονικά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων θα
πρέπει να θυμάται κανείς πάντα, ότι εσείς καθορίζετε τη διαδικασία εργασίας και ο
υπολογιστής είναι απλώς σε θέση, να εκτελεί εντολές στα πλαίσια του
αποθηκευμένου προγράμματος· αυτό όμως με ύψιστη ακρίβεια και ταχύτητα.
Φάκελοι, ευρετήρια, φύλαξη
Ο δικηγόρος στη Γερμανία πρέπει σύμφωνα με το § 50 BRAO να μπορεί να δώσει
μια τακτοποιημένη εικόνα της δραστηριότητας που αναπτύσσει τηρώντας φακέλους
χεριού. Σε αυτούς τους φακέλους χεριού κρατούνται όλες οι πληροφορίες που
δόθηκαν γραπτά (με γράμματα, δικαιολογητικά, δικόγραφα, αποφάσεις δικαστηρίου)
ή προφορικά (προσωπικά ή τηλεφωνικά). Κάθε προφορική πληροφορία πρέπει να
καταγράφεται και σε περίπτωση επεξεργασίας με ηλεκτρονικά συστήματα
επεξεργασίας δεδομένων να καταχωρείται και να αποθηκεύεται στο αντίστοιχο
αρχείο. Στην Ελλάδα ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί. Ανά διαδικασία πρέπει να τηρείται
ένας φάκελος, ο οποίος θα συλλαμβάνει και θα τεκμηριώνει υπό τη μορφή ενός
φακέλου εξέλιξης όλες τις ενέργειες μιας διαδικασίας. Οι δικαστές στην Ελλάδα έχουν
το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου τέτοιων φακέλων εξέλιξης. Στη
Γερμανία ένας δικηγόρος μπορεί να αρνηθεί τον έλεγχο δίχως αναφορά λόγων.
Κατά την δημιουργία ενός νέου φακέλου πρέπει αρχικά να συντάσσεται μια σύνοψη,
η οποία θα περιέχει πέρα από τα στοιχεία του εντολέα (όνομα, διεύθυνση, τραπεζική
σύνδεση, τηλέφωνο κτλ.) και τα στοιχεία του αντίπαλου, καθώς και στοιχεία σχετικά
με το είδος και την αξία της υπόθεσης. Πέρα από αυτό σημειώνεται, εάν ο εντολέας
παραδείγματος χάρη διαθέτει μια ασφάλεια νομικής προστασίας ή εάν επιθυμεί να
αξιώσει ευεργέτημα πενίας για παροχή συμβουλών ή δίκη.
Για το σκοπό αυτό τα δικηγορικά γραφεία χρησιμοποιούν το φύλλο του φακέλου
χεριού οι επονομαζόμενα φύλλα κυρίων στοιχείων. Τα στοιχεία είναι άκρως
σημαντικά για την μεταγενέστερη επεξεργασία, διότι θα γίνεται πάντα αναδρομή σ’
αυτά. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συλλαμβάνονται και να αποθηκεύονται σωστά
και επιμελώς.
Τα φύλλα φακέλου χεριού συμπληρώνονται από φύλλα εξόδων, τα οποία
χρησιμεύουν αργότερα στην προετοιμασία των κοστολογήσεων. Σε αυτά
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καταχωρούνται τα περιστατικά, τα οποία είναι σημαντικά για τον υπολογισμό του
κόστους. Τηρούνται συχνά και σε περίπτωση επεξεργασίας με ηλεκτρονικά
συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, για να δίνουν στο δικηγόρο όταν έχει ένα
ραντεβού μια ταχύτερη σύνοψη όλων των μέχρι τότε δημιουργημένων εξόδων, για
παράδειγμα κατά την αξιολόγηση των εξόδων σε συμβιβασμούς.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι φάκελοι κατατάσσονται κατά συγκεκριμένη αλφαβητική (με
το όνομα του εντολέα) ή και αριθμητική (με τον αριθμό ευρετηρίου) σειρά. Για την
κατάταξη και την αναζήτηση των φακέλων είναι σημαντική η ξεκάθαρη
αναγνωρισιμότητα των χαρακτηριστικών διάταξης και η ακριβής τήρησή τους.
Ο δικηγόρος στη Γερμανία είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με το § 50 11 BRAO
καθώς και το § 48 2κε. ΝΔΕΕ, να φυλάσσει τους φακέλους για διάρκεια πέντε ετών
μετά την ολοκλήρωση της εντολής. Αυτή η προθεσμία φύλαξης παρατείνεται ενδεχ.
για φορολογικούς λόγους κατά άλλα 5 έτη, εάν στο φάκελο περιέχονται
δικαιολογητικά, τα οποία είναι φορολογικά σημαντικά. Στην Ελλάδα ισχύουν οι ίδιες
προθεσμίες φύλαξης φακέλων.
Οι φάκελοι, οι οποίοι δε χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία λόγω της ολοκλήρωσης
της εντολής, αποθέτονται "στην άκρη" και φυλάσσονται στην απόθεση παλαιών
(αρχείο) έως την πάροδο της προθεσμίας φύλαξης. Μετά την πάροδο της
προθεσμίας φύλαξης οι φάκελοι μπορούν να καταστραφούν. Κατά τη διαδικασία αυτή
πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η καταστροφή τους γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι
αδύνατο σε τρίτους να αποκτήσουν γνώση του περιεχομένου του φακέλου
(υποχρέωση εχεμύθειας).
