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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΡΓΑΨΕ ΑΠΟ ΤΑ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Ο Μ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Χωρίς ιδιαίτερες ανακοινώσεις για την περιοχή μας, όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο της
Δικαιοσύνης, βρέθηκε για λίγες ώρες στην ιδιαίτερη πατρίδα του, με την ιδιότητα του
Υπουργού, ο Μιχάλης Καλογήρου.

Αφορμή για την επίσκεψή του στα Γιάννενα την Παρασκευή, αποτέλεσε η εκδήλωση του
Υπουργείου Δικαιοσύνης με τους τέσσερις Δικηγορικούς Συλλόγους της Ηπείρου και με
θέμα «Δικαιοσύνη: Προκλήσεις και προοπτικές».

Έξω από το Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων, το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στους στόχους που θέτει η ηγεσία του Υπουργείου στους δύο
βασικούς τομείς των σωφρονιστικών καταστημάτων και της απονομής Δικαιοσύνης.

Για το Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων ο κ. Καλογήρου δε βρήκε ιδιαίτερα προβλήματα και
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τόνισε πως «η φυλακή των Ιωαννίνων είναι μια εύρυθμη φυλακή, μια μικρή φυλακή που
λειτουργεί χωρίς σημαντικά προβλήματα με προβλήματα καθημερινότητας, τα οποία
λαμβάνουμε υπόψη. Υπάρχει σχεδιασμός και υπάρχει και η καθημερινή αντιμετώπιση. Ο
γενικός σχεδιασμός έχει να κάνει και με τη θωράκιση σε θέματα ασφάλειας και αύξησης του
προσωπικού και ικανοποίησης των σωφρονιστικών υπαλλήλων της φυλακής».

Νέες φυλακές

Διαχρονικό αίτημα της περιοχής για το οποίο ο κ. Καλογήρου εμφανίστηκε γνώστης, είναι η
ίδρυση νέου καταστήματος κράτησης στα Γιάννενα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν άφησε
περιθώρια για κάτι τέτοιο που το χαρακτήρισε ως μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία. Για πρώτη
φορά στη χώρα υπάρχει από το 2015 και μετά, ένα σχεδιασμός για τη σωφρονιστική
πολιτική, υποστήριξε και εξήγησε πως: «αυτό που πρέπει πρώτα να δούμε είναι πως θα
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη χώρα σε όλες τις δομές και
ασφαλώς στα καταστήματα κράτησης. Πρώτα πρέπει να δούμε πως θα έλθουν οι φυλακές
στη χώρα σε ένα σωστό επίπεδο γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή Καταστήματα Κράτησης δύο
και τριών ταχυτήτων, άρα πρέπει να δούμε πως θα επιλύσουμε τα προβλήματα και από εκεί
και πέρα θα εντάσσονται και τέτοιες μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες»...

Όσον αφορά τις προσλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων ο κ. Καλογήρου απάντησε πως
ολοκληρώνεται την άνοιξη η διαδικασία στον ΑΣΕΠ για την πρόσληψη νέων σωφρονιστικών
υπαλλήλων και από κει και πέρα θα υπάρξει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την κατανομή
και στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Το μεγάλο πρόβλημα της Δικαιοσύνης είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στην διαδικασία
απονομής της και για το θέμα αυτό, το Υπουργείο κινείται βάσει σχεδίου όπως τόνισε ο κ.
Καλογήρου. Από τη μια ο εκσυγχρονισμός των Κωδίκων και από την άλλη οι προσλήψεις
προσωπικού.

Το καθημερινό στοίχημα με την απονομή δικαιοσύνης έχει να κάνει όπως είπε, με την
αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστών, έχει να κάνει με τη δίκη χωρίς χαρτί και την
παροχή ηλεκτρονικών μέσων στην παροχή Δικαιοσύνης και με το νέο θεσμικό πλαίσιο, τα
νέα νομοθετήματα.
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Υπάρχουν οι νέοι Κώδικες σε διαβούλευση, υπάρχει η ομάδα εργασίας για τις
τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς έχουν παρέλθει τρία χρόνια
οπότε και επανελέγχεται, υπάρχει σχεδιασμός και διαγωνιστικές διαδικασίες για την
πρόσληψη περισσότερων δικαστικών υπαλλήλων, ένας γενικότερος σχεδιασμός όπως είπε
ο κ. Καλογήρου, που κατατείνει στην ταχύτητα της Δικαιοσύνης και στην ποιοτική
αναβάθμιση.

Για το θέμα της αναθεώρησης των Κωδίκων Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας που
εσχάτως προκάλεσε μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση, ο κ. Καλογήρου υποστήριξε πως είναι
άλλο πράγμα οι επιστημονικές αντιπαραθέσεις και διαφωνίες και άλλο η μικροπολιτική
εκμετάλλευση του θέματος από πλευράς των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Στο πλαίσιο
της δημόσιας διαβούλευσης το Υπουργείο παρακολουθεί με τη Νομοπαρασκευαστική και
καταγράφει τους προβληματισμούς για τα σχέδια των δύο κωδίκων αλλά όπως τόνισε ο κ.
Καλογήρου, «είναι διαφορετική η πολιτική διαστρέβλωση και η επιχείρηση να
δημιουργηθούν εσφαλμένες εντυπώσει ς επί των σχεδίων μόνο και μόνο για
μικροπολιτικούς και μικροκομματικούς λόγους, οι οποίοι δε βοηθούν τη συζήτηση που
γίνεται αυτή τη στιγμή».
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