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Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Καθηγητή κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ.101/28.08.2014 [αρ. ΦΕΚ 168 τ. Α]
(Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων), όπως συμπληρώθηκε και με τον Νόμο 4305/31.10.2014
[αρ. ΦΕΚ 237 τ. Α] ιδίως άρθρο 37 παρ. 4, οι Υπηρεσίες Επιμελητών
Ανηλίκων και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής
συγχωνεύθηκαν/ενοποιήθηκαν υπό τον τίτλο Υπηρεσίες Επιμελητών
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής. Ήδη από το στάδιο της εν κρυπτώ
και χωρίς καμία ενημέρωση/διαβούλευση προετοιμασίας της εν λόγω
συγχώνευσης/ενοποίησης, οι συνδικαλιστικοί φορείς των δύο κλάδων,
Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής,
εκφράζοντας και εκπροσωπώντας τους συναδέλφους της χώρας,
τοποθετήθηκαν ενάντια σε αυτή τη μεταρρύθμιση με την τεκμηριωμένη
εκτίμηση ότι είναι σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, των αρχών και
των διαδικασιών που διέπουν την ποινική δικαιοσύνη, τις διεθνείς τάσεις
και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.
Μάλιστα στις τοποθετήσεις μας αυτές είχαμε την πλήρη και έγγραφη
υποστήριξη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (με ομόφωνη απόφαση
του ΔΣ της Ένωσης) και του Συνηγόρου του Πολίτη (με σχετική
πολυσέλιδη έκθεση-γνωμοδότηση που συνυπογράφεται από την
Συνήγορο του Πολίτη και τον Συνήγορο του Παιδιού, βλ. συνημμένα).
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Αν και το σχέδιο αυτό δρομολογήθηκε με πρόσχημα τη μείωση του
«δημοσιονομικού κόστους» και την «εύρυθμη» λειτουργία των
Υπηρεσιών, οι Υπηρεσίες του Υ.Δ.Δ.&Α.Δ., παρά τις επανειλημμένες
οχλήσεις μας, ουδέποτε μας απάντησαν για το ποιό είναι αυτό το
δημοσιονομικό όφελος σε διευκρίνηση των αυθαίρετων (και ασήμαντων)
ποσών που παράγοντες του Υ.Δ.Δ.&Α.Δ. επικαλούνταν σε εκθέσεις τους,
με την ευκαιρία της υποτιθέμενης αξιολόγησης των δομών, προς το
Υπουργείο Δ.Μ.&Η.Δ.
Η προχειρότητα που διέκρινε τόσο την σύλληψη του αρχικού σχεδίου
περί ενιαίου κλάδου Επιμελητών όσο και την υπηρεσιακή
συγχώνευση/ενοποίηση με τη διατήρηση των δύο κλάδων που εν τέλει
θεσμοθετήθηκε, «δημιουργεί» επί χάρτου και άνευ στελέχωσης νέες
υβριδικές Υπηρεσίες, χωρίς βεβαίως να υπολογίζεται το κοινωνικό
κόστος που προκύπτει από την ημέρα εφαρμογής του Π.Δ.101/2014,
καθώς καταργείται εν τοις πράγμασι η εξειδίκευση και η
αποτελεσματικότητα στην ουσιαστική διαχείριση δύο διακριτών πεδίων
της ποινικής δικαιοσύνης: α) αυτού της πρόληψης και διαχείρισης της
παραβατικότητας των ανηλίκων καθώς και της εξατομικευμένης
αναμορφωτικής τους μεταχείρισης, στο πλαίσιο της οικογένειας και της
κοινότητας, στο πνεύμα του συγκερασμού του προνοιακού και του
δικαιικού προτύπου και των δικαιωμάτων του παιδιού, και β) αυτού της
εναλλακτικής έκτισης ποινών και του ορθολογικού σχεδιασμού και
υλοποίησης της κοινωνικής ένταξης του ενήλικου πληθυσμού.
Στην εποχή της ποινικοποίησης των κοινωνικών προβλημάτων η
Πολιτεία έρχεται να αποστερήσει από πόρους και φροντίδα τους
εξυπηρετούμενους/επιτηρούμενους πληθυσμούς υποβαθμίζοντας το
κοινωνικό πρόσωπο της δικαιοσύνης αλλά και την ίδια την
αντεγκληματική πολιτική και υπακούοντας σε μια αμιγώς
διαχειριστική αντίληψη για το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.
Αποτελεί μάλιστα οξύμωρο σχήμα από τη μία η νομοθεσία (Ποινικός
Κώδικας, Ποινική Δικονομία και Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι) να
ενθαρρύνει την εξωδικαστηριακή και εξωιδρυματική μεταχείριση
και από την άλλη, στο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης, τούτο να
αποδομείται, καλλιεργώντας έτσι, σε δεύτερο χρόνο, τιμωρητικές
τάσεις στη δικαιοσύνη και στην κοινωνία.
Ειδικότερα, το άρθρο 26 παρ. 3δ Π.Δ. 101/2014 προβλέπει: «Τα