Στην περίπτωση διαχείρισης εντολέων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, για
να απελευθερωθεί χωρητικότητα μνήμης, τα αποθηκευμένα στοιχεία υποθέσεων, οι
οποίες δε χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία, αποθηκεύονται σε δισκέτες απόθεσης
ή άλλα συστήματα αποθήκευσης. Κωδικοί πρόσβασης σε συστήματα PC και βάσεις
δεδομένων σε δικηγορικά γραφεία υπόκεινται αυστηρότατα στην τήρηση απορρήτου.
Περαιτέρω πρέπει να προσεχθεί ότι στους φακέλους μπορεί να βρίσκονται έγγραφα,
τα οποία πρέπει να φυλάσσονται για περισσότερο από 10 έτη ή διαρκώς. Αυτό θα
πρέπει να ελέγχεται, πριν παραδοθεί ο φάκελος στην απόθεση παλαιών. Εάν τα
έγγραφα (π.χ. ένα αντίγραφο μιας απόφασης) δεν επιστραφούν στον εντολέα, πρέπει
να προσάγονται στην απόθεση διαρκείας. Στην Ελλάδα οι φάκελοι της απόθεσης
διαρκείας μπορεί να διαχειρίζονται και από δικαστήρια ή να φυλάσσονται στα αρχεία
του νομού.
Στη σειρά της εισόδου των πρέπει να καταχωρούνται όλοι οι φάκελοι, ακόμη και εάν
δεν αφορούν δικαστική διαδικασία, σε ένα κατάλογο, το επονομαζόμενο πινάκιο (που
ονομάζεται και ευρετήριο φακέλων). Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνουν έναν
τρέχοντα αριθμό, τον αριθμό πινακίου (αριθμός φακέλου).
Στην περίπτωση διαχείρισης εντολέων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων
επεξεργασίας δεδομένων ο αριθμός πινακίου (αριθμός φακέλου) διανέμεται αυτόματα
και αποθηκεύεται κατά την εισαγωγή των στοιχείων για τη δημιουργία του φύλλου
φακέλου χεριού (φύλλο κυρίων στοιχείων).
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Περαιτέρω μπορεί, και σε περίπτωση δικηγορικών γραφείων δίχως ή πριν από την
εισαγωγή της επεξεργασίας με ηλεκτρονικά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων,
πρέπει, να τηρείται ένα πινάκιο σε μορφή βιβλίου ή δελτιοκατάλογου.
Φάκελοι, οι οποίοι τηρούνται σε δύο γλώσσες, πρέπει να διαθέτουν και στις δύο
γλώσσες τις ίδιες και εξ αυτού συγκρίσιμες δομές. Έτσι πρέπει και οι συνάδελφοι στο
γραφείο, οι οποίοι δεν κατέχουν μια από τις γλώσσες, να μπορούν να λάβουν όλες
τις πληροφορίες και στη δεύτερη γλώσσα. Ενδογραφειακά περιστατικά μπορούν να
τηρούνται από συνεργάτισσες και συνεργάτες που κατέχουν και τις δύο γλώσσες,
περιστατικά που σχετίζονται με δικαστικές υποθέσεις μπορεί να απαιτούν μια
επικυρωμένη μετάφραση. Στη Γερμανία και στην Ελλάδα όμως οι δικηγόροι δεν
επιτρέπεται να επικυρώνουν τις ίδιες τους τις μεταφράσεις. Η επικύρωση πρέπει να
γίνεται από μια ανεξάρτητη υπηρεσία.
Στο πινάκιο ή στο φύλλο φακέλου χεριού (φύλλο κυρίων στοιχείων) καταχωρούνται
τουλάχιστον ένας σύντομος χαρακτηρισμός της υπόθεσης (π.χ. υπόθεση τροχαίου
ατυχήματος), τα ονόματα και οι διευθύνσεις του εντολέα και του αντίπαλου, η ημέρα
της δημιουργίας του φακέλου, ενδεχ. και το δικαστήριο με τον κωδικό φακέλου και
αργότερα η ημέρα της απόθεσης ενδεχ. με αριθμό απόθεσης. Σε περίπτωση
πινακίου σε μορφή δελτιοκατάλογου μπορεί, εάν αυτό είναι επιθυμητό, να
δημιουργηθεί σε έναν κύκλο εργασίας με αντίγραφα ένας κατάλογος ονομάτων των
εντολέων, ένας κατάλογος ονομάτων των αντίπαλων και ένας κατάλογος με διαλογή
κατά αριθμούς.
Οι κατάλογοι αποτελούν τα χαρακτηριστικά αναζήτησης για την ανεύρεση των
φακέλων και την κατάταξη της εισερχόμενης αλληλογραφίας. Για το λόγο αυτό πρέπει
πάντα σε κάθε έγγραφο ενός δικηγόρου να σημειώνεται ο αριθμός πινακίου του και
μια σύντομη ονομασία (π.χ. Παπάς ./. Νιάρχος) και για την απάντηση του αντίπαλου
ο κατ’ ιδίαν αριθμός πινακίου. Σε περίπτωση δικηγόρων με διεθνή δράση μπορεί να
τεθεί πριν από τον αριθμό πινακίου τη σήμανση της χώρας:
DE για Γερμανία
GR για Ελλάδα.
Για τη σήμανση γλώσσας ισχύει:
DE για Γερμανικά
EL για Ελληνικά.
Μόνο σε δικόγραφα, τα οποία αποστέλλονται σε δικαστήρια, δε γίνεται αναφορά των
δικηγορικών πινακίων, αυτά περιέχουν στην περίπτωση αυτή τόσο στη Γερμανία όσο
και στην Ελλάδα τον κωδικό φακέλου των δικαστηρίων με την αντίστοιχη σήμανση
χώρας, εάν πρόκειται για μια υπόθεση πέρα από τα σύνορα.

