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Κύριε Υπουργέ,
Με το παρόν έγγραφο σας ενηµερώνουµε για την κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η ∆ικαστική Υπηρεσία του Πρωτοδικείου Σάµου και η οποία απαιτεί την άµεση παρέµβασή σας προκειµένου να διαφυλαχθεί η εύρυθµη λειτουργία του Πρωτοδικείου και η
απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στη ∆ικαιοσύνη.
Στο Πρωτοδικείο Σάµου, υπηρετούν σήµερα συνολικά επτά (7) δικαστικοί υπάλληλοι,
ήτοι έξι (6) γραµµατείς και ένας (1) επιµελητής ∆ικαστηρίων. ενώ οι υπάρχουσες οργανικές
θέσεις του Πρωτοδικείου είναι συνολικά δέκα τέσσερις (14) και, συγκεκριµένα, έντεκα (11)
θέσεις γραµµατέων, µία (1) θέση δακτυλογράφου και δύο (2) θέσεις επιµελητών ∆ικαστηρίων. Γίνεται κατανοητό ότι στην πράξη είναι καλυµµένο το 50% των οργανικών θέσεων, που
προβλέπονταν µε οργανόγραµµα, που είχε σχεδιαστεί για τις ανάγκες του Πρωτοδικείου το
έτος 1988!
Ήδη από το έτος 2010 κατέστη εµφανές ότι η υπηρεσία θα αντιµετώπιζε σύντοµα
σηµαντικό πρόβληµα υποστελέχωσης, καθώς κατά την περίοδο εκείνη αποχώρησαν από το
Πρωτοδικείο τρεις (3) γραµµατείς (µία µε συνταξιοδότηση και δύο µε µετάθεση στα Ειρηνοδικεία Σάµου και Σύρου). Οι ανάγκες αυτές καλύφθηκαν µόνο εν µέρει και πρόσκαιρα από το
διαγωνισµό, που διενεργήθηκε για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων (ΠΕ και ∆Ε) µε το
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διορισµό στο Πρωτοδικείο δύο (2) γραµµατέων. Περαιτέρω, µπροστά στο κίνδυνο υπολειτουργίας του Πρωτοδικείου εγκρίθηκε η απόσπαση στην υπηρεσία ενός υπαλλήλου από το
Έµµισθο Υποθηκοφυλακείο Σάµου, απόσπαση η οποία όµως έληξε την 1/8/2012.
Σύµφωνα, λοιπόν µε τα ανωτέρω η κατάσταση, που έχει διαµορφωθεί σήµερα στο
Πρωτοδικείο Σάµου, όσον αφορά του υπηρετούντες δικαστικούς υπαλλήλους είναι η ακόλουθη (σύµφωνα µε τα τµήµατα, που λειτουργούν στο Πρωτοδικείο):
Τµήµα ∆ιοίκησης και Αρχείου: Το τµήµα αυτό στελεχώνεται από τον επιµελητή
του ∆ικαστηρίου και ελλείψει υπαλλήλων από την Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης της Γραµµατείας, η οποία έχει αναλάβει, πέραν των άλλων καθηκόντων της, την παραλαβή και τη σύνταξη
εκθέσεων κατάθεσης οποιουδήποτε δικογράφου απευθύνεται στο Μονοµελές και Πολυµελές
Πρωτοδικείο, διαταγών πληρωµής κοκ, καθώς και την αναπλήρωση, εφόσον χρειαστεί,
γραµµατέα του πολιτικού τµήµατος.
Πολιτικό Τµήµα: Στο τµήµα αυτό υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι: Η προϊσταµένη
του τµήµατος και (1)γραµµατέας.
Οι δύο (2) γραµµατείς συµµετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Μονοµελούς και
Πολυµελούς Πρωτοδικείου, τηρούν και καθαρογράφουν τα πρακτικά, δηµοσιεύουν και καθαρογράφουν όλες τις αποφάσεις των παραπάνω ∆ικαστηρίων και ασχολούνται µε όλα τα
υπόλοιπα αντικείµενα του τµήµατος, την καθηµερινή εξυπηρέτηση του κοινού και των δικηγόρων σε διάφορα ζητήµατα, όπως έκδοση πιστοποιητικών, απόγραφα, κατάθεση εταιρικών
συµφωνητικών, δηµοσίευση διαθηκών, αντικείµενα τα οποία την τελευταία διετία έχουν σηµαντική αύξηση.
