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ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(*)

Προς τον κ. Μ. Καλογήρου, Υπουργό της Δικαιοσύνης
Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της σύντομης εθιμοτυπικής συνάντησής μας την Πέμπτη 30
Αυγούστου 2018, σας κοινοποιούμε το παρόν υπόμνημα – ενημερωτικό
σημείωμα, ενόψει και της επικείμενης συνάντησης εργασίας της ΟΔΥΕ μαζί σας,
αλλά και των συναντήσεων σας με τους αρμόδιους για τα ζητήματά μας
διοικητικούς παράγοντες του ΥΔΔΑΔ:
Κύριε Υπουργέ,
Ως πρώτο ζήτημα και αίτημα (!) θέτουμε την αποκατάσταση του θεσμικού
διαλόγου της ΟΔΥΕ και με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, απευθείας, και όχι
μόνο με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΔΔΑΔ.
Οι κλειστές πόρτες και τα κλειστά αυτιά, και η αίσθηση απομόνωσης και
αυτάρκειας, εκτός από αντιδεολογική είναι και αναποτελεσματική πολιτική
στάση, σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της τελικής απόφασης επί κάθε
ζητήματος. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τους εκπροσώπους της εκτελεστικής και
διοικητικής εξουσίας αλλά και για κάθε εκπρόσωπο, αιρετό ή μη, και φορέα
εξουσίας. Αυτό αποδείχθηκε αρκετές φορές στο παρελθόν αλλά και προσφάτως.
Μετά την πρόσφατη εθιμοτυπική συνάντησή μας, εκτιμούμε ότι όλα αυτά τα
αρνητικά πολιτικά φαινόμενα θα ανήκουν πλέον στο παρελθόν και θα επανέλθει
η λειτουργία του θεσμικού διαλόγου μεταξύ μας, κατά τη διάρκεια της θητείας
σας ως Υπουργού της Δικαιοσύνης.
Θεωρούμε, επίσης, ότι η επίλυση αρκετών από τα χρονίζοντα σοβαρά ζητήματα
που απασχολούν τον κλάδο μας, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τη γραμματεία
των δικαστηρίων και τη δικαιοσύνη γενικότερα, εξαρτάται από το ως άνω
θεσμικό ζήτημα/αίτημά μας. Δηλαδή, από την ύπαρξη θεσμικού διαλόγου
μεταξύ ΟΔΥΕ και εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου μας. Σε
διαφορετική περίπτωση, όπως έχει αποδειχθεί, (θα) υπάρχει καθυστέρηση…
Προτείνουμε:
1) Να γίνονται τακτικές θεματικές συναντήσεις εργασίας και με την ΟΔΥΕ,
με συγκεκριμένη ατζέντα.
2) Να καλείται και η ΟΔΥΕ, ως μέλος του τρίποδα (δικηγόροι, δικαστικοί
λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι) στον οποίο (ξανά πρέπει να) στηρίζεται
η δικαιοσύνη, σε κοινές συναντήσεις για κοινά ζητήματα και με τους
άλλους συνδικαλιστικούς φορείς.
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3) Μια επίσκεψή σας, με τη νέα σας θεσμική ιδιότητα και στη γραμματεία
δικαστηρίων και στα γραφεία συνδικαλιστικών οργανώσεων, θα
επιβεβαίωνε τα ανωτέρω και θα σηματοδοτούσε μια νέα αρχή.
Κύριε Υπουργέ,
Δεν θα ήταν υπερβολή εάν, συμβολικά, μπορούσαμε να κλείσουμε το
ενημερωτικό σημείωμα μας στο σημείο αυτό.
Ωστόσο, για λόγους ουσιαστικής ενημέρωσής σας και από μας για τα δικά μας
ζητήματα, προς ενέργεια και ενόψει της επόμενης συνάντησής μας,
παραθέτουμε τα παρακάτω τρέχοντα ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη,
άλλα επί χρόνια, άλλα επί μήνες και άλλα λίαν προσφάτως.
1) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ:
Είναι επείγον να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προσλήψεων δικαστικών
υπαλλήλων από τις προκηρύξεις 1Κ, 2Κ και 8Κ του ΑΣΕΠ οι οποίες εκδόθηκαν
από τις αρχές του 2017, δηλαδή προ είκοσι μηνών! Δυστυχώς υπάρχει
καθυστέρηση και εκκρεμότητα, μικρή ή μεγάλη, σε όλες τις ως άνω
προκηρύξεις, η οποία οφείλεται και σε διοικητικές αδυναμίες ή ολιγωρία.
Στο ζήτημα της ενίσχυσης της γραμματείας με προσωπικό εντάσσονται και τα
προγράμματα κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ (οκτάμηνες συμβάσεις για 195
πτυχιούχους πληροφορικής στις δικαστικές υπηρεσίες στις οποίες εφαρμόζεται
το ΟΣΔΥΠΠ που βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, καθώς
επίσης και ο σχεδιασμός για την επανέναρξη του προγράμματος άσκησης νέων
δικηγόρων στα δικαστήρια).
2) ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ:
Είναι επείγον να σταλούν άμεσα στα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια τα
ερωτήματα και για την επιλογή προϊσταμένων τμημάτων της γραμματείας του
συνόλου των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας.
3) ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ:
Είναι επείγον να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανακατανομής των οργανικών
θέσεων δικαστικών υπαλλήλων. Διαδικασία η οποία εκκρεμεί χωρίς ιδιαίτερο
λόγο επί πολλούς μήνες. Προτείνουμε να συσταθεί ομάδα εργασίας με τη
συμμετοχή και εκπροσώπων της ΟΔΥΕ για την επεξεργασία της σχετικής
υπουργικής απόφασης, η οποία (υπουργική απόφαση), είναι της αποκλειστικής
αρμοδιότητάς σας ως Υπουργού της Δικαιοσύνης.
4) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:
Φαίνεται ότι μπήκε σε τροχιά η διαδικασία της επιμόρφωσης και των δικαστικών
υπαλλήλων, σε προγράμματα επιμόρφωσης – σε σεμινάρια αρκετών φορέων.
Ελπίζουμε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, πριν αλλά και
μετά την ψήφιση του νέου κώδικα δικαστικών υπαλλήλων, για τον οποίο θα
επανέλθουμε. (αρ.πρωτ. 144/31.08.2018)
5) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:
Μετά και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών διαλόγου, ζητάμε την
ψήφιση του νέου κώδικα δικαστικών υπαλλήλων τον οποίο επεξεργάστηκε και
κατέθεσε ήδη η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή.
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6) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ:
Έχει ολοκληρωθεί, επίσης, και η επεξεργασία νέου σχεδίου οργανισμού
δικαστηρίων. Όμως, για το ζήτημα αυτό θα επανέλθουμε με νεότερο υπόμνημά
μας.
7) ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ – ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ:
Είναι απόλυτα αναγκαίο να επεκταθεί άμεσα, έστω και σταδιακά, έστω και
πιλοτικά, η μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων
και στα ποινικά δικαστήρια, λαμβάνοντας υπόψη και τις υπάρχουσες
οικονομικές δυνατότητες.
8) ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:
Είναι έτοιμο εδώ και σχεδόν τρία χρόνια το σχέδιο Κ.Υ.Α. (αρ. πρωτ.
49/13.10.2015) για την επαναλειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού
Αλληλεγγύης στο πρώην Ταμείο Αρωγής, για την οικονομική βοήθεια –
ενίσχυση δικαστικών υπαλλήλων σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων
υγείας, ατυχημάτων ή θανάτου. Επισπεύδων Υπουργός για την υπογραφή αυτής
της Κ.Υ.Α. είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ.
Αναστάσιος Πετρόπουλος, ο οποίος είναι ήδη και κατ’ επανάληψη
ενημερωμένος, όπως ήταν και οι προκάτοχοί σας. Σημειώνουμε δε ότι τα έσοδα
του ως άνω λογαριασμού προέρχονται από την αμοιβή των γραμματέων
διαιτησιών.
9) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ:
Είναι κατανοητό ότι το ζήτημα αυτό αφορά και τους δικαστικούς υπαλλήλους
και τους εκπροσώπους τους, και όχι μόνο τους εκπροσώπους των άλλων δύο
συνδικαλιστικών φορέων στο Υπουργείο της Δικαιοσύνης. Σας ενημερώνουμε
ότι και προσφάτως έχουμε διατυπώσει και εγγράφως (αρ. πρωτ. 139/
27.07.2018) τα επιχειρήματα και την άποψή μας υπέρ της αποκέντρωσης –
τριχοτόμησης του υδροκέφαλου Πρωτοδικείου Αθηνών.
Κύριε Υπουργέ,
Για τα υπόλοιπα σοβαρά ζητήματα, όπως της οικονομικής αναβάθμισης των
δικαστικών υπαλλήλων, το ζήτημα της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που
αφορούν δικαστικούς υπαλλήλους, θεσμική αναβάθμιση της γραμματείας των
δικαστηρίων, υπηρεσιακά συμβούλια, το ζήτημα των υπερωριών, υλικοτεχνική
και κτηριακή υποδομή, το ΟΣΔΥΠΠ και άλλα ζητήματα, θα επανέλθουμε. Καθώς
επίσης και για τα πολύ σοβαρά προβλήματα θεσμικά και λειτουργικά των
Υποθηκοφυλακείων σε σχέση με το Εθνικό Κτηματολόγιο, διευκρινίζοντας ότι
στο ζήτημα αυτό έχει επάρκεια γνώσης και θα σας ενημερώσει διεξοδικά ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και
Κτηματολογίων.
Το Προεδρείο του ΔΣ της ΟΔΥΕ
(*) Διευκρινίζουμε ότι το υπόμνημα αυτό (το οποίο κοινοποιήσαμε στον
Υπουργό από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018) το ενέκρινε το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ,
στην συνεδρίαση του χθες Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018. Εκκρεμεί δε
ενδεχόμενη συνάντηση με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης την οποία έχουμε ήδη
ζητήσει από την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 και περιμένουμε.
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