Αλληλογραφία και επιστολές
Όταν ομιλεί κανείς σε ένα δικηγορικό γραφείο περί "αλληλογραφίας", η λέξη αυτή
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χρησιμοποιείται σα σύντομη ονομασία για όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα
έγγραφα, ανεξάρτητα από το ποιος τα μετακινεί. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και
έγγραφα, τα οποία παραδίδονται προσωπικά, έρχονται με δρομέα-αγγελιοφόρο κτλ.
θεωρούνται αλληλογραφία. Ακόμη και η απόθεση προφορικών πληροφοριών
αξιολογείται σαν „αλληλογραφία“, δηλαδή σαν είσοδος πληροφοριών. Ακόμη και μια
σημείωση σχετικά με ένα τηλεφώνημα, το οποίο ελήφθη στο γραφείο, μεταχειρίζεται
όπως και κάθε άλλη αλληλογραφία και θεωρείται ως είσοδος πληροφοριών ή
αλληλογραφίας. Διαφορές στη μεταχείριση της αλληλογραφία προκύπτουν μεταξύ
εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
Τα έγγραφα, τα οποία προορίζονται για το δικηγορικό γραφείο μπορούν να
καταφθάσουν με διάφορους τρόπους στο δικηγορικό γραφείο:
Σαν επιστολές και πακέτα με άμεση παράδοση στον παραλήπτη ή
κρατημένα προς παραλαβή σε μια θυρίδα που ενοικιάζεται από τον
παραλήπτη (ταχυδρομική θυρίδα).
Σαν φαξ μεταδίδονται μηνύματα ως αντίγραφα
Μέσω της θυρίδας δικαστηρίου φυλάσσονται προς παραλαβή μηνύματα του
δικαστηρίου ή άλλων δικηγόρων σε μια θυρίδα στο κτίριο του δικαστηρίου·
Στην τραπεζική θυρίδα, η οποία στη μορφή αυτή υπάρχει περιστασιακά πια μόνο
στη Γερμανία, φυλάσσονται προς παραλαβή αποσπάσματα τραπεζικών
λογαριασμών και άλλα μηνύματα της τράπεζας· κατά κανόνα ισχύει όμως σήμερα η
ηλεκτρονική τήρηση τραπεζικού λογαριασμού με αντίστοιχα συστήματα τήρησης
βιβλίων και δικαιολογητικών.
Με αγγελιοφόρους, οι οποίοι παραδίδουν αποστολές για το δικηγόρο π.χ. λόγω του
ιδιαίτερου επείγοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αξίας τους στο δικηγορικό γραφείο, από
τους ίδιους τους αποστολείς ή από τρίτους.
Εάν τηρούνται θυρίδες παραλαβής, πρέπει να γίνεται η καθημερινή παραλαβή των
αποστολών. Η αλληλογραφία από τη θυρίδα δικαστηρίου (η επονομαζόμενη
αλληλογραφία δικαστηρίου) παραλαμβάνεται συχνά από τον ίδιο το δικηγόρο εν όψη
των ραντεβού του στο δικαστήριο και φέρνεται στο δικηγορικό γραφείο.
Μια σημαντική διευκόλυνση εργασίας και εξοικονόμηση χρήματος και χρόνου
προκύπτουν από τις υπηρεσίες δρομέων-αγγελιοφόρων των δικηγορικών συλλόγων.
Αυτοί παραλαμβάνουν εξερχόμενη αλληλογραφία από τα ταχυδρομικά γραφεία των
δικαστηρίων και από τους συνδεδεμένους δικηγόρους και τη διανέμουνε στα
δικαστήρια και σε άλλους συνδεδεμένους δικηγόρους. Έτσι επιταχύνεται η μεταφορά
της αλληλογραφίας και τα τέλη μεταφοράς ταχυδρομείου αποφεύγονται. Περαιτέρω
μπορεί κανείς να αποφύγει την καθημερινή εκκένωση της θυρίδας δικαστηρίου.
