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Θέμα: Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Υπηρεσιών Σάμου 

    

 Οι ανάγκες των δικαστικών υπηρεσιών της Σάμου αναλυτικά είναι οι 

ακόλουθες:  

 

Σάμος, 17-10-2019  
Αριθ. Πρακτικού: 1 

Ημερομηνία συνεδρίασης 
16-10-2019 



ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 

 Σύμφωνα με το οργανόγραμμα του 1988, όπως το ίδιο ισχύει και με την αριθ. 

885/25-1-2019 πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα την 

κατανομή οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων των γραμματειών των 

Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, προβλέπονται στο Πρωτοδικείο Σάμου έντεκα 

(11) θέσεις γραμματέων, δύο (2) θέσεις επιμελητών Δικαστηρίων και μία 

(1) θέση δακτυλογράφου- χειριστού Η/Υ. 

         Οι καλυμμένες σήμερα θέσεις δικαστικών υπαλλήλων είναι οκτώ (8)  

γραμματέων.  

        Οι θέσεις των οκτώ (8) γραμματέων είναι κατανεμημένες σε τμήματα ως εξής: 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας: 1,  Πολιτικό τμήμα: 3,  Ποινικό 

τμήμα: 2 και Ανάκριση-Βουλεύματα-ΜΟΔ: 1. Ειδικότερα : 

        Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας, έχει αναλάβει, πέραν των 

άλλων καθηκόντων της, την παραλαβή και τη σύνταξη εκθέσεων κατάθεσης 

οποιουδήποτε δικογράφου απευθύνεται στο Μονομελές και Πολυμελές Πρωτοδικείο, 

καθώς και την αναπλήρωση, εφόσον χρειαστεί, γραμματέα του πολιτικού τμήματος. 

        Στο Πολιτικό τμήμα υπηρετούν σήμερα, τρεις (3) υπάλληλοι: Η 

Προϊσταμένη του Πολιτικού Τμήματος, μία (1) Διοικητική Γραμματέας 

(ΙΔΑΧ) και μία δόκιμη γραμματέας, η οποία προσλήφθηκε με τον τελευταίο 

διαγωνισμό των ΠΕ στις αρχές του έτους (4-3-2019). Ας σημειωθεί ότι η 

Προϊσταμένη του Πολιτικού Τμήματος βρίσκεται από τον Φεβρουάριο τρέχοντος 

έτους σε αναρρωτική άδεια λόγω σοβαρότατης ασθένειας (αναζωπύρωση 

φυματίωσης), η οποία θα συνεχιστεί μέχρι τέλους του έτους, κατά τη δήλωσή της. Οι 

ανωτέρω δύο (2) πλέον υπάλληλοι  συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Μονομελούς 

και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, δημοσιεύουν και καθαρογράφουν όλες τις αποφάσεις 

των παραπάνω Δικαστηρίων και ασχολούνται  με όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα του 

Τμήματος. Πέραν δε των ανωτέρω αντικειμένων του Πρωτοδικείου, η μία εξ 

αυτών έχει οριστεί και Γραμματέας της Μεταβατικής έδρας του Εφετείου 

Αιγαίου κατά την εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων.  

Στο Ποινικό Τμήμα υπηρετούν σήμερα δύο (2) υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι 

που υπηρετούν στο Τμήμα αυτό, καλούνται να καλύψουν πέντε (5) ή έξι (6) έδρες 

κάθε μήνα (Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου), να καλύπτουν τον 

ιδιαίτερα αυξημένο όγκο αυτοφώρων συνεπεία του προσφυγικού, να διενεργούν 

δημοσιεύσεις και εκκαθαρίσεις των ποινών όλων των παραπάνω εδρών, επιπλέον δε, 

επειδή το Πρωτοδικείο λειτουργεί και ως μεταβατική έδρα του Εφετείου Αιγαίου, να 



συμμετέχουν και ως Γραμματείς του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων και 

Κακουργημάτων.  

Στην Ανάκριση υπηρετεί ένας (1) υπάλληλος, ο οποίος ασχολείται με 

την Ανάκριση και τα Βουλεύματα, συμμετέχει ως Γραμματέας του Μικτού Ορκωτού 

Δικαστηρίου Σάμου, καθώς και του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Ας 

σημειωθεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Ανάκριση  παρουσιάζει μεγάλη κίνηση, 

επειδή η Σάμος είναι μια από τις κύριες πύλες εισροής μεγάλου αριθμού πολιτών 

τρίτων χωρών χωρίς δικαίωμα εισόδου στην ημεδαπή, γεγονός που έχει προκαλέσει 

μεγάλη αύξηση διαφόρων μορφών εγκληματικότητας και έντονη γραφειοκρατία και 

σχεδόν καθημερινά απασχολείται ένα άτομο στην Ανάκριση με τους διακινητές, οι 

οποίοι στη συνέχεια παραπέμπονται στο Εφετείο Κακουργημάτων που συνεδριάζει 

στη Σάμο. 

Επισημαίνουμε ότι τα καθήκοντα των υπαλλήλων του Πρωτοδικείου είναι 

ιδιαίτερα βεβαρημένα, λόγω της συμμετοχής τους και στις έδρες του Μεταβατικού 

Εφετείου Αιγαίου στη Σάμο (Πολιτικού και ποινικού Τμήματος), που συνεδριάζει 

τέσσερις (4) φορές το χρόνο και επί τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες κάθε φορά.  

