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ΕΚΤΑΚΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το Ειρηνοδικείο Αθηνών
Συνάδελφοι,
1. Για την αρνητική (για όλους ανεξαιρέτως), εξέλιξη της ανάκλησης πράξης ορισµού
αναπληρώτριας Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης.
Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, πληροφορηθήκαµε
για την ανάκληση της προ τριετίας πράξης της τότε Προέδρου του αιρετού Τριµελούς
Συµβουλίου Αυτοδιοίκησης του Ειρηνοδικείου, µε την οποία είχε ορίσει αναπληρώτρια
Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης την µέχρι πρότινος ασκούσα και χρέη ∆ιευθύντριας συναδέλφου
µας, Προϊσταµένης Τµήµατος… Εξ’ όσων γνωρίζουµε η πράξη της ανάκλησης έγινε από την
Πρόεδρο και τα Μέλη του σηµερινού Τριµελούς Συµβουλίου. Θα ενηµερωθούµε πρώτα
αναλυτικά και έγκυρα, θεσµικά, και από τις δυο «πλευρές» της µέχρι την Παρασκευή διττής
διοίκησης της Γραµµατείας του Ειρηνοδικείου, και ύστερα θα επανέλθουµε µε τη σοβαρότητα
και την ψυχραιµία που αρµόζει. Επισηµαίνουµε µόνο ότι η αρνητική αυτή εξέλιξη είναι
παρενέργεια - έχει τις ρίζες της στη στείρα και ανώφελη και αλυσιτελή ΑΤΟΜΙΚΗ καταγγελία
και άρνηση του απερχόµενου προέδρου του Σ∆ΥΑ την οποία, δυστυχώς, το ∆.Σ. του Σ∆ΥΑ
(αν είναι αλήθεια, διότι ορισµένα µέλη του ∆.Σ. άλλα ισχυρίζονται), την επικύρωσε,
επισηµοποίησε και κοινοποίησε… παντού.
2. Στελέχωση του Ειρηνοδικείου (και των Περιφερειακών και των άλλων δικαστικών
υπηρεσιών) και τροποποίηση του απαρχαιωµένου κανονισµού λειτουργίας του.
Εκτός από την επιτακτική ανάγκη στελέχωσής του για να µπορεί να ανταποκριθεί στη
µετατροπή του σε µεγάλο Πρωτοδικείο και στη µνηµονιακή επιλογή για τις υποθέσεις
υπερχρεωµένων νοικοκυριών,
είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ και η ανάγκη για σύγκληση ΟΛΟΜΕΛΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, για την τροποποίηση του απαρχαιωµένου κανονισµού
λειτουργίας του.
Συνάδελφοι,
3. Χρειάζεται αλλαγή…Τι συλλογική ηγεσία και επικεφαλής θα έχει άραγε ο Σύλλογός
µας µέχρι και το 2018;
Η θητεία του ∆.Σ. του Συλλόγου µας έληξε, εδώ και καιρό.
Λειτουργεί πλέον ως «υπηρεσιακό» για τις εκλογές της 4ης Νοεµβρίου 2015. Εµείς, ως
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», αγωνιζόµαστε ώστε το νέο ∆.Σ. να αλλάξει.
Να αλλάξει σύνθεση, φυσιογνωµία αλλά και τακτική στον τρόπο λειτουργίας, διοίκησης και
δράσης του.
Να διοικείται µε έναν δηµοκρατικό τρόπο και ηγεσία ικανή, ενωτική, συνδικαλιστικά έντιµη,
που θα βάζει πάνω απ' όλα το συνδικαλιστικό καθήκον και δράση.
Με συµµετοχή, διαφάνεια, δηµοσιότητα, µε ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους και
αγωνιστική ενότητα.

Χωρίς παρασκήνια, µηχανισµούς κι αποκλεισµούς. Χωρίς λαϊκισµό και µε τον
απαιτούµενο συνδικαλιστικό πολιτισµό.
Μαζί µε άλλους συνδικαλιστές, από άλλους συνδυασµούς, θα προσπαθήσουµε να κάνουµε
τον Σύλλογό µας,
όπως ήταν κάποτε και όπως µας αξίζει να είναι…
Όχι όπως τον κατάντησαν τα τελευταία χρόνια!
Συνάδελφοι, προσφάτως,
4. Καταγγελία εναντίον της αιρετής αυτοδιοίκησης του Ειρηνοδικείου, εναντίον της
αναπληρώτριας Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένων και υφισταµένων
τµηµάτων!