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Επεξεργασία αλληλογραφίας σε δικηγορικά γραφεία στη Γερμανία και
στην Ελλάδα
Αρχικά ανοίγονται οι κλειστές αποστολές και αφαιρούνται τα έγγραφα. Εάν οι
αποστολές περιέχουν περισσότερα μέρη, πρέπει να φροντιστεί με συνδετήρες, ώστε
τα τμήματα να παραμένουν μαζί.
Σε περίπτωση συστημένων αποστολών, αποστολών με αντικαταβολή και επίδοση με
το ταχυδρομείο πρέπει να συνάπτεται ο ταχυδρομικός φάκελος της αποστολής. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα για αλληλογραφία, η οποία έρχεται από το εξωτερικό, δηλ.
αλληλογραφία από την Ελλάδα στη Γερμανία και αλληλογραφία από τη Γερμανία
στην Ελλάδα. Όλοι οι άλλοι ταχυδρομικοί φάκελοι πρέπει να φυλάσσονται
καταταγμένοι κατά ημέρες, έως ότου η διαδικασία να έχει επεξεργαστεί, για να μπορεί
σε περίπτωση ανάγκης να διαπιστωθεί ο αποστολέας και η διεύθυνσή του.
Δεν επιτρέπεται να ανοίγονται αποστολές, οι οποίες φέρουν τη σήμανση
"προσωπικά" ή "εμπιστευτικά". Τέτοιες αποστολές παρουσιάζονται, εάν δεν
υπάρχουν άλλες οδηγίες, κλειστές στο δικηγόρο.
Μετά το άνοιγμα της αποστολής όλες οι αφίξεις λαμβάνουν μια σφραγίδα εισόδου.
Οι σφραγίδες εισόδου δεν επιτρέπεται να θέτονται σε δικαστικές αποφάσεις,
διαταγές όχλησης, διαταγές εκτέλεσης, αποφάσεις και τις συναφείς ομολογίες
παραλαβής τους. Εδώ συνιστάται η παράθεση ενός ξεχωριστού φύλλου, στο οποίο
σημειώνεται η είσοδος.
Μετά την τοποθέτηση της σφραγίδας εισόδου ακολουθεί η παράθεση του φακέλου, η
σημείωση προθεσμιών και ραντεβού και η υποβολή στο δικηγόρο.
Σε ποια σειρά και από ποιο συνεργάτη θα εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, αυτό
εξαρτάται από τη συγκεκριμένη οργάνωση του κάθε δικηγορικού γραφείου. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται, ότι η εισερχόμενη αλληλογραφία θα υποβληθεί
στο δικηγόρο. Μετά από εντολή του δικηγόρου μπορεί να εξαιρεθούν από τον κανόνα
αυτό διαφημιστικές αποστολές.
Στα περισσότερα δικηγορικά γραφεία δικαιολογητικά σχετικά με την κίνηση
πληρωμών επεξεργάζονται ξεχωριστά και υποβάλλονται στον προϊστάμενο του
γραφείου, ο οποίος αποφασίζει, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες που έχει δώσει ο
δικηγόρος, εάν στην μεμονωμένη περίπτωση το δικαιολογητικό πληρωμής πριν από
την καταχώρηση στα βιβλία πρέπει να υποβληθεί στο δικηγόρο ή εάν η υποβολή
μπορεί να γίνει και μετά την καταχώρηση.
Μήνυμα σε εντολείς
Από τη σύμβαση που συνάπτεται με τον εντολέα εκρέει η υποχρέωση του δικηγόρου,
να πληροφορεί τον εντολέα για την πρόοδο της υπόθεσης. Αυτή η συμβατική σχέση
ισχύει τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία.
Bila-Train in practice - Ενότητα “Πρακτική γραφείου, οργάνωση γραφείου” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού 17
γραφείου - DE-EL

