ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Σχεδόν δέκα µήνες (από 1-1-2016) παραµένει κενή η θέση του
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Γραµµατείας του Πρωτοδικείου Αθηνών, µετά
την αυτοδίκαιη απόλυση, λόγω ορίου ηλικίας της εκτελούσας χρέη
Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης. Μάλιστα στην εν λόγω θέση δεν ορίστηκε
αναπληρωτής (ούτε ο εκ του νόµου αρχαιότερος, ούτε άλλος µε πράξη),
µολονότι ο νόµος απαιτεί τη σύµφωνη γνώµη του ∆ιευθυντή Γραµµατείας
σε πολλές περιπτώσεις, ενώ και ο συντονισµός των Τµηµάτων της
Γραµµατείας δεν υπήρχε εκ των πραγµάτων.
Όπως είναι γνωστό, στα τέλη Φεβρουαρίου 2016, τέθηκε σε ισχύ ο νόµος
4369 / 2016, ο οποίος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41, δίνει τη
δυνατότητα σε δικαστικούς υπαλλήλους «που απολύθηκαν αυτοδικαίως από
την υπηρεσία κατά το χρονικό διάστηµα από τις 19.8.2015 έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 και του
πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 145 του ν. 2812/2000 (Α΄ 67), να
επανέλθουν στην υπηρεσία µε αίτησή τους που υποβάλλεται εντός
αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου. Οι δικαστικοί υπάλληλοι που αιτούνται να επανέλθουν,
µπορούν να παραµείνουν στην υπηρεσία µέχρι την αυτοδίκαιη απόλυση τους.
Η επαναφορά αφορά αποκλειστικά στην οργανική θέση που κατείχε ο
δικαστικός υπάλληλος, χωρίς να παρέχεται δικαίωµα επανάκτησης τυχόν
καθηκόντων ευθύνης που ασκούσε κατά τη στιγµή της αυτοδίκαιης
απόλυσής του ή τυχόν θέσεων και ιδιοτήτων που κατείχε κατά τη στιγµή
της αυτοδίκαιης απόλυσής του. Το χρονικό διάστηµα από την αυτοδίκαιη
απόλυση µέχρι την επαναφορά στην υπηρεσία δεν αποτελεί χρόνο
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επανέρχονται κατ’ εφαρµογή της παρούσας διάταξης λαµβάνουν τις
αποδοχές που λάµβαναν πριν την αυτοδίκαιη απόλυση τους, πλην αυτών που
συνδέονται µε την ενεργό άσκηση καθηκόντων ευθύνης».
Με βάση την παραπάνω διάταξη , η εν λόγω συνάδελφος, κάνοντας χρήση
του δικαιώµατος που της παρείχε ο νόµος επανήλθε στο Πρωτοδικείο
Αθηνών την Πέµπτη 15 Σεπτεµβρίου 2016, όχι όµως ως απλή
υπάλληλος, όπως επιτάσσει ο νόµος. Αυθηµερόν της ανατέθηκαν, µε
Πράξη του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιοίκησης του
Πρωτοδικείου Αθηνών, τα καθήκοντα ευθύνης που ασκούσε κατά τη
στιγµή της αυτοδίκαιης απόλυσής της, δηλαδή τα καθήκοντα της
Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης Γραµµατείας του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σηµειωτέον ότι τα αναφερόµενα παραπάνω συµβαίνουν δυο µέρες πριν τη
λήξη της θητείας του απερχόµενου Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιοίκησης του
Πρωτοδικείου Αθηνών.
∆ηλαδή, για χρονικό διάστηµα πάνω από 8 µήνες, η καίρια αυτή θέση
παρέµεινε κενή για να καταληφθεί τελικά από το ίδιο πρόσωπο που την
κατείχε και που πλέον δεν έχει το δικαίωµα να την καταλάβει και
µάλιστα µε πράξη του απερχόµενου ∆ιοικητή.
Αποφεύγουµε να χαρακτηρίσουµε ή να αξιολογήσουµε όλα τα
παραπάνω, απλώς τα παραθέτουµε.
Όµως δεν µπορούµε παρά να καταγγείλουµε ότι, κατά την συνεδρίαση
του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ την Τρίτη 13/9/2016, συνάδελφος µέλος της ∆ΑΚΕ
∆ικαστικών Υπαλλήλων προέβη σε προαναγγελία-απειλή ότι: «Την
Πέµπτη 15/9/2016 δηµοσιεύεται το ΦΕΚ της επανόδου στην υπηρεσία
της εν λόγω συναδέλφου, η οποία µε Πράξη θα αναλάβει εκ νέου
Προϊσταµένη, για να …….….. τους Συριζαίους των ∆ικαστηρίων» .
Θεωρούµε ότι η παραπάνω Πράξη-∆ήλωση-Απειλή

είναι ακόµα πιο

επικίνδυνη για το κύρος του ίδιου του θεσµού των ∆ικαστηρίων, αφού
δείχνει τη λειτουργία εξωθεσµικών λειτουργιών και µεθοδεύσεων που σε

καµία περίπτωση

δεν τιµούν τον χώρο που λειτουργούν ∆ικαστές και

∆ικαστικοί Υπάλληλοι.
Με βάση όλα τα παραπάνω και προκειµένου να τηρηθεί η νοµιµότητα:
Καλούµε τον απερχόµενο Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιοίκησης του
Πρωτοδικείου Αθηνών, να επανεξετάσει την παραπάνω Πράξη του.
Καλούµε τον νέο Πρόεδρο του

Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιοίκησης του

Πρωτοδικείου Αθηνών, να καλέσει (αµέσως µόλις αναλάβει καθήκοντα),
τον αρχαιότερο στο βαθµό δικαστικό υπάλληλο που έχει δικαίωµα, µε ή
χωρίς πράξη, για να ασκήσει καθήκοντα της παραπάνω θέσης ευθύνης,
µέχρις ότου αποφασίσουν σχετικά και οριστικά τα υπηρεσιακά συµβούλια,
που ήδη έχουν καθυστερήσει.
Και επειδή, µε τη χρονίζουσα νοσηρή κατάσταση της τοποθέτησης
Προϊσταµένων µε Πράξεις, χωρίς να λειτουργούν τα Υπηρεσιακά
Συµβούλια, δηµιουργούνται

καθηµερινά προβλήµατα σε όλες τις

∆ικαστικές Υπηρεσίες της χώρας (παύσεις Προϊσταµένων, διορισµοί
άλλων, κατά τις προτιµήσεις του κάθε Προϊσταµένου ∆ικαστή), καλούµε
τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, να κινήσει άµεσα τις διαδικασίες κρίσεων
Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια, αφού προβεί
σε διορθωτική ρύθµιση της διάταξης του άρθρου 48 του Ν.4356/2015,
ώστε να µην προκύπτουν αποκλεισµοί.
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