Αυτοτελή Γραφεία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής
ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις
παραγράφους 3 (β) και 3 (γ) του παρόντος άρθρου», ήτοι το σύνολο των
αρμοδιοτήτων και των δύο κλάδων. Με τη σημερινή κατανομή θέσεων
και στελέχωση, η διάταξη τυγχάνει εφαρμογής σε 34 από τα 39
Πρωτοδικεία και Υπηρεσίες της χώρας.
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Επίσης, το άρθρο 37 παρ. 4 Ν. 4305/2014 προβλέπει: «4. Μετά την παρ.
3 του άρθρου 26 του π.δ. 101/2014, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στις Υπηρεσίες όπου υπηρετούν μόνο Επιμελητές Ανηλίκων ή μόνο
Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, οι υπηρετούντες ασκούν πλέον των
καθηκόντων του κλάδου τους και τα καθήκοντα και των δύο
κλάδων. Η Διεύθυνση Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεριμνά για την
κατάλληλη επιμόρφωση των Επιμελητών.». Με τη σημερινή κατανομή
θέσεων και στελέχωση, η διάταξη τυγχάνει εφαρμογής σε 31 από τα 39
Πρωτοδικεία και Υπηρεσίες της χώρας (τα 25 καλύπτονται μόνο από
επιμελητές ανηλίκων και τα 6 μόνο από επιμελητές κοινωνικής
αρωγής). Μάλιστα μονοπρόσωπες τυγχάνουν οι 20 από τις 39
Υπηρεσίες της χώρας.
Από τα παραπάνω στοιχεία, όπως αδιαμφισβήτητα προκύπτουν και από
την με αριθ. 104765/2014 απόφαση περί τοποθέτησης υπαλλήλων…κατά
κατηγορία και κλάδο (βλ. συνημμένα), γίνεται φανερό
α) ότι η υποτιθέμενη εξάπλωση του θεσμού των Επιμελητών Κοινωνικής
Αρωγής στα Πρωτοδικεία της χώρας, όπου δηλ. προϋπήρχε έδρα
Υπηρεσίας
Επιμελητών
Ανηλίκων,
μέσω
της
εν
λόγω
συγχώνευσης/ενοποίησης, είναι εντελώς προσχηματική, και
β) ότι είναι αδύνατη η πραγματική κάλυψη των αναγκών των
Πρωτοδικείων/Εφετείων στα οποία οι θεσμοί μας αφορούν, κυρίως δε
στην κάλυψη των εξυπηρετούμενων/επιτηρούμενων πληθυσμών.
Το Υ.Δ.Δ.&Α.Δ., με το Π.Δ.101/2014, υιοθετεί τη γνωστή συνταγή της
βέβαιης κατάρρευσης των Υπηρεσιών και του δημόσιου χαρακτήρα των
παρεμβάσεων. Το «μοντέλο» που προωθεί η συγχώνευση/ενοποίηση
αυτή είναι απλά διεκπεραιωτικό, μετατρέπει σταδιακά τους
εργαζόμενους επαγγελματίες Επιμελητές (κοινωνικούς λειτουργούς,
κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, ψυχολόγους, νομικούς,
εγκληματολόγους) σε μηχανές καταστολής και εγκαταλείπει τους
πληθυσμούς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην εγκληματικότητα,
την ποινική καταστολή, την κοινωνική βία, την φτωχοποίηση, ενώ τους
στερεί τη «δεύτερη ευκαιρία».
Όσον αφορά στο διαδικαστικό μέρος της υλοποίησης της
συγχώνευσης/ενοποίησης των Υπηρεσιών, αυτή προωθήθηκε και
βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα από παράνομες/παράτυπες αναθέσεις
παράλληλων καθηκόντων με την μεσολάβηση των κατά τόπους
Εισαγγελιών, στη βάση του εποπτικού ρόλου τους, χωρίς να τηρούνται οι
από τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων αναγκαίοι όροι και
προϋποθέσεις, κυρίως δε ενάντια στο πνεύμα του νόμου (Ν. 3528/2007,
άρθρο 30).
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Επιπρόσθετα, η νομιμότητα των διαδικασιών τίθεται σε αμφιβολία,
μεταξύ άλλων και λόγω της τοποθέτησης προϊσταμένων τμημάτων σε
προεκλογική περίοδο (βλ. και Ν.2190/1994, Κεφάλαιο Ε΄, άρθρο 28 για
τη ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις
προεκλογικές περιόδους). Όπως προκύπτει και από τα παρακάτω
στοιχεία, οι αποφάσεις που αφορούν σε κατανομή θέσεων, τοποθέτηση
υπαλλήλων και προϊσταμένων κ.λπ. αναρτήθηκαν στη Διαύγεια (Ν.
3861/13.7.2010 [αρ. ΦΕΚ 112 τ. Α] σε διάφορες ημερομηνίες από τις
14/01/2015 και έπειτα (ήτοι 50 και πλέον ημέρες από την φερόμενη ως
ημερομηνία των αποφάσεων/ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ΠΔ:
29/10/2014), οπότε και θεωρούνται δημοσιευμένες.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρακάτω αναρτήσεις:
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ΑΔΑ:
6Ω2Ν
ΩΚΘ0

