
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ζάκυνθος,  9-5-2012   

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                    Αριθμ. Πρωτ. 194 

Δ/νση: Γ.Τερτσέτη 2 

Τηλ: 26950-42896 

Τ.Κ 29100        ΠΡΟΣ 
Το Υπουργείο  Δικαιοσύνης Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Γεν. Δ/νση-Δ/νση Λειτ.Γραμ.Δ/ρίων, Τμήμα 

3ο , Μεσογειων 96, ΑΘΗΝΑ 

1) Κ. Υπουργό Δικαιοσύνης 

2) Κ. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου 

Δικαιοσύνης. 

Κοιν: 

1.κ. Πρόεδρο Αρείου Πάγου 

2.κ. Εισαγγελέα 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, σήμερα στο 

Πρωτοδικείο Ζακύνθου είναι καλυμμένες   8 οργανικές θέσεις  και δεν υπηρετεί κανένας 

δικαστικός επιμελητής. Οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις είναι δεκατέσσερις δικαστικών 

υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένης σε αυτές και τις θέσεως του Προϊσταμένου 

Διεύθυνσης, και 1 δακτυλογράφου. Οι ανωτέρω αναφερόμενες οργανικές θέσεις 

παραμένουν περίπου οι ίδιες από το έτος 1984. Για τους παραπάνω λόγους θα θέλαμε να 

σας ενημερώσουμε για την κατάσταση της υπηρεσίας μας: 

1. Η αλματώδης τουριστική ανάπτυξη του Νομού  Ζακύνθου και η αύξηση του 

πληθυσμού έχει επιφέρει αύξηση των εργασιών του Πρωτοδικείου Ζακύνθου. 



2.Από το 2005 έως σήμερα η αύξηση των εισερχομένων δικογράφων πολιτικών 

υποθέσεων και των εισερχομένων δικογραφιών ποινικών υποθέσεων έχει πολλαπλασιαστεί 

και επί πλέον έχουν προστεθεί και οι υποθέσεις του Κτηματολογίου. 

3.Από τους δικαστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σήμερα στο Πρωτοδικείο 

Ζακύνθου ήδη  η κυρία Χαϊκάλη, Προϊσταμένη της Γραμματείας, έχει μέχρι σήμερα πλέον 

των 32 ετών υπηρεσίας και υπάρχει η πιθανότητα να συνταξιοδοτηθεί, επίσης τέσσερεις (4) 

από τους υπηρετούντες υπαλλήλους στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου δεν έχουν Ζακυνθινή 

εντοπιότητα με αποτέλεσμα την υποβολή αιτημάτων μετάθεσής τους στο μέλλον.  

Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω ζητάμε την κάλυψη όλων των κενών οργανικών 

θέσεων με διορισμό ατόμων από τον πίνακα επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού, με 

αποσπάσεις, μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς υπό κατάργηση ή έστω με 

στελέχωση από αντιρρησίες συνείδησης, κατά προτίμηση δε με άτομα που κατέχουν γνώση 

χειρισμού Η/Υ. 

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

              Χρήστος Ματσκίδης 

                 Πρόεδρος Πρωτοδικών Ζακύνθου  