Οι απερχόµενοι «υπηρεσιακοί» Πρόεδρος και Γ.Γραµµατέας του Σ∆ΥΑ, για να
«νοµιµοποιήσουν» µια προηγηθείσα ατοµική ανακοίνωση του Προέδρου του Σ∆ΥΑ, την
έστειλαν ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ως επιστολή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
της ∆ικαιοσύνης και στη ∆ικαστική εξουσία.
Με την οποία καταγγέλλουν την αιρετή αυτοδιοίκηση του Ειρηνοδικείου Αθηνών - το αιρετό
Τριµελές Συµβούλιο ∆ιοίκησής του, καθώς και ορισµένους υπαλλήλους - προϊσταµένους
τµηµάτων της Γραµµατείας του!
Καλούν δε ακόµα την πολιτική και τη δικαστική ηγεσία του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης, δηλαδή
αυτούς που φταίνε για (τα) προβλήµατά µας, να παρέµβουν επιλεκτικά και να ελέγξουν τη
διττή ∆ιοίκηση του Ειρηνοδικείου, δηλαδή την αιρετή αυτοδιοίκηση και τη δ/νση της Γραµµατείας
του, για παρατυπίες σε θέµατα διαδικαστικά (που κατά κόρον συµβαίνουν στα δικαστήρια
και τις Εισαγγελίες της Αθήνας) και όχι ουσίας.
Και συγκεκριµένα:
5. Για ποιο λόγο τους καταγγέλλουν
α) Επειδή το αιρετό Τριµελές Συµβούλιο προσπάθησε να τροποποιήσει έναν απαρχαιωµένο
κανονισµό λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και να φτιάξει έναν σύγχρονο κανονισµό
λειτουργίας, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και µεγάλες ανάγκες και µε ένα
δηµοκρατικό τρόπο διοίκησης, µε διακριτούς, διαφανείς και δυναµικούς ρόλους ανάµεσα στην
αυτοδιοίκηση και τη δ/νση, αλλά και ανάµεσα στη διττή διοίκηση γενικά από την µία πλευρά
και τον Σύλλογο από την άλλη πλευρά.
β) Και στην προσπάθειά του αυτή, έκανε προπαρασκευαστικές ενέργειες και έστω
παράτυπες πράξεις (µέχρι την τυπική ολοκλήρωση της τροποποίησης του Κανονισµού
Λειτουργίας), προχωρώντας σε δηµιουργία τµηµάτων, σε επιλογές και τοποθετήσεις
αναπληρωτών προϊσταµένων τµηµάτων και σε µετακινήσεις υπαλλήλων.
Αντίστοιχες και ανάλογες παρατυπίες, ων ουκ έστιν αριθµός, θα βρει κανείς σε όλα τα
∆ικαστήρια της Αθήνας και της χώρας και για πάρα πολλές διατάξεις που αφορούν στον
Οργανισµό ∆ικαστηρίων και τον Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων, όπως π.χ. παραµονή
υπαλλήλων και προϊσταµένων σε τµήµατα πέραν του προβλεπόµενου χρόνου ή µετακινήσεις,
χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, πριν τη συµπλήρωση του ελάχιστου προβλεποµένου χρόνου
παραµονής στο ίδιο τµήµα κ.ά.
Με µεγαλύτερες παρατυπίες την "κατάργηση" των εκλογών στα υπηρεσιακά συµβούλια και τη µη
επιλογή προϊσταµένων από υπηρεσιακά συµβούλια.
γ) Μέσα σε έκτακτες συνθήκες – αύξηση όγκου και αντικειµένων εργασίας, µετατροπή του
Ειρηνοδικείου σε…… Πρωτοδικείο, έκτακτες κοινωνικές και πολιτικές καταστάσεις, κίνδυνος
οριστικής κατάρρευσης της Οικονοµίας και της Χώρας, ∆ηµοψήφισµα, προκήρυξη και
διεξαγωγή εθνικών εκλογών και όλα αυτά µέσα σε δύο – τρείς µήνες συµπυκνωµένα), η

αυτοδιοίκηση του Ειρηνοδικείου, έπρεπε να προλάβει τον χρόνο και να προγραµµατίσει την
αλλαγή του απαρχαιωµένου Κανονισµού Λειτουργίας και την αντικατάστασή του από έναν
Σύγχρονο Κανονισµό Λειτουργίας.

Με τη δηµιουργία π.χ. τµήµατος υπερχρεωµένων νοικοκυριών, προλαµβάνοντας
ακόµα και τις νοµοθετικές εξελίξεις που ακολούθησαν!!!
