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1) κ. Υπουργό Δικαιοσύνης 
2) κ. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
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Κοινοποίηση 

1) κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Ζακύνθου 
2) κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ζακύνθου 
3) κ. Πρόεδρο Αρείου Πάγου 
4) κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 
5) κ. Πρόεδρο Εφετείου Πατρών 
6) κ. Εισαγγελέα Εφετείου Πατρών 
7) κ. Πρόεδρο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 
8) Αιρετούς εκπροσώπους στο Επταμελές και το  

Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Αρείου 
Πάγου καθώς και στο Πενταμελές Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο του Εφετείου Πατρών 

9) κ. Πρόεδρο Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων 
Ελλάδος ( Ο.Δ.Υ.Ε. ) 

10)  κ. Βουλευτή Ζακύνθου 
11)  Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων Ζακύνθου 
12) κ. Πρόεδρο Δικηγορικού Ζακύνθου 

Θέμα: Αίτημα για την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων 
προσωπικού, καθώς επίσης και για την αύξηση των οργανικών θέσεων 
Γραμματέων στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου. 

 Σας αναφέρουμε ότι, στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου, υπάρχει μία ( 1 ) 
κενή θέση Γραμματέα και μία (1) κενή θέση Δικαστικού Επιμελητή. Όπως σας 
αναφέραμε και με προηγούμενα έγγραφά μας, στην Υπηρεσία μας, ο όγκος 
εργασιών έχει  υπερδεκαπλασιαστεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.  
Επίσης υπάρχει τεράστια αύξηση εργασιών με την αύξηση των αρμοδιοτήτων 
(αύξηση αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου από του ποσού των 12.000 € στις 
20.000 €, υπερχρεωμένα νοικοκυριά σύμφωνα με το Ν. 3869/2010, 
προσημειώσεις, κ.λ.π. ). Σήμερα στην Υπηρεσία μας, υπηρετούν μόνο τρεις 



(3) Γραμματείς. Με την τεράστια αύξηση όμως των εργασιών και με παρούσα 
κατάσταση της έλλειψης προσωπικού, που σας αναφέρουμε παραπάνω, οι 
δύο γραμματείς ασχολούνται με την προανάκριση, που έχει τεράστιο όγκο 
εργασιών, διότι η Υπηρεσία μας είναι Ειρηνοδικείο και Πταισματοδικείο και 
είναι το μοναδικό στο Νομό Ζακύνθου και με τις έδρες ( Πταίσματα, Ειδικές 
Ασφαλιστικά, Τακτική, Εκουσία, Εκουσία Ν. 3869/2010 ). Η άλλη υπάλληλος, 
η οποία είναι και Προϊσταμένη της Γραμματείας, δεν ασχολείται μόνο με τα 
καθήκοντα που απορρέουν από την θέση ευθύνης, την οποία κατέχει, αλλά 
ασχολείται με όλα τα αντικείμενα της Γραμματείας, καταθέσεις δικογράφων 
όλων των διαδικασιών, Διαταγές πληρωμής, δημοσιεύσεις, απόγραφα, 
πινάκια, πιστοποιητικά διοικητικά θέματα κ.λ.π. και χωρίς την συνδρομή των 
άλλων υπαλλήλων, διότι το υπάρχον προσωπικό, δεν επαρκεί να καλυφθούν 
ούτε οι πιο επείγουσες καθημερινές ανάγκες στην Υπηρεσία, με αποτέλεσμα  
να  συσσωρεύεται τεράστιος όγκος εργασιών, που παραμένει σε εκκρεμότητα, 
δεδομένου ότι υπάρχει και έλλειψη υποδομών μηχανοργάνωσης και έλλειψη 
βασικών υλικών για τη λειτουργία της Υπηρεσίας. Επίσης από το νέο 
δικαστικό έτος 2012 – 2013, που θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η 
αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου ( εκουσία, σωματεία, διαθήκες, κ.λ.π., δηλαδή 
τεράστιος όγκος εργασιών ), η κατάσταση η οποία θα δημιουργηθεί στην 
Υπηρεσία μας, θα είναι τραγικά άσχημη και αδυνατούμε να σας εγγυηθούμε 
για την ορθή λειτουργία της, αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την 
άμεση και κατεπείγουσα κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων καθώς επίσης 
και την αύξηση αυτών κατά πέντε ( 5 ) άτομα τουλάχιστον. 

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας και τις άμεσες ενέργειές 
σας, προκειμένου να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις και να αυξηθεί το 
προσωπικό της υπηρεσίας μας,  τουλάχιστον για τον αριθμό των ατόμων, 
που αναφέρονται παραπάνω.-  

1) Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας      2) Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 

                                                                

      Διονυσία Ζαχαρού                                      Φωτεινή Ρέππα 

        Ειρηνοδίκης 

                                                                  