Απόφαση
Ημερομηνία
ανάρτησης
στη
104763/29.10.2014
Διαύγεια: 14/01/2015, 13:29
«Κατανομή
οργανικών https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%C
θέσεων
του
μόνιμου E%A92%CE%9D%CE%A9%CE%9A%CE%980
προσωπικού
των
Υπηρεσιών
Επιμελητών
Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής……»

Βλ.
συνημ.
ΑΔΑ: Απόφαση
79ΦΜ 104764/29.10.2014
Ω-Δ55 για την τοποθέτηση σε
θέση
Προϊσταμένων
Τμημάτων των Υπηρεσιών
Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής…
ΑΔΑ: Απόφαση
6ΨΖ8 4158/06.02.2015
Ωγια την τροποποίηση της με
ΝΒΧ αριθμό 104764/29.10.2014
απόφασης
Βλ.
συνημ.
ΑΔΑ: Απόφαση
ΩΦΙΜ 104765/29.10.2014
Ω«Τοποθέτηση υπαλλήλων
ΕΛΔ
των
Υπηρεσιών
Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής…»

Ημερομηνία
ανάρτησης
Διαύγεια: 14/01/2015, 13:36

στη

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/79%C
E%A6%CE%9C%CE%A9-%CE%9455

Ημερομηνία
ανάρτησης
Διαύγεια: 06/02/2015, 13:25

στη

Ημερομηνία
ανάρτησης
Διαύγεια:14/01/2015, 13:41

στη

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE
%A9%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%
A9-%CE%95%CE%9B%CE%94
Βλ. και υποσέλιδο του εγγράφου με χρονολογία
2015:
C:\Documents and Settings\DiavatiK\Επιφάνεια
εργασίας\ΚΑΤΑΝΟΜΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\topothethsh ypallhlwn
2015_u03A4u0395u039Bu0399u039Au039F.doc

ανάρτησης
στη
ΑΔΑ: Ορθή επανάληψη της ως Ημερομηνία
Διαύγεια:19/01/2015, 09:08
747Τ άνω
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/747%
Ω-Ι5Ο
CE%A4%CE%A9-%CE%995%CE%9F

ΑΔΑ: Απόφαση 4162/06.02.2015 Ημερομηνία
ανάρτησης
ΩΩΦ6 «Τροποποίηση
της
με Διαύγεια:06/02/2015, 13:43
Ω-Ε20 αριθμό 104765/29.10.2014
απόφασης
τοποθέτησης
Βλ.
υπαλλήλων…»
συνημ.
5

στη

Σε συνέχεια των παραπάνω, ζητούμε την άμεση αναστολή ισχύος των
σχετικών με τις Υπηρεσίες μας ρυθμίσεων του Π.Δ. 101/2014 και την
άμεση έναρξη συζήτησης, υπό την καθοδήγησή σας, για τον
επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας των Υπηρεσιών, σε πλαίσιο και
πνεύμα συνεργατικών δημοκρατικών διαδικασιών.

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων
Για το Δ.Σ. Σ.Ε.Δ.Α.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ζαγούρα Παρασκευή

Πράνταλος Ιωάννης

Για το Δ.Σ. Σ.Ε.Κ.Α.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μίχα Ιωάννα

Μιχελή Κων/να
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