
Γ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ 

Μέλος του ΣΔΥΕνΚ 

Ανοιχτή Επιστολή  

( για ενημέρωση, και όχι μόνο ) 

 

Ο Σύλλογός μας ( ΣΔΥΕνΚ) διοργάνωσε με επιτυχία σεμινάριο για τα 

Ειδικά Γραφεία του Ν. 3900/2010 που εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων 

των δικαστικών υπηρεσιών της περιφερείας τους. 

Θεώρησε αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο, αφού 

- έγινε αποδέκτης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ειδικό 

Γραφείο του Εφετείου Αιγαίου, και  

- ενημερώθηκε, επιβεβαίωσε και κυρίως τρομοκρατήθηκε για την 

τεράστια ευθύνη που έχουν επωμισθεί οι συνάδελφοι, οι εμπλεκόμενοι με 

τη διαχείριση των χρημάτων με τα οποία καλύπτονται οι ανάγκες των 

Υπηρεσιών που εποπτεύουν. 

Η ανταπόκριση των Ειδικών Γραφείων, που συμμετείχαν στο σεμινάριο, 

καταδεικνύει τη σημασία του, την αγωνία τους και τη σωστή επιλογή του 

Συλλόγου μας. 

Επιλογή που είχε σκοπό να βοηθήσει, να εξυπηρετήσει και να 

προσπαθήσει να δώσει λύση σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

συνάδελφοί μας, χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς οικονομική βοήθεια από 

κανέναν, ικανοποιώντας τους σκοπούς της ύπαρξής του σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του καταστατικό του. 

Αυτή η επιλογή του όμως είχε σαν επακόλουθο να σημειωθεί, να 

συζητηθεί και να υπογραμμιστεί, η αδιαφορία και η ανεπάρκεια κάποιων 

άλλων. 

Ποιών; 

1. Των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Δικαιοσύνης που 

μεταβιβάζουν αρμοδιότητες στις δικαστικές υπηρεσίες, χωρίς να 



φροντίσουν για την επιμόρφωση και επικούρηση των υπαλλήλων που 

αναλαμβάνουν ευθύνες έξω από αυτές της καθημερινότητάς τους. 

Θυμίζω το από Μαϊου 2015 έγγραφο των Ειδικών Γραφείων Ν 

3900/2010 προς το ΥΔΔΑΔ ( αναπάντητο ) και σημειώνω τις αρνητικές 

αντιδράσεις της αντίστοιχης υπηρεσίας του ΥΔΔΑΔ, στα υπηρεσιακά 

αιτήματα για χορήγηση πιστώσεων για τις μετακινήσεις των 

συμμετεχόντων στο σεμινάριο.   

Ευτυχώς που παρενέβη ο κ. Γενικός Γραμματέας, στον οποίον 

αναγκάστηκε να αποτανθεί ο σύλλογός μας, εν όψει του κινδύνου 

ματαίωσης του εγχειρήματος….. 

Εδώ επιτρέψτε μου να παραθέσω αποσπάσματα από το άρθρο 36 του 

ισχύοντα Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που αναφέρει:  

« 1. Οι δικαστικοί υπάλληλοι ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο 

ή την ειδικότητά τους, έχουν δικαίωμα επιμόρφωσης …  

   2. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη μα μεριμνά για την επιμόρφωση 

των δικαστικών υπαλλήλων …» …… 

2. Της Ομοσπονδίας μας, η οποία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 

36 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων « … Με προεδρικό διάταγμα, με 

πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, ύστερα από 

γνώμη της ΟΔΥΕ …… ορίζεται το περιεχόμενο των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης ….» . Μπορεί η γνώμη της ΟΔΥΕ να μην ζητήθηκε ποτέ. 

Τι έκανε όμως για να ζητηθεί η γνώμη της; Δηλαδή, πόσες προσπάθειες 

έκανε και τι πιέσεις άσκησε για να πετύχει προγράμματα επιμόρφωσης 

για τους δικαστικούς υπαλλήλους, που ευτυχώς, αποδεσμευτήκαμε από 

τη μισθοδοσία αλλά κατά καιρούς αντιμετωπίζουμε απογραφή δημοσίων 

υπαλλήλων, οδοιπορικά μέσω ενιαίας αρχής πληρωμών, ενημέρωση και 

μηνιαία κατάσταση ΕΛΤΑ, ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων 

και πολλά άλλα, με μόνο εφόδιο την επάρκεια στη γραφομηχανή, γιατί σ΄ 

αυτήν εξεταστήκαμε πριν μονιμοποιηθούμε…. ούτε στο word, ούτε στο 



excel, ούτε στα mail, ούτε στις προχειροφτιαγμένες εφαρμογές που 

υιοθετούνται και τις υπομένουμε……..  

Της Ομοσπονδίας μας, που ψάχνει τόσους μήνες μετά το συνέδριο, 

Αντιπρόεδρο και δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το ταμείο της παλιάς 

σύνθεσής της…… 

3. Των κατά τόπους Συλλόγων των Δικαστικών Υπαλλήλων, οι οποίοι 

θα έπρεπε να καλύψουν τα έξοδα των συμμετασχόντων στο σεμινάριο 

διαχειριστών, οι οποίοι αν μη τι άλλο τους … χρηματοδοτούν 

καλύπτοντας τις υπηρεσιακές τους ανάγκες, και το κυριότερο, είναι 

υπόλογοι στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τα ανά έτος πεπραγμένα τους……, 

αυτοί  ή κάποιοι απ΄ αυτούς βρέθηκαν «δυσκοίλιοι» στο να εκταμιεύσουν 

200,00 – 300,00 το πολύ, ευρω από το Ταμείο τους.     

Συνάδελφοι,  

Οι καιροί είναι δύσκολοι. Το γνωρίζουμε όλοι. 

Χρειαζόμαστε ενότητα και αλληλεγγύη.  

Συναδελφικότητα και κατανόηση.   

Ο Σύλλογός μας, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τα εμπόδια, πέτυχε να 

υλοποιήσει ένα εγχείρημα κοστοβόρο μεν, αλλά χρήσιμο για τους 

συναδέλφους μας που ασχολούνται με το αντικείμενο και κατ΄ επέκταση 

για όλους μας. 

Είναι απαραίτητες τέτοιες πρωτοβουλίες και η υλοποίησή τους είναι στη 

διακριτική ευχέρεια των τοπικών Συλλόγων. 

Τολμήστε για να “ξεκουνήσουν” και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, αλλά 

και οι συνάδελφοι ομοσπονδιακοί. 

Ερμούπολη, 26 Ιουνίου 2015 

 

Γιώργος Βαλσαμάκης 

Γραμματέας Πρωτοδικών Σύρου 

 



 


