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Κύριε Υπουργέ,
Με το παρόν, σας συγχαίρουμε, καταρχήν, για την ανάληψη των καθηκόντων σας και
επιχειρούμε να σας ενημερώσουμε για τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι Δικαστικές
Υπηρεσίες της Κατερίνης, εξαιτίας της έλλειψης υποδομών και προσωπικού.

Α) Στο Πρωτοδικείο Κατερίνης υφίστανται είκοσι τρεις (23) οργανικές θέσεις
γραμματέων, τρεις (3) επιμελητών και δύο (2) δακτυλογράφων. Από τις θέσεις των
γραμματέων είναι καλυμμένες τυπικά οι δεκαεπτά (17), πλην όμως ουσιαστικά
υπηρετούν αυτή τη στιγμή δεκαπέντε (15) γραμματείς. Επίσης υπηρετούν δύο (2)
επιμελητές και δεν υπάρχει δακτυλογράφος. Επομένως το ποσοστό των κενών
αγγίζει το 40%. Κατά την τελευταία διετία το Πρωτοδικείο αποδεκατίστηκε (σχεδόν
αποδομήθηκε): μετατέθηκαν τρεις (3) γραμματείς σε Δικαστικές Υπηρεσίες της
Θεσσαλονίκης και μία (1) γραμματέας στην Εισαγγελία Κατερίνης, η γραμματέας
που διορίσθηκε τον περασμένο Νοέμβριο παραιτήθηκε και αποχώρησε από την
Υπηρεσία στις 30/01/2015, ενώ μία (1) γραμματέας αποσπάσθηκε μόλις χθες στο
Ειρηνοδικείο Κατερίνης για έξι (6) μήνες. Επίσης ένας γραμματέας βρίσκεται σε
άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας ενός έτους, η οποία λήγει τον Αύγουστο του 2015,
και τον προσεχή Ιούλιο πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί ακόμη ένας γραμματέας.
Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου δεν απασχολείται
κανένας ασκούμενος δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης.
Β) Στην Εισαγγελία Κατερίνης υφίστανται δεκατέσσερις (14) οργανικές θέσεις
γραμματέων, εκ των οποίων είναι καλυμμένες οι δέκα (10), πλην όμως μία (1)
γραμματέας βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια με πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και
δεν γνωρίζουμε για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί αυτή και μία (1)
ακόμη γραμματέας βρίσκεται σε άδεια ανατροφής τέκνου, η οποία θα λήξει τον

Οκτώβριο του 2015. Επίσης, υφίστανται έξι (6) οργανικές θέσεις επιμελητών, από
τις οποίες είναι καλυμμένες οι τέσσερις (4).
Γ) Στο Ειρηνοδικείο Κατερίνης υφίστανται πέντε (5) οργανικές θέσεις
γραμματέων, εκ των οποίων είναι καλυμμένες οι τέσσερις (4), και μία (1)
επιμελητών. Εκ των τεσσάρων (4) γραμματέων η μία (1) βρίσκεται σε άδεια
ανατροφής τέκνου και επιστρέφει τον Φεβρουάριο του 2016, ενώ από τους
λοιπούς τρεις (3) γραμματείς ο ένας είναι Ι.Δ.Α.Χ. Στις 02/02/2015 μετακινήθηκε
από το Πρωτοδικείο στο Ειρηνοδικείο μία (1) γραμματέας με εξάμηνη απόσπαση.
Στο Ειρηνοδικείο απασχολούνται και δύο (2) ασκούμενοι δικηγόροι του
Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης.
Δ) Στο Πταισματοδικείο Κατερίνης υφίστανται πέντε (5) οργανικές θέσεις
γραμματέων, εκ των οποίων είναι καλυμμένες οι τέσσερις (4), και δύο (2)
επιμελητών, εκ των οποίων είναι καλυμμένη η μία (1). Εκ των τεσσάρων (4)
υπηρετούντων γραμματέων ο ένας είναι Ι.Δ.Α.Χ. και η μία (1) κατά την τελευταία
πενταετία βρίσκεται σε άδειες κύησης – λοχείας – ανατροφής τέκνου, καθόσον έχει
ήδη αποκτήσει τρία παιδιά.
Παρόλη την παραπάνω περιγραφόμενη έλλειψη προσωπικού και τη συνεχή
συρρίκνωση αυτού, αλλά και παρόλη την έλλειψη μηχανοργάνωσης σε πολλούς τομείς
(κατάθεση δικογράφων, έκδοση πιστοποιητικών, δημοσίευση αποφάσεων, στατιστικά
κ.λπ.) και με δεδομένη τη δραστική μείωση των εισοδημάτων μας, αλλά όχι του φόρτου και
του χρόνου εργασίας, εμείς συνεχίσαμε να υπηρετούμε με υπευθυνότητα και να
συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις το έργο των δικαστικών λειτουργών για την
προσφορότερη και, κατά το δυνατόν, ταχεία εξυπηρέτηση των πολιτών, φτάνοντας πολλές
φορές, πολλοί από εμάς, στα όρια της ψυχικής, πνευματικής και σωματικής μας αντοχής.
Θεωρούμε, όμως, ότι δεν επιτρέπεται να διαιωνίζονται καταστάσεις που δεν είναι
προς το συμφέρον ημών των εργαζομένων και κατ’ επέκταση των πολιτών που
εξυπηρετούνται από την παρούσα δομή. Θεωρούμε, επίσης, ότι ο θεσμός της δικαιοσύνης
μπορεί και οφείλει να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί. Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να
επιληφθείτε των παραπάνω περιγραφόμενων προβλημάτων και σας ευχαριστούμε εκ των
προτέρων. Είμαστε στη διάθεσή σας.
Με τιμή και εκτίμηση
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