6. Τι δεν έκαναν (;) από αυτά, τα ουσιαστικά, που έπρεπε να κάνουν πρώτα πρώτα.
Συνάδελφοι, ας µας πουν οι απερχόµενοι υπηρεσιακοί:
α. Μήπως έκαναν έγκαιρα γραπτές προτάσεις στο Τριµελές Συµβούλιο ∆/νσης, πριν
αντιδράσουν; Όχι, δεν µάθαµε ποτέ!
β. Μήπως έκαναν έγκαιρα γραπτές προτάσεις, επισήµως ή ανεπισήµως έστω, στην ασκούσα
χρέη Προϊσταµένης ∆/νσης και πιθανόν να την εγκλώβισαν σε κάποια «συµφωνία» µαζί τους;
Όχι, δεν µάθαµε ποτέ!
γ. Μήπως ζήτησαν από την Προϊσταµένη ∆/νσης να συγκαλέσει Υπηρεσιακή Συνέλευση
Υπαλλήλων; Μάλλον όχι, διότι αν έκαναν τέτοια πρόταση και αρνήθηκε, µπορούσαν να τη
συγκαλέσουν µε υπογραφές υπαλλήλων. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι η σύγκληση υπηρεσιακής
συνέλευσης υπαλλήλων, για ζητήµατα Κανονισµού Λειτουργίας, Προγραµµατισµού,
Απολογισµού αλλά και πέραν αυτών, είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία των υπαλλήλων και του
Προϊσταµένου ∆/νσης της κάθε ∆ικαστικής Υπηρεσίας και δεν χρειάζεται έγκριση ούτε από το
Τριµελές Συµβούλιο.
δ. Μήπως έχουν επεξεργαστεί προτάσεις για την από εδώ και πέρα δοµή και οργάνωση του
Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς και για την εξεύρεση χώρων;
ε. Μήπως συγκάλεσαν ενηµερωτική Συνδικαλιστική Συγκέντρωση;
στ. Μήπως συγκάλεσαν πριν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου ή ενηµέρωσαν την
Οµοσπονδία (Ο∆ΥΕ);

Όχι!!! Για όλες αυτές τις «παρατυπίες» και ουσιαστικές παραλείψεις…
ούτε λέξη … τίποτα..! ∆εν ενόχλησαν κανέναν, δεν ενοχλήθηκε κανείς!
(∆ηλαδή, δεν ήθελαν ούτε τη συµµετοχή, ούτε τη γνώµη των υπαλλήλων
του Ειρηνοδικείου.)

Οπότε, µάλλον στην επιλογή προϊσταµένων ενοχλήθηκαν, στην άρνηση εκ µέρους του
Συµβουλίου για συνδιοίκηση.
7. Όχι στην συνδιοίκηση συνδικαλιστή / ών µε τους εκάστοτε ∆ιευθυντές και το
Τριµελές Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης.
Συνάδελφοι,
Oι απερχόµενοι «υπηρεσιακοί» Πρόεδρος και Γ.Γραµµατέας του Σ.∆.Υ.Α., είναι πλέον
βέβαιο ότι δεν ενοχλήθηκαν από τις όποιες διαδικαστικές παρατυπίες έγιναν από το
αιρετό Τριµελές Συµβούλιο ∆ιοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (αφού τέτοιες παρατυπίες
διαδικαστικές και τυπικές συνέβαιναν και συµβαίνουν παντού, και τις ανέχονται ή κωφεύουν).
Ενοχλήθηκαν τώρα, από το γεγονός οτι σιγά-σιγά βγαίνουν όλα στο φως και πλέον θ’
αντιµετωπιστεί ευθέως το παρασκήνιο, το ρουσφέτι και η συνδιοίκηση, µέθοδοι στις
οποίες ήταν "κακοµαθηµένοι" κάποιοι (εννοούµε από τον Σύλλογο) στο Ειρηνοδικείο της
Αθήνας.
Ενδιαφέρον όµως και ο τρόπος και τα µέσα που επέλεξαν και χρησιµοποίησαν για να
αντιδράσουν:

Με ξαφνική και πρωτόγνωρη "επαναστατική", µεµονωµένη, περίεργη, συγκυριακή και µε
πάρα πολλά άλλα ερωτηµατικά γραπτή καταγγελία. Στην αρχική ατοµική που στη συνέχεια
έγινε συλλογική;;;!!!