Επιπλέον, η προϊσταµένη του πολιτικού τµήµατος, πέραν των άλλων αντικειµένων
της, είναι και Γραµµατέας της Μεταβατικής έδρας του Εφετείου Αιγαίου, το οποίο συνεδριάζει, όπως γνωρίζετε, τέσσερις (4) φορές το χρόνο στη Σάµο. Είναι επιφορτισµένη και µε την
τήρηση του αρχείου της Μεταβατικής Έδρας του Εφετείου, την άσκηση ενδίκων µέσων και
την καθαρογραφή και δηµοσίευση των αποφάσεων αυτού. Τους µήνες, κατά τους οποίους
συνεδριάζει το Μεταβατικό Εφετείο, συµµετέχει στη σύνθεση τριών δικαστηρίων (δύο Μονοµελή Πρωτοδικεία και ένα Μεταβατικό Εφετείο) πέραν της καθηµερινής της απασχόλησης
µε το κοινό!
Ποινικό Τµήµα: Στο τµήµα αυτό υπηρετούν τρείς (3) υπάλληλοι: Η Προϊσταµένη
του τµήµατος και δύο (2) δόκιµες γραµµατείς.
Η Προϊσταµένη του Ποινικού Τµήµατος είναι γραµµατέας Ανακρίσεως, Βουλευµάτων, του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων, του Μικτού Ορκωτού ∆ικαστηρίου και συντάσσει όλους τους στατιστικούς πίνακες για τα ποινικά ∆ικαστήρια της έδρας, του Μεταβατικού Εφετείου, καθώς και της Ανάκρισης και των βουλευµάτων, αντικείµενα τα οποία πα-
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ρουσιάζουν ιδιαίτερα µεγάλη κίνηση. Εκτός όµως της µεγάλης αύξησης των υποθέσεων, που
δικάζονται από τα ως άνω δικαστήρια, είναι χαρακτηριστική και η δυσκολία των υποθέσεων,
που δικάζονται, µε συνέπεια η συγκεκριµένη γραµµατέας να έχει αναλάβει το βάρος συµµετοχής σε όλα τα δικαστήρια κακουργηµάτων (σε πρώτο και δεύτερο βαθµό), που δικάζονται
στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Σάµου, ενώ παράλληλα εκτός από τα διοικητικά της καθήκοντα, έχει και την ευθύνη της ανάκρισης.
Επίσης, οι γραµµατείς , που υπηρετούν στο συγκεκριµένο τµήµα, είναι ακόµα δόκιµες, καθώς διορίστηκαν κατόπιν του τελευταίου διαγωνισµού. Ωστόσο, λόγω της υποστελέχωσης συµµετέχουν από τους πρώτους µήνες στις συνεδριάσεις Μονοµελών και Τριµελών
Πληµµελειοδικείων, καθώς και στο Τριµελές Εφετείο Πληµµεληµάτων Αιγαίου! Τους έχουν
ανατεθεί αρµοδιότητες και καθήκοντα, που δεν αρµόζουν σε δόκιµες γραµµατείς, που δεν
έχουν αποκτήσει ακόµα εµπειρία, ωστόσο αυτό είναι άµεση συνέπεια των πολλών οργανικών
κενών.
