Πρόταση ενόψει της επανακατανομής των οργανικών θέσεων
της Ουρανίας Κοσμίδου, υπαλλήλου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας,
αντιπροσώπου του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Δράμας στην ΟΔΥΕ και
εκλεγείσας αντιπροσώπου της ΟΔΥΕ στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ με την Αγωνιστική
Συσπείρωση Δικαστικών Υπαλλήλων
Όπως είναι ήδη γνωστό, με το ΦΕΚ 222/τεύχος Β΄/1-2-2019 πραγματοποιήθηκε
μετά από δεκαπέντε περίπου χρόνια μια ήπια ανακατανομή των οργανικών θέσεων των
δικαστικών υπαλλήλων της χώρας. Στο από 6-7-2017 πόρισμα της Ομάδας Εργασίας στο
σημείο (γ) αναφέρεται ρητά η επιλογή της αποφυγής μείωσης των οργανικών θέσεων
του κλάδου γραμματέων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, χωρίς να διευκρινίζονται τα
κριτήρια της μείωσης στις Υπηρεσίες που τις υπέστησαν. Εκτός αυτού, μια συντομή
ανάγνωση του ΦΕΚ της ανακατανομής σε αντιπαραβολή με το οικείο πόρισμα οδηγεί στη
διαπίστωση ότι η εν λόγω Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου δεν είχε την πρόθεση να
λάβει δραστικά μέτρα ως προς την καλύτερη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού του
πολύπαθου κλάδου μας, έπραξε δηλαδή το απολύτως στοιχειώδες, ένω παράλληλα
επέδειξε ατολμία στο “ξεβόλεμα” κάποιων υπηρεσιών έναντι άλλων στις οποίες οι
συνάδελφοι τρέχουν και δεν φτάνουν... Εξάλλου, τη δυσκολία στην εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων ως προς τις αναγκαίες μετακινήσεις των κενών οργανικών θέσεων
επιτείνουν:


η διαφοροποίηση των συνθηκών και του τρόπου εργασίας των δικαστικών
υπηρεσιών της χώρας, όπως παραδείγματος χάριν μεταξύ των συναδέλφων που
υπηρετούν στα μεγάλα αστικά κέντρα και αυτών που εργάζονται στις επαρχιακές
πόλεις,



το διαφορετικό επίπεδο μηχανοργάνωσης λόγω έλλειψης κεντρικού σχεδιασμού
και καθορισμού ενός ελάχιστου προαπαιτούμενου μηχανισμού τεχνολογικών
υποδομών και εφαρμογών, καθώς επίσης και



το γεγονός ότι η συλλογή των αιτηθέντων στατιστικών δεδομένων δεν
αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας των υπηρεσιών σε ενεστώτα
χρόνο (λόγου χάριν από τα στοιχεία του έτους 2016 δεν προκύπτει η αλματώδης
αύξηση του όγκου εργασίας των γραφείων πιστοποιητικών διαθηκών λόγω του
Κτηματολογίου) ούτε την ποιοτική αποτίμηση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ενώ
παράλληλα αποσιωπά την εξάρτηση της ποιότητας της εργασίας των δικαστικών
υπαλλήλων από το έργο των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.

Όλα τα προαναφερθέντα οδήγησαν σε καταφανείς αδικίες ή απρονοησίες. Μια
τέτοια περίπτωση αδικαιολόγητης αβλεψίας αποτελεί η μείωση των οργανικών θέσεων
γραμματέων από εννιά σε επτά στο Ειρηνοδικείο Δράμας, στο μοναδικό (μετά τις
προηγηθείσες καταργήσεις περιφερειακών Ειρηνοδικείων) Ειρηνοδικείο ενός ακριτικού
νομού. Με δεδομένο ότι οι υπάλληλοι των καταργηθεισών δικαστικών υπηρεσιών
μετακινήθηκαν και υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες και όχι στο Ειρηνοδικείο Δράμας, η
μείωση των οργανικών θέσεων με την πρόσφατη ανακατανομή προκάλεσε τη
δυσλειτουργία να μην υπάρχει κενή θέση για να καλυφθεί από συνάδελφο που θα
επιθυμούσε να μετακινηθεί στην εν λόγω υπηρεσία.
Περνώντας από την έκθεση του ειδικού θέματος στο γενικό, θεωρώ ιδιαίτερα
σημαντική την άμεση σύγκληση Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την
επανακατανομή των οργανικών θέσεων, ώστε πέραν των πιθανών ακούσιων
σφαλμάτων, να υλοποιηθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα μια συνολική
ορθολογική επανεξέταση των οργανικών θέσεων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψιν την ισχύ
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Συνεκδοχικά, ανεξάρτητα από τη μελλοντική αναδιάρθωση των δικαστικών
υπηρεσιών και με δεδομένη την ελάφρυνση των Πταισματοδικείων, προτείνω οι
εκπρόσωποί μας στην οικεία Επιτροπή να εισηγηθούν την άμεση μεταφορά των
κενών οργανικών θέσεων γραμματέων των Πταισματοδικείων στα Ειρηνοδικεία
της Επικράτειας, γεγονός που θα
καλυφθούν “εκ των ενόντων”

δώσει σε σύντομο χρόνο τη δυνατότητα να

οι αυξημένες ανάγκες των Ειρηνοδικείων και να

βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των υπηρετούντων σε αυτά.
Η περιχαράκωση του καθενός στο γραφειάκι του είναι πληγή για τον κλάδο, η
συναδελφική αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Δουλειά που μοιραζόμαστε είναι μισή
δουλειά, χαρά που μοιραζόμαστε είναι διπλή χαρά!
Δράμα, 17/1/2020.