Συνάδελφοι, οι απερχόµενοι «υπηρεσιακοί» Πρόεδρος και Γ.Γραµµατέας του Σ∆ΥΑ,
µε αυτές τις επιλεκτικές και ατοµικά εµπνευσµένες - επαναστατικές συµπεριφορές,
έχουν ως µοναδικό στόχο και σκοπό την προσωπική προβολή.
Με µπόλικη, όµως, απερισκεψία, µαταιοδοξία, υπεροψία, και ατοµικισµό.
Πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτές οι ενέργειές τους, µπορεί ενδεχοµένως να έχουν
µακροπρόθεσµα αρνητικά αποτελέσµατα και συνέπειες και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως
θίξουν άµεσα τα συµφέροντα µας, τα οποία οφείλουν και πρέπει να υπερασπίζονται.
8. ΕΙ∆ΙΚΑ, επί της ανακοίνωσης – επιστολής.
Αναφορικά τώρα µε την διχαστική ανακοίνωση σας κ.κ. του Σ∆ΥΑ, τα µόνα που
καταφέρατε είναι:
Α) Στοχοποιήσατε, ενοχοποιήσατε και σπιλώσατε όσους/όσες συναδέλφους
επελέχθηκαν και κρίθηκαν να εκτελούν χρέη προϊσταµένων τµηµάτων, αφού στην παρ. 4 της
ανακοίνωσης - επιστολής σας, αναφέρετε κατά λέξη ότι, η τοποθέτηση αυτή έγινε … «µε
υποκειµενικά κριτήρια». Χαρακτηρίζετε έτσι, εµµέσως πλην σαφώς, όλους τους
αναπληρωτές προϊσταµένους που όρισε η διοίκηση, ως ανάξιους, ανίκανους, ως «ηµετέρους
και δικά της παιδιά»???.
Β) ∆ηµοσιοποιήσατε, απροκάλυπτα, ευαίσθητα προσωπικά ιατρικά δεδοµένα
συναδέλφων.
Γ) Αναφερθήκατε και καταγγέλλετε τη δήθεν υποβάθµιση του θεσµού και ρόλου της
∆ιευθύντριας και την αυθαιρεσία της προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου, όσον αφορά την
απουσία εισήγησης της πρώτης (∆/ντριας) στις πράξεις επιλογής και τοποθέτησης
αναπληρωτών προϊστάµενων και µετακινήσεων συναδέλφων.
Αν όµως συµβαίνει κάτι τέτοιο, θα ήταν σοβαρό µόνον εάν είχε εκφραστεί και διατυπωθεί
επίσηµα από την ίδια τη ∆ιευθύντρια της Γραµµατείας η υποβάθµιση και η απαξίωσή της
αυτή. Οι ∆ιευθυντές είχαν και έχουν και τη δυνατότητα και τη δύναµη και την εξουσία να
επιβάλλουν τη νοµιµότητα και την ουσία, αλλά και να αντιδράσουν, µε κάθε νόµιµο τρόπο
που έχουν στη διάθεσή τους, εναντίον κάθε πραγµατικής ή κατά τη γνώµη τους αυθαιρεσίας
Κι αν ∆ΕΝ ΕΙΧΕ αποδεχτεί ως νόµιµες τις πράξεις της προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου,
αφού τις συνυπέγραψε - χωρίς κανένα ίχνος επιφύλαξης ή αντίδρασης ή διαφωνίας ή άλλης
ενέργειας, π.χ. σύγκλιση υπηρεσιακής συνέλευσης ή γνωστοποίηση της διαφωνίας ή της
εισήγησής της.
∆) Σε κάθε περίπτωση, όµως, κ.κ. του Σ∆ΥΑ, πρέπει να γνωρίζετε ότι η κάθε ∆ιεύθυνση
είναι αναπόσπαστο µέρος της κάθε ∆ιοίκησης, στην εκτέλεση και πολλές φορές στη λήψη
των αποφάσεών της.
Και ο δικός σας θεσµικός ρόλος απέναντι και στις δύο αυτές µορφές εξουσίας, πρέπει να
είναι µονάχα συγκρουσιακός, όταν µε αποφάσεις τους θίγουν πραγµατικά τους
εργαζόµενους.
Ε) Κατόπιν αυτών, έπρεπε να απέχετε από τις όποιες διαφορές µεταξύ των δύο αυτών
µορφών και θεσµών της διττής εξουσίας και να µην εµπλακείτε στην όποια τυχόν
σύγκρουση και µεταξύ τους διαφορά/διαφωνία.
