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ΠΡΟΣ: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

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

Κοινοποίηση 
 

1) κ. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου 
2) κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
3) κ. Πρόεδρο Εφετείου Πατρών 
4) κ. Εισαγγελέα Εφετείου Πατρών 
5) κ. Πρόεδρο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 
6) κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Ζακύνθου 
7) κ. Πρόεδρο Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας 
8) Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων Ζακύνθου 
9) Δικηγορικό Σύλλογο Ζακύνθου 

 

Με το παρόν έγγραφό μας θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι η κατάσταση 

που επικρατεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου είναι  εξαιρετικά δύσκολη 

εξ απόψεως επαρκείας προσωπικού. 

Οι οργανικές θέσεις των μεν δικαστικών υπαλλήλων είναι 7 με πραγματικό 

αριθμό υπηρετούντων 5, των δε επιμελητών δικαστηρίων είναι 3, με μόλις 1 

υπηρετούσα επιμελήτρια. Από τις 2 κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, 

η μία αντιστοιχεί στον Κωνσταντίνο Καράτζιο, ο οποίος έχει ήδη από το έτος 2009 

αποσπαστεί στο Εφετείο Λάρισας, έχοντας εκλεγεί Αντιδήμαρχος Δήμου Κιλελέρ 

Λάρισας, ενώ έχει ήδη επανεκλεγεί, αυτή τη φορά ως Πρόεδρος Δημοτικής 

κοινότητας Καλαμακίου του Δήμου Κιλελέρ και συνεχίζεται η απόσπασή του μέχρι 

πέρατος της θητείας του ως αιρετού.  



Εκ των εν συνόλω πέντε (5) υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων οι δύο 

(2), ο Ιωάννης Ξενόφος και η Αικατερίνη Κλάδη, αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν 

από τον Ιούνιο 2012. 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω εκτεθέντα, στα μέσα του 2012, το 

προσωπικό της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ζακύνθου θα μειωθεί περαιτέρω, 

καθιστώντας ακόμη οξύτερα τα ήδη αρκετά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

υπηρεσία, ως προς τα οποία ενδεικτικώς αναφέρονται τα εξής:     

Το ωράριo εξαντλείται με τις επείγουσες-τρέχουσες υποθέσεις της εκάστοτε 

ημέρας: αυτόφωρα (ιδίως κατά την τουριστική περίοδο, από του μήνες Μάιο έως 

Οκτώβριο), εξυπηρέτηση πολιτών και δικηγόρων, αλληλογραφία, καταγραφή 

πινακίων, τακτοποίηση αποδεικτικών επιδόσεως ανά δικάσιμο, χρέωση και 

ξεχρέωση δικογραφιών σε Η/Υ, χωρίς να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη 

διεκπεραίωση όλων των υπολοίπων θεμάτων που τρέχουν, ιδίως δε για την σύνταξη 

και αποστολή κλήσεων στους διαδίκους και μάρτυρες και τη σύνταξη-καθαρογραφή 

των κατηγορητηρίων, με αποτέλεσμα την παράταση του ωραρίου εργασίας και 

κατά τις απογευματινές ώρες πλέον της λήξεως του ωραρίου. 

Για τις δε ελλείψεις σε ότι αφορά τον κλάδο των δικαστικών επιμελητών, 

είναι αυτονόητη η τρομερά δύσκολη κατάσταση την οποία σε καθημερινή βάση 

καλείται να αντιμετωπίσει η μοναδική επιμελήτρια δικαστηρίων που διαθέτει το 

σύνολο των υπηρεσιών που στεγάζονται στο Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου.  

Σε αυτήν την ήδη υπάρχουσα δυσχερή κατάσταση με την επικείμενη μείωση 

του ήδη ελαττωμένου προσωπικού κατά 2 ακόμη υπαλλήλους λόγω 

συνταξιοδοτήσεως θα έχουμε ως αποτέλεσμα να υπηρετούν 3 μόνο Δικαστικοί 

Υπάλληλοι. Αξίζει να επιτονίσουμε ιδιαιτέρως ότι οι δύο δικαστικοί υπάλληλοι που 

αναμένεται να αποχωρήσουν θα αφήσουν πίσω τους - και όχι μόνο λόγω του 

μεγάλου όγκου των αντικειμένων που ο καθένας από αυτούς χειρίζεται - κενό 

εξαιρετικά δυσαναπλήρωτο: πρόκειται για τους δύο αρχαιότερους υπαλλήλους της 

υπηρεσίας μας, οι οποίοι διαθέτουν σπουδαία κατάρτιση, πολύτιμη εμπειρία και 

βαθιά γνώση όλων των αντικειμένων της Εισαγγελίας.  

Τέλος δε χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερος λόγος για το αυτονόητο, ότι δηλαδή 

δεν είναι δυνατό να γίνει κατανομή όλων  των αντικειμένων μίας Εισαγγελίας σε 

μόλις τρεις υπαλλήλους. Ο αριθμός των αντικειμένων είναι τεράστιος και 



χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία, με πολλά εξ’ αυτών να παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικές ιδιαιτερότητες. Μια τέτοιου είδους ανακατανομή αρμοδιοτήτων 

πρακτικά θα οδηγούσε την υπηρεσία σε αδυναμία λειτουργίας της. Είναι 

ανθρωπίνως αδύνατον για ένα άτομο να διεκπεραιώνει ταυτόχρονα πολλαπλά και 

ποικίλα υπηρεσιακά αντικείμενα και να παρακολουθεί όπως πρέπει το καθένα από 

αυτά. Ο κάθε υπάλληλος σε μία τέτοια περίπτωση «υπερφορτώσεως» του με 

αρμοδιότητες, θα πρέπει να υπερβάλει εαυτόν προκειμένου να προσεγγίσει έστω 

την πιθανότητα να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, τα δε  περιθώρια λαθών σε 

μία τέτοια περίπτωση θα είναι επηυξημένα, οδηγώντας την υπηρεσία σε αδιέξοδο. 

Εν κατακλείδι και ως συνέπεια όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε και για τις 

δικές σας ενέργειες για την άμεση πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων των 

δικαστικών υπαλλήλων και των δύο εκ των τριών κενών θέσεων των επιμελητών 

δικαστηρίων, με διορισμό ατόμων από τον πίνακα επιτυχόντων του τελευταίου 

διαγωνισμού, με αποσπάσεις, μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς υπό 

κατάργηση, ή έστω και με στελέχωση από αντιρρησίες συνείδησης, κατά προτίμηση 

δε με άτομα που κατέχουν γνώση χειρισμού Η/Υ και Aγγλικής γλώσσας, γιατί από 

τους 3 δικαστικούς υπαλλήλους που θα παραμείνουν μόνο οι 2 έχουν γνώση Η/Υ 

και Αγγλικής γλώσσας. 

Παρακαλούμε τέλος και τους συναρμοδίους θεσμικούς φορείς στους 

οποίους συγκοινοποιείται το παρόν έγγραφο, όπως παράσχουν κάθε δυνατή 

συνδρομή, διότι αν δεν καλυφθούν οι προμνησθείσες θέσεις άμεσα, είναι πλέον 

βέβαιο ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου θα υπολειτουργεί ένεκα 

υποστελεχώσεως, με ορατές από τούδε τις δυσάρεστες συνέπειες της καταστάσεως 

αυτής.  

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας              Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 

       Πρωτοδικών Ζακύνθου       της Εισαγγελίας 

 

         Ιωάννης Χατζόγλου     Ιωάννης Ξενόφος 

 



 