Εφόσον σε μεμονωμένες περιπτώσεις δεν απαιτείται επεξηγηματική επιστολή προς
τον εντολέα, αποστέλλεται κατά κανόνα στον εντολέα ένα αντίγραφο με ένα φύλλο
διαβίβασης, με το οποίο ταυτόχρονα ο εντολέας μπορεί να παρακληθεί, υπό μορφή
ενός μιας πρότυπης σύντομης επιστολή, για διαβούλευση, να λάβει θέση κτλ.
Βασικά πρέπει όλα τα έγγραφα, τα οποία εγκαταλείπουν το δικηγορικό γραφείο, να
είναι υπογραμμένα από το δικηγόρο. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί κατά την
απουσία του δικηγόρου να υπογράφει κατ’ εντολή και ο προϊστάμενος του γραφείου
ή ένας άλλος συνεργάτης που έλαβε την εντολή (π.χ. με την προσθήκη: λείπει σε
υποχρεωτικό ταξίδι). Αυτό όμως δεν ισχύει για έγγραφα προς δικαστήρια, αυτά
πρέπει δίχως εξαίρεση να υπογράφονται από το δικηγόρο. Προσέχετε πάντα, ώστε
η αλληλογραφία, που εξέρχεται, να είναι υπογραμμένη, ακόμη και εάν δεν έχετε λάβει
την εντολή της προς αποστολή προετοιμασίας.
Αλληλογραφία, η οποία προβλέπεται για το δικαστήριο ή για άλλους δικηγόρους, οι
οποίοι έχουν στον ίδιο τόπο μια θυρίδα δικαστηρίου, δεν αποστέλλεται μέσω
ταχυδρομείου, αλλά πηγαίνει στο ταχυδρομικό γραφείο στο κτίριο του δικαστηρίου ή
παραδίδεται από υπηρεσία δρομέων-αγγελιοφόρων. Όλη η υπόλοιπη αλληλογραφία,
εφόσον δεν απαιτείται κατ’ εξαίρεση η μεταφορά με αγγελιοφόρο, αποστέλλεται με το
ταχυδρομείο ή μεταβιβάζεται μέσω φαξ. Κατά την επικόλληση γραμματόσημου
πρέπει να προσεχθεί, ώστε οι αποστολές να φέρουν το σωστό ταχυδρομικό τέλος. Ο
παραλήπτης δεν είναι υποχρεωμένο να δέχεται αποστολές, οι οποίες επιβαρύνονται
από
ταχυδρομικό
τέλος
που
πρέπει
να
καταβάλλει
ο
ίδιος.
Προθεσμίες και ραντεβού στην καθημερινότητα του γραφείου στη Γερμανία και
στην Ελλάδα
Προθεσμίες είναι χρονικά διαστήματα, ραντεβού χρονικά σημεία, για την εκτέλεση
ενεργειών. Για την τήρηση προθεσμιών και ραντεβού υπάρχει στο πλαίσιο αυτού του
εκπαιδευτικού προγράμματος μια ιδιαίτερη ενότητα.
Εφόσον σε περίπτωση, που παραλειφθεί μια προθεσμία ή ένα ραντεβού, ο εντολέας
απειλείται να δεχθεί μειονεκτήματα, αυτά πρέπει να τηρούνται επιμελώς. Εάν μια
προθεσμία δεν τηρηθεί λόγω ευθύνης του δικηγορικού γραφείου, την ευθύνη για τη
ζημιά, που προκαλείται εξ αυτού, η οποία μπορεί να λάβει αξιόλογες διαστάσεις, τη
φέρει ο δικηγόρος. Μια "παράβλεψη γραφείου" γενικά δεν απαλλάσσει το δικηγόρο
από την ευθύνη αποζημίωσης.
Κατά την είσοδο της αλληλογραφίας, διαβάστε ακριβώς, πρέπει γι’ αυτό να
προσέχετε επιμελώς, εάν από αυτήν προκύπτουν προθεσμίες ή ραντεβού. Αυτά
πρέπει να σημαίνονται (π.χ. με κόκκινο στυλό, αυτοκόλλητα κτλ.) και να
σημειώνονται αμέσως από τον αρμόδιο υπάλληλο.
Υπάρχουν:
-

