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Κύριε Υπουργέ, 
 
Σε µια εποχή που η επιµόρφωση  των δικαστικών υπαλλήλων και η µηχανοργάνωση των δικαστικών 
υπηρεσιών είναι επιτακτική ανάγκη, το Υπουργείο Σας και οι ∆ικαστικές υπηρεσίες υστερούν σε 
επιµόρφωση, αλλά και σε οργάνωση και λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων. 
 
Με την παρούσα επιστολή µας, σας γνωστοποιούµε απόψεις και προτάσεις που αποτελούν προϊόν 
επεξεργασίας οµάδας ατόµων που έχουν γνώση και εµπειρία πάνω   στα θέµατα επιµόρφωσης , αλλά 
και µηχανοργάνωσης. 
 
Ειδικότερα:  
Α) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
Πρέπει να τροποποιηθεί η διάταξη των άρθρων 1,2 του Π∆ 37/1994 (ΦΕΚ 30 Α/94), που αποτελεί 
αποτέλεσµα των διατάξεων του Ν. 1943/91, που αφορά την επιµόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων 
και να οριστεί ότι η επιµόρφωση µας, σε όλα τα  γνωστικά αντικείµενα  των δικαστικών υπηρεσιών  
κι όχι µόνο, µπορεί να γίνεται από όλους τους αρµόδιους φορείς επιµόρφωσης πχ. Ι∆Ε .  
Επίσης θα πρέπει το Υπουργείο Σας να αναζητήσει λύσεις, για να υπάρξει η δυνατότητα  
επιµόρφωσης όλων των ∆ικαστικών Υπαλλήλων µέσα από τις δοµές της Εθνικής Σχολής ∆ικαστών, 
όπου ένα τέτοιο ενδεχόµενο θα περιορίσει σηµαντικά τα τυχόν έξοδα οργάνωσης επιµορφωτικών 
σεµιναρίων (εισαγωγικών ή διαρκούς εκπαίδευσης).  
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Β) ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Παράλληλα µε την παραπάνω υποχρέωση επιµόρφωσης των υπηρετούντων, αλλά και των νέων 
δικαστικών υπαλλήλων που θα διοριστούν στο µέλλον, πρέπει να συσταθεί ΑΜΕΣΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ στα πρότυπα της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου 
Οικονοµικών, µε την έναρξη λειτουργίας του Ο.Σ.∆.∆.Υ.Π.Π., που έχει κοστίσει εκατοµµύρια ευρώ 
στον Ελληνικό λαό, σε καιρούς µνηµονίων και οικονοµικής κρίσης. 
 
Η παραπάνω ∆ιεύθυνση ∆ικαστικών Πληροφοριακών Συστηµάτων, θα πρέπει να στελεχωθεί άµεσα 
από ήδη υπηρετούντες ∆ικαστικούς Υπαλλήλους, αλλά και από τους υπό πρόσληψη υπαλλήλους 
πληροφορικής. Θα πρέπει να είναι δικαστική Υπηρεσία µε επικεφαλής ∆ικαστικό ή Εισαγγελικό 
Λειτουργό και θα έχει την ιεραρχική δοµή µιας αυτόνοµης δικαστικής υπηρεσίας µε οργανικές θέσεις 
που θα συσταθούν για το συγκεκριµένο σκοπό. Η ως άνω υπηρεσία θα πρέπει να έχει δικαστικούς 
υπαλλήλους όλων των κατηγοριών και θα πρέπει να λειτουργεί ειδικό τηλεφωνικό κέντρο 
υποστήριξης (HELP DESK) του Ο.Σ.∆.∆.Υ.Π.Π., για την εύρυθµη εφαρµογή και λειτουργία αυτού 
του πρωτοποριακού συστήµατος  διαχείρισης Πολιτικής και Ποινικής δίκης  στη χώρα µας. 
 
Έχουµε τη γνώση και τη θέληση να βοηθήσουµε τους συναδέλφους µας στα νέα δεδοµένα, απαιτείται 
όµως και η πολιτική βούληση στην εύρυθµη λειτουργία των ∆ικαστικών Υπηρεσιών. Είµαστε στη 
διάθεση κάθε αρµοδίου που θα οριστεί από εσάς να αναπτύξουµε τις προτάσεις και τις απόψεις µας 
για την αρτιότερη κατά το δυνατόν οργάνωση και λειτουργία   της Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων της 
χώρας. 
 
Σε συνέχεια της παραπάνω πρότασης, προσδιορίζουµε µερικά θέµατα, που πρέπει να αναπτυχθούν. 

 
Ειδικότερα,  
 
Α) στο σκέλος ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, να ερευνηθεί η δυνατότητα, ίδρυσης  Ι.Ε.Κ ή Κ.Ε.Κ επιµόρφωσης 
υπαλλήλων µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ, στα πρότυπα του ΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας 
(ΕΚΑΒ). Η διάρθρωση της διοίκησης να αποτελείται από ∆ικαστικό ή Εισαγγελικό λειτουργό ως 
πρόεδρο και το Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών του Υπουργείου (ή το νόµιµο αναπληρωτή του) ως 
Οικονοµικό ∆ιευθυντή και µέλη ισάριθµα από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας και 
συναδέλφων που θα οριστούν από τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου µας. Τα σεµινάρια 
επιµόρφωσης θα είναι σχετικά µε τα αντικείµενα εργασίας µας και το πρόγραµµά τους θα καθορίζεται 
σε ετήσια βάση από το ∆Σ του Ι.Ε.Κ.και  
 
Β) στο σκέλος ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, αυτή 
θα πρέπει να λειτουργήσει σε επίπεδο ∆νσης µε ένα ∆ιευθυντή και δύο τµήµατα, τα οποία όποια 
θα σχετίζονται µε τα συνολικά αντικείµενα  της ∆ιεύθυνσης. Ειδικότερα το πρώτο τµήµα θα έχει 
τίτλο «Οργάνωση ,υποστήριξη και λειτουργία   Πληροφοριακών Συστηµάτων» και θα έχει ως 
αντικείµενο την υποστήριξη της λειτουργίας του συστήµατος και την αντιµετώπιση τυχόν 
δυσκολιών και προβληµάτων κατά την εφαρµογή του συστήµατος και το δεύτερο 
«Εκσυγχρονισµού και εξέλιξης Πληροφοριακών Συστηµάτων» που θα έχει ως αντικείµενο την 
παραπέρα εξέλιξη και αναβάθµιση λειτουργιών και προγραµµάτων του συστήµατος.  
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