Στις 23/7/2012 τα μέλη του ΔΣ του ΣΕΔΑ είχαν συνάντηση με τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κο Αντώνιο
Ρουπακιώτη με τον οποίο συζήτησαν αιτήματα του Κλάδου καθώς και
θέματα που αφορούν το έργο και τη λειτουργία των ΥΕΑ.

Αθήνα, 20/07/2012
Αρ. Πρωτ.:22

Δέγλερη 2
Αμπελόκηποι – Τ.Κ. 11522
Τηλ.: 2108701305 & 2108701332
Fax: 2108701329
Email: sedaepimelites@hotmail.com

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Άμεση προώθηση νέου Π.Δ. που θα διέπει τις Υ.Ε.Α. στη βάση του ήδη
κατατεθειμένου σχεδίου από το Σύνδεσμό μας.
2. Άμεση επίλυση του ζητήματος της Γραμματείας για την Υ.Ε.Α Αθήνας
με τη διαδικασία μετατάξεων, αποσπάσεων ή διάθεσης υπαλλήλου.
3. Άμεση συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Προσωπικού.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Ν.3528/2007 (άρθρα 159.2 α.1 & α.2 και
159.3) καθώς και σύμφωνα με το Ν.3839/2010 (άρθρα 159.6α και 159.7) τα
μη αιρετά μέλη ορίζονται από τον Υπουργό. Αναγκαίο και επείγον είναι
να συμπεριληφθεί στη σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μόνιμος
υπάλληλος της Υπηρεσίας στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα
προϊσταμένου και φέρει την ευθύνη λειτουργίας της. Και τούτο τόσο για
λόγους ουσίας, καθώς η πραγματική γνώση των αναγκών και των
ζητημάτων της Υπηρεσίας κομίζεται αποκλειστικά από υπαλλήλους που
υπηρετούν στη θέση αυτή αλλά και για τυπικούς λόγους, καθώς η πιθανή
θεσμική υποκατάσταση των προϊσταμένων των περιφερειακών
υπηρεσιών από στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας οδηγεί σε ένα
συγκεντρωτικό και ολιγαρχικό μοντέλο κατευθυνόμενης διοίκησης.
Φρονούμε ότι μόνο η τοποθέτηση σε θέση μη αιρετού μέλους εκ των
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προϊσταμένων των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων εξασφαλίζει την
ουσιαστική εκπροσώπηση των πραγματικών συμφερόντων των
Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και την υιοθέτηση δίκαιων και
αποτελεσματικών λύσεων για τις Υπηρεσίες.

4. Κατάργηση της §9 του άρθρου 11 του Ν.3860/2010, καθώς με το άρθρο
αυτό επιτείνεται η επικάλυψη αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις Εταιρείες
Προστασίας Ανηλίκων και στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, ενώ
παραμένει το οξύμωρο ένα εποπτευόμενο Ν.Π.Δ.Δ. να εντέλει μια
ακραιφνώς Δημόσια Υπηρεσία (βλ. και σχετικό σχολιασμό μας στο υπ’
αριθ. 481/22-04-10 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο σας/ αρ.
πρωτ. εισερχ. Γενικού πρωτοκόλλου: 42345/22-04-10).
5. Επίλυση του ζητήματος που έχει τεθεί από την Υ.Ε.Α. Πατρών για
κάλυψη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Καλαμάτας, Αιγίου και
Καλαβρύτων, όπως και το αίτημα της Υ.Ε.Α. Θεσ/νίκης σχετικά με τη
γραμματειακή υποστήριξη του ΚΕΣΑΘΕΑ (σχ.εγγ.αρ.πρ.87/30.4.2012 προς
Υπ.Δικ.)
6. Άμεση προώθηση της δημιουργίας των Μονάδων Μέριμνας, με πιθανή
χρηματοδότηση μέσω του Ε.Σ.Π.Α., ώστε να προωθηθεί η ουσιαστική
εφαρμογή της αναμορφωτικής μεταχείρισης.
Παρακαλούμε να επιληφθείτε της άμεσης διευθέτησης των ζητημάτων
που θέτουμε υπ’ όψιν σας.

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Α.

Η Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

Ευαγγελία Δελαβέκουρα

Γιάννης Πράνταλος
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