Προθεσμίες για την υποβολή και/ή αιτιολόγηση ένδικων μέσων και ένδικων
βοηθημάτων με προπροθεσμίες,
Προθεσμίες για την υποβολή λοιπών εγγράφων και για την πλήρωση
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-

όρων,
Ραντεβού για την προφορική διαδικασία,
Ραντεβού για τη διαβούλευση με εντολείς ή άλλους συμμετέχοντες
Ραντεβού για την εκ νέου υποβολή.

Εν όψη μιας πιθανής τεχνικής βλάβης των ηλεκτρονικών συστημάτων επεξεργασίας
δεδομένων πρέπει να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να παρακολουθούνται τουλάχιστον
οι προθεσμίες, που σχετίζονται με ένδικα μέσα, λοιπές προθεσμίες και ραντεβού,
που θέτονται από το δικαστήριο για την προφορική διαδικασία και ότι αυτό μπορεί να
γίνει και για το χέρι, δηλαδή δίχως PC. Συνιστάται πάντοτε να τηρείται ένα
ημερολόγιο με προθεσμίες σε χαρτί.
Για την καταχώρηση προθεσμιών τα δικηγορικά γραφεία χρησιμοποιούν, ανάλογα με
το μέγεθος και την οργάνωσή τους, ένα ή περισσότερα ημερολόγια.
Συνηθίζεται, εκάστοτε στο τέλος μιας εβδομάδας, να συντάσσεται μια σύνοψη όλων
των ραντεβού, που πρέπει να τηρηθούν την επόμενη εβδομάδα για προφορική
διαδικασία (ο επονομαζόμενος πάπυρος ραντεβού). Σε δικηγορικά γραφεία, τα οποία
εργάζονται σε περισσότερες χώρες, οι προθεσμίες μπορούν να ανταλλάσσονται και
να συντονίζονται με την έναρξη της εβδομάδας. Πολλά δικηγορικά γραφεία ομιλούν
στην περίπτωση αυτή για πάπυρους ραντεβού. Αυτοί μπορούν να συντονίζονται
και ηλεκτρονικά ή μέσω προγραμμάτων διαχείρισης ραντεβού, που κατευθύνονται
από το πρόγραμμα Outlook.
Αμέσως με την καταχώρηση ραντεβού για προφορική διαδικασία πρέπει να
ελέγχεται, εάν τα ραντεβού συμπίπτουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα. Ενδεχομένως
πρέπει ή ο προϊστάμενος γραφείου ή ο ίδιος ο δικηγόρος να ενημερώνονται, ώστε να
φροντιστεί για τη σωστή τήρηση των ραντεβού. Μερικές φορές πρέπει να υποβληθεί
στο δικαστήριο αίτηση για την αναβολή του ραντεβού, ή να γίνει μια αντίστοιχη
συμφωνία με τον αντίπαλο δικηγόρο.
Μετά την επεξεργασία της αλληλογραφίας (π.χ. δικόγραφο προς το δικαστήριο,
επιστολή προς τον εντολέα ή τον αντίπαλο) ο επεξεργαστής διαθέτει ένα ραντεβού εκ
νέου υποβολής. Αυτό υπολογίζεται με τέτοιον τρόπο, ώστε κατά κανόνα με την
προθεσμία, η οποία παρέρχεται μέχρι τότε, να μπορεί να αναμείνει κανείς μια
απάντηση ή άλλη αντίδραση στο μέτρο που ελήφθη. Για το λόγο αυτό ο φάκελος
χρησιμοποιείται συχνά για μια νέα είσοδο και όχι λόγο ενός ραντεβού για εκ νέου
υποβολή. Παρ’ όλα αυτά δεν επιτρέπεται να αποτίθεται ένας φάκελος δίχως
ραντεβού εκ νέου υποβολής, για να εξασφαλίζεται, ότι η επεξεργασία της υπόθεσης
θα συνεχιστεί, ακόμη και εάν στο ενδιάμεσο δεν σημειωθεί κάποια είσοδος.
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Διδακτικός στόχος της ενότητας για την πρακτική γραφείου και οργάνωσης γραφείου
είναι η απόκτηση γνώσεων στο θέμα εργασίες γραφείου, διαδικασίες σε γραφεία και
τήρηση της συνοπτικότητας καθώς και μιας ατμόσφαιρας αρωγής της εργασίας σε
δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφικά γραφεία στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η
απόκτηση γνώσεων και η παροχή πρακτικών συμβουλών για την πρακτική γραφείου
στην καθημερινή πρακτική δικηγορικού γραφείου γίνεται σε γερμανική και ελληνική
γλώσσα.
Διδακτικοί στόχοι είναι:
-