Το πρόβληµα, όµως, στο συγκεκριµένο τµήµα κατέστει εµφανές από 1/8/2012, διότι
µέχρι τότε είχε αποσπαστεί υπάλληλος από το Υποθηκοφυλακείο Σάµου, ο οποίος τέλη Ιουλίου επέστρεψε στην υπηρεσία του. Ως εκ τούτου οι ως άνω δόκιµες υπάλληλοι θα πρέπει
από τον προσεχή Σεπτέµβριο να αναλαµβάνουν όλες τις έδρες του Μονοµελούς και Τριµελούς Πληµµελειοδικείου, το Τριµελές Εφετείο Πληµµεληµάτων, να συντάσσουν τα πρακτικά
αυτών, να διενεργούν τις εκκαθαρίσεις των ποινών, να συντάσσουν δελτία ποινικών µητρώων, εκθέσεις των ενδίκων µέσων, φύλλα εκπτώσεως και να ασχολούνται µε όλη την εν
γένει κίνηση του Ποινικού Τµήµατος, και θα πρέπει να

µεταβαίνουν και στο Μονοµελές

Πληµµελειοδικείο Καρλοβάσου στο οποίο δεν υπάρχει γραµµατέας. Αυτό σηµαίνει ότι θα αναλαµβάνουν τουλάχιστον επτά (7) έδρες το µήνα (3) Μονοµελή Σάµου, 2 – 3 Τριµελή Σάµου, 1 Μονοµελές Καρλοβάσου) στα οποία θα προστίθεται και η έδρα του Μεταβατικού Εφετείου Αιγαίου! Ήδη µετά την ισχύ του ν. 3994/2011 και τον περιορισµό της ύλης των Εφετείων έχει επέλθει δραµατική αύξηση της ύλης στο Μονοµελές και Τριµελές Πληµµελειοδικείο, γεγονός που σηµαίνει τη σταδιακή σώρευση αρκετών και σοβαρών υποθέσεων στα πινάκια των δικαστηρίων, αυξηµένης µάλιστα δυσκολίας και σηµασίας.
Οι παραπάνω υπάλληλοι είναι αδύνατον να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες του
Τµήµατος αυτού, και να διεκπεραιώνουν και όλες τις πιο πάνω αναφερόµενες εργασίες αυτού. Η αναπλήρωσή τους από τους γραµµατείς των υπολοίπων τµηµάτων είναι εξαιρετικά
δύσκολη εξαιτίας του υπερβολικού όγκου δουλειάς, που έχει συσσωρευθεί και στα λοιπά
τµήµατα. Τούτο σηµαίνει, υπέρµετρη καθυστέρηση στην καθαρογραφή των ποινικών αποφάσεων και, συνακόλουθα καθυστέρηση διεκπεραίωσης όλων των ποινικών υποθέσεων, γεγονός άκρως επικίνδυνο, καθώς και, στην περίπτωση αναπλήρωσης από γραµµατέα του πο-
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λιτικού τµήµατος, την αποδιοργάνωση του Πολιτικού τµήµατος, και την ύπαρξη µεγάλου
κινδύνου για καθυστερήσεις και λάθη των υπαλλήλων, όπως επίσης και καθυστέρηση στην
εξυπηρέτηση των υποθέσεων των πολιτών και των δικηγόρων.
Ήδη από το προηγούµενο έτος, οπότε η οµαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου εξασφαλιζόταν οριακά, εµφανίζονταν προβλήµατα, ενώ υπήρχε και ζήτηµα µε τη χορήγηση των
αδειών λόγω του µικρού αριθµού υπαλλήλων. Μάλιστα, για να ανταποκριθούν οι γραµµατείς
σε όλον αυτό τον τεράστιο όγκο εργασίας αναγκαστικά δουλεύουν απογεύµατα και Σαββατοκύριακα εις βάρος των οικογενειών τους. Και εκτός όλων των ανωτέρω προβληµάτων,
προστέθηκε στα καθήκοντά µας και η συµµετοχή µας στην Μεταβατική Έδρα του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Καρλοβάσου, το οποίο έχει µείνει χωρίς κανέναν γραµµατέα, µε έναν µόνο επιµελητή µετά τη µετάθεση του µοναδικού γραµµατέα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάµου.
Στο Ειρηνοδικείο Σάµου, υπάρχει ανάγκη αύξησης των οργανικών θέσεων λόγω της αύξησης
του αντικειµένου των εργασιών και της ανάγκης µετάβασης στο Ειρηνοδικείο Καρλοβάσου
το οποίο έχει µείνει χωρίς κανέναν Γραµµατέα, µε έναν µόνο Επιµελητή. Θα πρέπει να πληρωθεί άµεσα η θέση Γραµµατέα.
