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Κοινοποίηση προς

1) Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης – ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ∆/νση Λειτουργίας Γραµµατείας ∆ικαστηρίων και ∆ικαστικών Υπαλλήλων.
2) Το Εφετείο Θεσσαλονίκης.
3) Την Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος Ο.∆.Υ.Ε.

ΘΕΜΑ: «ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
Στο Πρωτοδικείο Κατερίνης υφίσταντο είκοσι οκτώ (28) οργανικές θέσεις
∆ικαστικών Υπαλλήλων συνολικά και αναλυτικότερα είκοσι τρεις (23) του
Κλάδου Γραµµατέων, τρεις (3) του Κλάδου Επιµελητών ∆ικαστηρίων και δύο (2)
του Κλάδου ∆ακτυλογράφων, στοιχειωδώς απαραίτητες όλες για την εύρυθµη
λειτουργία της Υπηρεσίας, πλην όµως είχαµε µέχρι πρόσφατα (τέλη του 2012)
είκοσι δύο (22) Γραµµατείς, δηλαδή µία (1) κενή θέση του Κλάδου Γραµµατέων,
ενώ εξακολουθούµε να έχουµε µέχρι και σήµερα δύο (2) Επιµελητές, δηλαδή
µία (1) κενή θέση του Κλάδου Επιµελητών και καµία δακτυλογράφο λόγω
παραίτησης για συνταξιοδότηση της µοναδικής που είχαµε εδώ και πολλά
χρόνια, δηλαδή άλλες δύο (2) κενές θέσεις του Κλάδου ∆ακτυλογράφων, το
σύνολο τέσσερις (4) κενές οργανικές θέσεις µέχρι πρότινος.
Το τελευταίο τρίµηνο σηµειώθηκαν έξι (6) απώλειες στις κρίσιµες,
για τις Έδρες των ∆ικαστηρίων, θέσεις του Κλάδου Γραµµατέων, κατ’
αρχάς µε την παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης του Προϊσταµένου του
Ποινικού Τµήµατος, στη συνέχεια µε τις µεταθέσεις άλλων τριών (3)
Γραµµατέων, µε την αναρρωτική άδεια λόγω επαπειλούµενης κύησης άλλης
µίας Γραµµατέα, η οποία θα αργήσει να επανέλθει λόγω της άδειας λοχείας και
ανατροφής τέκνου που θα λάβει στη συνέχεια, καθώς και µε την απόσπαση
ενός
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απώλεια

τυπικά

τεσσάρων (4) αλλά ουσιαστικά έξι (6) οργανικών θέσεων του Κλάδου
Γραµµατέων µέσα στο τρέχον έτος και συνολική απώλεια δέκα (10)
οργανικών θέσεων κατά το τελευταίο έτος προσµετρούµενων α) της
απουσίας λόγω αναρρωτικής άδειας και β) της απόσπασης, όπως σχηµατικά
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠ.
ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο

ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΚ.ΥΠ.
ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

23

18

16

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

3

2

2

∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ

2

0

0

28

20

18

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΣΥΝΟΛΑ

Παρακαλούµε να µεριµνήσετε ώστε να σταµατήσει η αιµορραγία των
οργανικών θέσεων της Υπηρεσίας µας µε την ενδυνάµωσή της µε νέο
προσωπικό είτε µέσω του διορισµού των επιτυχόντων του διαγωνισµού του
ΑΣΕΠ του 2009 είτε µέσα από µετατάξεις των υπό διαθεσιµότητα υπαλλήλων
από συγχωνευµένους οργανισµούς είτε µε µεταθέσεις είτε ακόµα και µε
αποσπάσεις από άλλες Υπηρεσίες που έχουν υπεράριθµο προσωπικό.
Για τους λόγους αυτούς υποβάλλουµε κοινό αίτηµα όλοι οι άµεσα
ενδιαφερόµενοι φορείς το οποίο συνυπογράφουµε και παρακαλούµε για τις
δικές σας ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθµη λειτουργία της
Υπηρεσίας µε την κάλυψη των αναγκών της σε ανθρώπινο δυναµικό.

1. Η Προϊστάµενη του Πρωτοδικείου Κατερίνης
Πρόεδρος Πρωτοδικών Μαρία Γουλιανού

2. Η Πρόεδρος του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ν. Πιερίας
Σοφία Παπούλια

3. Ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης
Χαράλαµπος Μπρουσκέλης του Χρήστου