Γνώσεις της σκοπιμότητας ρυθμισμένων διαδικασιών γραφείου
Γνώσεις σχετικά με τη λογική του προγραμματισμού ραντεβού
Γνώσεις της σκοπιμότητας μιας διαχείρισης φακέλων και τήρηση διαχείρισης
φακέλων
Γνώση των βάσεων της δικηγορικής αλληλογραφίας
Γνώση των βάσεων της διαχείρισης περιστατικών
Γνώση των βασικών μορφών ενδογραφειακής επικοινωνίας
Γνώσει τον αλληλουχιών εργασιών και των διαδικασιών εργασιών
Γνώσεις σχετικά με τις μορφές τη συνεργασίας σε ομάδες σε δικηγορικά
γραφεία

Κρίσιμο είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι ευαισθησία για τα διάφορα
καθήκοντα και αρμοδιότητες στον επαγγελματικό τους τομέα.
Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι οι ίδιοι με τους διδακτικούς στόχους του
εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου που υπάρχει στη Γερμανία και τις
συνοδευτικές στη διδακτική ύλη σχετικά με την πρακτική γραφείου. Νέο στοιχείο στη
διδακτική ενότητα είναι η συμπλήρωση με τις συνθήκες πλαισίου στην Ελλάδα και τις
εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις. Διδακτικός σκοπός είναι εδώ η κατανόηση ότι και στις δύο
χώρες είναι σκόπιμες οι διοργανωμένες διαδικασίες γραφείου.
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Χρονοδιάγραμμα
Διάρκεια σε
λεπτά
1-2

Περιεχόμενο διδασκαλίας

3-8

Εισαγωγή στο θέμα πρακτική
γραφείου και στα στοιχεία της
διαχείρισης χρόνου, απόθεσης και
αλληλογραφίας
Εισαγωγή στο θέμα πρακτική
γραφείου και διαχείριση ραντεβού
και χρόνου
Επεξήγηση των λεπτομερειών και
ρυθμίσεων σε γερμανική γλώσσα

9-13
14-20

Χαιρετισμός σε γερμανική και σε
ελληνική γλώσσα.

21-28

Επεξήγηση των λεπτομερειών και
ρυθμίσεων σε ελληνική γλώσσα

29-40

Ερωτήσεις
και
απαντήσεις
εκάστοτε σε γερμανική και ελληνική
γλώσσα
Εξάσκηση με παραδείγματα σε
γερμανική γλώσσα

41-60
61-75

Εξάσκηση με παραδείγματα σε
ελληνική γλώσσα

76-80

Συζήτηση των αποτελεσμάτων των
ασκήσεων
σε
ΜΙΑ
γλώσσα
(επιλογή από τον εκπαιδευτή)
Σύντομη
τελική
συζήτηση,
αξιολόγηση, σύνοψη (σε ΜΙΑ
γλώσσα,
επιλογή
από
τον
εκπαιδευτή)