Με την εµπλοκή σας, στην αρχή ατοµικά και τώρα ως Σύλλογος, αντί να είστε και να είµαστε
η πλευρά της λύσης, τώρα τα µπλέξατε τα πράγµατα και µετατρέψατε τον εαυτό σας, τον
Σύλλογο και τους υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου σε µέρος του προβλήµατος!!! Κρίµα,
γιατί αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό θετικής και ικανής συνδικαλιστικής και γενικά,
ηγεσίας.
9. Τα πραγµατικά προβλήµατα και οι φταίχτες.
κ. Πρόεδρε και κ. Γ. Γραµµατέα του Σ∆ΥΑ,

Αν θέλατε να καταγγείλετε έπρεπε να καταγγείλετε τους πραγµατικά υπεύθυνους,
που είναι η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης ή/και η ηγεσία των
αρµοδίων και δη των ανωτάτων ∆ικαστηρίων, κατά περίπτωση κι ανάλογα µε τις
αρµοδιότητές τους:
α. για τις δύσκολες συνθήκες εργασίας µας, τις χαµηλές αποδοχές των δικαστικών
υπαλλήλων, τη δυσκολία διαβίωσή µας.
Που χειροτερεύουν συνεχώς εξαιτίας των πολιτικών, διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων,
(εξαιτίας) των νόµων, (εξαιτίας) της ολιγωρίας και της έλλειψης πολιτικής βούλησης.
β. για τη µη επαρκή και αναγκαία στελέχωση των Ειρηνοδικείων και όλων των ∆ικαστικών
Υπηρεσιών της Αθήνας και γενικά της Χώρας.
γ. για πολύ µεγάλες και ουσιαστικότατες παρανοµίες και παρατυπίες, όπως είναι η µη εκλογή
εκπροσώπων µας στα Υπηρεσιακά Συµβούλια ή η µη επιλογή Προϊσταµένων από τα
Υπηρεσιακά Συµβούλια,
4. για τη µη επαναφορά του κανονικού βαθµολογίου µας,
5. για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος µας ΚΑΙ σε όλους τους
άλλους τοµείς, π.χ. µε Ταµείο Νοµικών, ΜΤΠΥ κ.ά.
10. Επίλογος – Συµπέρασµα.
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ, σήµερα ο κλάδος µας:
Α) Έχει ανάγκη και χρειάζεται περισσότερο από ποτέ για να επιβιώσει ένα γνήσιο, αξιόπιστο,
αξιόλογο, υγιές, συλλογικό και κυρίως αγωνιστικό και ενωτικό συνδικαλιστικό κίνηµα, µε
οµαδικές και όχι ατοµικές ανακοινώσεις και αποφάσεις, που θα δώσει λύσεις σε ουσιαστικά
προβλήµατα του κλάδου µας, λύσεις που δεν µπορούν να δώσουν πλέον οι πολιτικοί από
µόνοι τους.
Β) Έχει ανάγκη και χρειάζεται περισσότερο από ποτέ για να επιβιώσει ικανούς συνδικαλιστές
κυρίως µε µεγάλη και δυνατή ψυχή και όχι ανίκανους µε µεγάλη και δυνατή φωνή.
Γ) Χρειάζεται ικανούς συνδικαλιστές που θα αφήσουν επιτέλους τα επικοινωνιακά παιχνίδια
και θα ασχοληθούν µε την ουσία και τα πραγµατικά µας προβλήµατα και κυρίως µε τα
οικονοµικά µας, βλέποντας την κατάντια στον κλάδο µας.
Κι όταν περισσέψει χρόνος, εάν το θεωρούν απαραίτητο, ας ασχοληθούν και µε τα
ευτράπελα.
Τη διαφορά άλλωστε την κάνει η πρωτοβουλία και τους ήρωες οι στιγµές.
Συνάδελφοι, επειδή το µεγάλο µυαλό έχει όραµα, σκοπό και στόχο, ενώ το
µικρό έχει µόνο επιθυµίες!
Ας µην ξεχνάµε ποτέ ότι η “αλλαγή” και η “επανάσταση” είναι σαν τη δίαιτα:
Απαιτεί θέληση, ειλικρίνεια, προσπάθεια και κυρίως αποφασιστικότητα και
εντιµότητα.
1) Χρήστος Καϋµενάκης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ της Ο∆ΥΕ.
2) Εκπρόσωποι και υποψήφιοι του Ανεξάρτητου και ανοιχτού Συνδυασµού

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