Στην Εισαγγελία Σάµου προβλέπονται από το οργανόγραµµα της Υπηρεσίας(σύµφωνα µε τις ανάγκες του έτους 1988 δέκα(10) θέσεις υπαλλήλων. Συγκεκριµένα έξι(6) θέσεις γραµµατέων και τέσσερις θέσεις Επιµελητών, εκ των οποίων σήµερα είναι καλλυµµένες συνολικά οι επτά(7).
Καθίσταται σαφές ότι ήδη από εδώ και πέρα µε τον υπάρχοντα αριθµό υπαλλήλων
δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου. Υπάρχει άµεσος
κίνδυνος αναστολής κάποιων εργασιών. Υπάρχει φυσική αδυναµία συµµετοχής γραµµατέα
σε όλες τις έδρες και κυρίως τις ποινικές. Είναι αδύνατη η εύρυθµη λειτουργία του Πρωτοδικείου µε έξι γραµµατείς εκ των οποίων οι τρεις είναι προϊστάµενοι Τµηµάτων και ∆ιεύθυνσης! Γίνεται ορατός ο κίνδυνος λαθών και παραλείψεων λόγω του τριπλάσιου όγκου εργασίας, τον οποίο καλείται να εκτελέσει ο καθένας υπάλληλος.
Η κατάσταση χρήζει άµεσης αντιµετώπισης από την πλευρά σας. Το φιλότιµο και οι
προσπάθειες των υπαλλήλων δεν επαρκούν πλέον. Η λύση όµως δεν βρίσκεται ούτε σε µέτρα πρόσκαιρης αντιµετώπισης του προβλήµατος ούτε σε ηµίµετρα. Το πρόβληµα έχει ξεπεράσει κάθε όριο διαχείρισης και η αντιµετώπισή του κρίνεται κατεπείγουσα. Λύση µπορεί να
επέλθει µόνο µε άµεση και ουσιαστική παρέµβασή σας, αλλά το πρόβληµα πρέπει να λυθεί
µε άµεσο και µόνιµο τρόπο. Οι λοιπές δικαστικές υπηρεσίες του νοµού (Ειρηνοδικείο, Εισαγγελία) αδυνατούν λόγω και της δικής τους υποστελέχωσης να συνδράµουν. Τέλος, άρχισε να
παρατηρείται έντονη αντίδραση εκ µέρους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Σάµου για την κατά-
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σταση στο Πρωτοδικείο και τα προβλήµατα, που δηµιουργούνται από την έλλειψη υπαλληλικού προσωπικού.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα προβλήµατα λειτουργίας του Πρωτοδικείου αντανακλούν άµεσα στη λειτουργία της κοινωνίας της Σάµου και στην πρόσβαση κάθε πολίτη στους
µηχανισµούς της ∆ικαιοσύνης. Έχουµε ξεπεράσει κάθε όριο διαχείρισης της κατάστασης! ∆ιαπιστώνουµε δε ότι οι εκκλήσεις µας και η αγωνία µας δεν συγκινούν κανέναν. Πλέον, η αντίδραση µας καθώς και των µελών του ∆ικηγορικού Συλλόγου Σάµου θα είναι έντονη. Ελπίζουµε σε ουσιαστική παρέµβασή σας ειδάλλως είναι εµφανέστατος πλέον ο κίνδυνος να αρχίσουµε να κατερχόµαστε σε επαναλαµβανόµενες στάσεις εργασίας, απεργιακές κινητοποιήσεις αορίστου χρόνου και αποχή από τα καθήκοντά µας στις συνεδριάσεις του Μεταβατικού
Εφετείου Αιγαίου, µέχρι την αντιµετώπιση του προβλήµατος υποστελέχωσης του Πρωτοδικείου. Είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική η άµεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ επίσης, όπως µας ενηµερώσετε το συντοµότερο δυνατόν για τα µέτρα που προτίθεστε να λάβετε για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του Πρωτοδικείου Σάµου προκειµένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, αφού οι υφιστάµενες ελλείψεις,
κυρίως στο Ποινικό Τµήµα, θα έχουν από το νέο δικαστικό έτος ως αποτέλεσµα την αδυναµία εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων και την παραγραφή αυτών.
ΓΙΑ ΤΟ ∆Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αικατερίνη Καρπαθίου

∆ιονυσία Κουλούρη
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