81-90

Υλικό διδασκαλίας

- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας

-

Ομαδική ή ματομική
εργασία

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία
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Ασκήσεις
Οι επόμενες ασκήσεις μπορούν να ανατεθούν στους εκπαιδευόμενους σαν ασκήσεις
για ένα άτομο ή για ομάδα. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν για κάθε άσκηση ένα χρόνο
επεξεργασίας των 10 έως 15 λεπτών. Σκοπός είναι να παριστάνουν σύντομα, πως
θα αποφάσιζαν στην εκάστοτε περίπτωση και να δικαιολογήσουν την απόφαση αυτή
και τις συνδεδεμένες με αυτήν πράξεις.
Ασκήσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τι εννοείτε με „αλληλογραφία“ στο δικηγορικό γραφείο;
Πως μεταχειρίζεται η εισερχόμενη αλληλογραφία;
Πως μπορεί να μεταφερθεί εξερχόμενη αλληλογραφία;
Τι είναι το πινάκιο;
Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται φάκελοι;
Τι είναι μια προθεσμία;
Τι είναι ένα ραντεβού;
Υποβάλλεται στο ειρηνοδικείο Καβάλας στην οικογενειακή υπόθεση Σμίντ./.
Κασσαλίδης (302 F 48/ . .) αίτηση για μετάθεση του ραντεβού με ημερομηνία
16 Μαρτίου 2008, διότι ο δικηγόρος XY πρέπει να εμφανιστεί σε μια ποινική
υπόθεση στο Πλημμελειοδικείο Ντύσσελντορφ και μπορεί να ταξιδέψει μόνο
αργότερα στην Καβάλα.
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Λύσεις:
1. Όλες οι πληροφορίες, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, που εισέρχονται στο
δικηγορικό γραφείο, είναι αλληλογραφία.
2. Ανοίγεται από δύο πλευρές σε ταχυδρομικούς φακέλους, σφραγίδα εισόδου ή
θεώρηση, άμεσος έλεγχος για ραντεβού και προθεσμίες.
3. Μέσω ταχυδρομείου, δρομέα-αγγελιοφόρου, αγγελιοφόρου, παραλαβής,
εναποθήκευση σε ταχυδρομικές θυρίδες.
4. Στη Γερμανία και στην Ελλάδα ένας κατάλογος διαλεγμένος κατά αριθμούς και
ονόματα, ο οποίος παρουσιάζει εν συντομία όλα τα περιστατικά και τις
διαδικασίες ενός δικηγορικού γραφείου.
5. Πέντε έτη, σε μερικές περιπτώσεις και περισσότερο.
6. Μια προθεσμία είναι ένα χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να
συμβεί κάτι.
7. Ένα ραντεβού είναι μια συγκεκριμένη στιγμή, κατά την οποία συμβαίνει κάτι
προκαθορισμένο.
8. Βλέπε πρότυπα αλληλογραφίας.
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Τεστ / αξιολόγηση
Τα έγγραφα αυτά μπορούν να δοθούν σε εκπαιδευόμενους, για να ρωτηθούν επί των
βάσεων των κανόνων της πρακτικής γραφείου.
1. Πρέπει πάντα όλες οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι να είναι σε θέση, να
επεξεργαστούν ένα περιστατικό ή να γνωρίζουν την κατάστασή του ή αρκεί να
το μπορεί μόνο ένα πρόσωπο, το οποίο θα δίνει πληροφορίες, όταν είναι
παρόν;

2. Υπάρχουν και στην Ελλάδα σφραγίδες εισόδου αλληλογραφίας;

3. Ονομάστε τις συντομογραφίες ή σημάνσεις για Γερμανία και Ελλάδα και τις
συντομογραφίες για τη γερμανική και ελληνική γλώσσα.

4. Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την καταχώρηση ραντεβού π.χ. για
δικαστικές διαδικασίες;

5. Τι είναι η θυρίδα δικαστηρίου;
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Λύσεις:
1.

Ναι, όλοι οι φάκελοι ενός δικηγορικού γραφείου πρέπει να τηρούνται με
τέτοιο τρόπο, ώστε πάντα και ανά πάσα στιγμή κάθε συνεργάτης και κάθε
συνεργάτισσα να μπορεί να πληροφορηθεί για την κατάσταση και
ενδεχομένως να συνεχίσει την επεξεργασία ενός περιστατικού.

2.

Ναι, στην Ελλάδα γίνεται σήμανση της εισόδου της αλληλογραφίας με τον
ίδιο τρόπο όπως και στη Γερμανία, συχνά μάλιστα με ώρα.

3.

DE και GR, DE και EL για τις γλώσσες.

4.

Τα ραντεβού δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν και μεταξύ των ραντεβού
πρέπει να υπάρχει αρκετός χρόνος, για να γίνει π.χ. μετακίνηση από έναν
τόπο σε άλλο ή μια σύντομη προετοιμασία για το επόμενο ραντεβού.

5.

Μια ταχυδρομική θυρίδα σε δικαστήριο, η οποία κατά κανόνα εκκενώνεται
από τον ίδιο το δικηγόρο ή του οποίο το περιεχόμενο του / της μεταδίδεται
από αγγελιοφόρο.
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
τήρηση (λογιστικών) βιβλίων
επικοινωνία γραφείου
απόθεση
έγγραφο
κωδικός φακέλου
περιστατικό
φάκελος
φάκελος χεριού
προθεσμία φύλαξης
σχεδιασμός χρόνου
διαχείριση χρόνου
συμφωνία ραντεβού
μετάθεση ραντεβού
ακύρωση ραντεβού
μετάδοση μια διαδικασίας εργασίας
πρωτόκολλο εργασίας
διαβαθμισμένη υπόθεση
απόθεση διαρκείας
αριθμός πινακίου
προθεσμία
ραντεβού
τραπεζική θυρίδα
θυρίδα δικαστηρίου
αγγελιοφόρος
δρομέας-αγγελιοφόρος
ταχυδρομική θυρίδα / θυρίδα παραλαβής
δελτιοκατάλογος
βιβλίο γραφείου
πλαγιαστή φύλαξη φακέλων
όρθια φύλαξη φακέλων
κρεμάμενο ευρετήριο
ταλαντευόμενο ευρετήριο
σύστημα φακέλων
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