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Λάρισα 8/11/19 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Προς: 

• Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, 

• Υφυπουργό Δικαιοσύνης, κ. Δημήτριο Κράνη, 

• Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.) 

• Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Λάρισας 

 

Κοιν: Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας 

 

ΘΕΜΑ: «Άμεση κάλυψη κενών θέσεων Πρωτοδικείου Λάρισας» 

 

Αξιότιμοι κ.κ., 

 Τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας τα 

τελευταία χρόνια έχουν γιγαντωθεί και καθημερινά δίνεται ένας αγώνας των 

μετεχόντων του χώρου μεταξύ των οποίων και οι δικαστικοί υπάλληλοι, ο οποίος 

ξεπερνά κατά πολύ τις αντοχές μας σε σωματικό αλλά και ψυχοπνευματικό επίπεδο. 

Ένα από τα κύρια και με ανάγκη άμεσης επίλυσης, είναι αυτό της κάλυψης κενών 

οργανικών θέσεων.  

 Το θέμα προσωρινά και λόγω των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων 

καθώς και των καλοκαιρινών αδειών επισκιάστηκε, όμως με την έναρξη του 

δικαστικού έτους κληθήκαμε και πάλι να λύσουμε το οξύτατο αυτό ζήτημα. Κάτι όμως 

που σε καμία περίπτωση και χωρίς τη συνδρομή της επίσημης πολιτείας δεν μπορεί 

να επιτευχθεί.  

 Όπως έγινε γνωστό και σε πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 

στις 2/11/19 με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Παναγιώτη 

Αλεξανδρή και τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου Δικαστικών Υπαλλήλων Λάρισας, τα 

κενά στις Δικαστικές Υπηρεσίες Λάρισας, μεταξύ των οποίων είναι και το 

Πρωτοδικείο, μας αναγκάζουν να εργαζόμαστε κάτω από αντίξοες και σε κάποιες 

περιπτώσεις, άνω των δυνάμεων μας, συνθήκες.  

 Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Β΄ 222/1-2-2019 ΦΕΚ κατανομής οργανικών 

θέσεων δικαστικών υπαλλήλων της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών τους, των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα Τακτικά 

Διοικητικά Δικαστήρια, οι θέσεις που προβλέπονται για το Πρωτοδικείο Λάρισας είναι 

οι εξής: 46 θέσεις Γραμματέων, 1 θέση Υπαλλήλου Πληροφορικής, 5 θέσεις 

Επιμελητών και 2 θέσεις Δακτυλογράφων. ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 54. Ήδη όμως οι 



ελλείψεις που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία μας ανέρχονται στον αριθμό συνόλου 

θέσεων 9: 6 θέσεις Γραμματέων, 1 θέση Επιμελητή και 2 θέσεις Δακτυλογράφων.  

 Ο όγκος εργασιών στην Υπηρεσία μας αυξάνεται με ανησυχητικά ταχείς 

ρυθμούς και με δυσκολία πλέον προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας τα καθήκοντα 

μας. Το πρόβλημα δε αναμένεται να μεγεθυνθεί ενόψει επικείμενων 

συνταξιοδοτήσεων (σε άμεσο χρόνο, 2 ενώ έπονται και άλλες 4), και αιτήσεων 

μεταθέσεων που θα κατατεθούν από συναδέρφους μας στο προσεχές χρονικό 

διάστημα.  

Ήδη τα κενά που έχουν δημιουργηθεί λόγω γονικών αδειών και αποσπάσεων 

είναι μεγάλα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουμε πως: στο Εφετείο Λάρισας υπηρετεί 

υπάλληλος του Πρωτοδικείου Λάρισας για χρονικό διάστημα 1 έτους, 4 υπάλληλοι 

απουσιάζουν με άδεια ανατροφής τέκνου και 1 υπάλληλος υπηρετεί λόγω 

απόσπασης σε άλλο Πρωτοδικείο της Επικράτειας. Αν σε όλα αυτά προστεθούν και 

οι τραγικές ελλείψεις σε θέματα μηχανογράφησης, υλικοτεχνικής υποδομής σε 

συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες της φύσης της δουλειάς μας (αναφέρουμε ενδεικτικά: 

υπηρεσίες αυτοφώρων και ανάκρισης ακόμα και σε ημέρες αργιών, έδρες με την 

έλλειψη της απομαγνητοφώνησης στις ποινικές υποθέσεις να ταλαιπωρεί τους 

συναδέρφους μας που καλούνται να κρατούν πρακτικά χειρόγραφα), μπορεί κανείς 

να φανταστεί τις δυσκολίες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά. 

Για τους λόγους αυτούς και σεβόμενοι την ελληνική δικαιοσύνη, αιτούμεθα την 

ΑΜΕΣΗ κάλυψη των κενών θέσεων, προκειμένου και για να διασφαλιστεί η ομαλή 

λειτουργία της Υπηρεσίας μας – κάτι που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε σε 

περίπτωση που το αίτημα μας δεν υλοποιηθεί το ταχύτερο. 

 

Με τιμή, 

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 

(ακολουθούν υπογραφές) 

1) ΚΡΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

2) ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

3) ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

4) ΣΑΡΛΙΚΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

5) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

6) ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

7) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

8) ΤΣΙΑΠΡΑΖΗ ΜΑΡΙΑ 

9) ΜΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

10) ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΞΑΝΘΗ 

11) ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12) ΚΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 



13) ΜΠΑΤΑΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 

14) ΤΑΤΙΑ ΑΜΑΛΙΑ 

15) ΑΛΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 

16) ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

17) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

18) ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ ΕΛΕΝΗ 

19) ΓΛΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

20) ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

21) ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22) ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

23) ΜΠΟΥΖΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

24) ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

25) ΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

26) ΚΟΣΜΕΤΣΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 

27) ΖΩΤΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ 

28) ΜΗΤΡΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

29) ΣΙΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

30) ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

31) ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

32)ΤΖΗΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

33) ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΥΓΓΕΛΙΑ 

35) ΜΑΣΤΟΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

36) ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

37) ΣΤΡΑΠΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ 

38) ΤΑΜΠΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

39) ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 

40) ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ  

 

 