Επίσης οι υπάλληλοι του Πρωτοδικείου μεταβαίνουν εκ περιτροπής στο 

Ειρηνοδικείο Ικαρίας στον Άγιο Κήρυκο, κατά τη συνεδρίαση του Μονομελούς 

Πλημ/κείου Σάμου στη εκεί μεταβατική του έδρα, για δημοσίευση των εκδικαζομένων 

υποθέσεων, εκκαθάριση ποινών και λοιπές εργασίες, καθώς επίσης συνεπικουρούν και 

στις εργασίες του Ειρηνοδικείου Καρλοβάσου μαζί με τους υπαλλήλους του 

Ειρηνοδικείου Σάμου. 

Περαιτέρω ας ληφθεί υπόψη ότι εκ των ανωτέρω υπηρετούντων σήμερα 

υπαλλήλων:  

1) Η Προϊσταμένη του Πολιτικού Τμήματος, όπως προαναφέρθηκε, 

βρίσκεται από τον Φεβρουάριο τρέχοντος έτους σε αναρρωτική άδεια λόγω 

σοβαρότατης ασθένειας (αναζωπύρωση φυματίωσης). 

2) Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Αναστασία Μυτελούδη, όπως μας 

δήλωσε, προτίθενται να αναχωρήσει από το Πρωτοδικείο στο τέλος τρέχοντος έτους 

λόγω συνταξιοδότησής της. 

Συνακόλουθα των ανωτέρω, στο τέλος τρέχοντος έτους η Υπηρεσία θα 

έχει απομείνει με πέντε (5) γραμματείς και χωρίς κανένα επιμελητή 

Δικαστηρίων και είναι πλέον, ολοφάνερο ότι το Πρωτοδικείο με τις σημερινές 

συνθήκες δεν μπορεί να λειτουργήσει, ούτε ως Πρωτοδικείο, πολύ δε περισσότερο ως 

μεταβατική έδρα του Εφετείου Αιγαίου.  



Ειδικότερα όσον αφορά τη μεταβατική έδρα του Εφετείου Αιγαίου με το π.δ 

282/1994 ορίστηκε μεταβατική έδρα του Εφετείου Αιγαίου (πολιτική και ποινική) 

στην έδρα του Πρωτοδικείου Σάμου και ορίστηκαν οι γραμματείς του Πρωτοδικείου 

Σάμου ως Γραμματείς του Εφετείου Αιγαίου. Σήμερα όπως προαναφέρθηκε το 

Εφετείο Αιγαίου συνεδριάζει τέσσερις (4) φορές το χρόνο και επί τρεις (3) 

τουλάχιστον ημέρες κάθε φορά για εκδίκαση πολιτικών και Ποινικών υποθέσεων. 

Βασικός λόγος για τον οποίο ορίστηκαν οι γραμματείς του Πρωτοδικείου Σάμου ως 

γραμματείς του Εφετείου ήταν η έλλειψη υπαλλήλων στο Εφετείο Αιγαίου. Σήμερα 

δεν υφίσταται πλέον αυτό το πρόβλημα στο Εφετείο Αιγαίου, αντιθέτως είναι 

τεράστιο για το Πρωτοδικείο Σάμου, του οποίου οι λιγοστοί υπάλληλοι δεν μπορούν 

πλέον να υποστηρίζουν γραμματειακά το Εφετείο. 

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε θερμότατα για την τροποποίηση 

του πδ. 282/1994, καθώς και των μεταγενεστέρων, όσον αφορά τον 

ορισμό των υπαλλήλων του πρωτοδικείου Σάμου ως υπαλλήλων της 

μεταβατικής έδρας του Εφετείου Αιγαίου. Ας ληφθεί υπόψη ότι η Σάμος είναι 

πλέον η μοναδική μεταβατική έδρα του Εφετείου Αιγαίου και μπορούν, χωρίς 

πρόβλημα να μεταβαίνουν οι υπάλληλοι του στη Σάμο κατά την εκδίκαση των 

πολιτικών και ποινικών υποθέσεών του μαζί με τους Εφέτες .         

Επίσης από τον πρόσφατο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 1 Κ/2017 ( ΦΕΚ 10/03-03-

2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) «πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων 

τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και 

Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας)», προβλεπόταν στο Πρωτοδικείο Σάμου η κάλυψη 

δύο θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ήτοι μια θέση «ΠΕ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» και μια θέση «ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»  

Επειδή: 1) προσελήφθη στο Πρωτοδικείο Σάμου, σύμφωνα με τον οριστικό 

πίνακα κατάταξης του ΑΣΕΠ, στη θέση της «ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ», η 

Γιασιμώ Γλύκα, ενώ η δεύτερη προκηρυχθείσα θέση «ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΜΕ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ» δεν καλύφθηκε, καθώς η πρώτη επιτυχούσα στον ανωτέρω διαγωνισμό, 

Μιχαηλίδου Φωτεινή του Θωμά, δεν αποδέχθηκε τον διορισμό της, η δε δεύτερη 

στον ίδιο πίνακα, είναι η ίδια ως άνω Γιασιμώ Γλύκα, η οποία έχει ήδη καταλάβει τη 

θέση ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ», 2)σύμφωνα δε με την κείμενη νομοθεσία 

που διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ (ν. 2190/1994) οι πίνακες 

προσληπτέων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν για τρία 

(3) έτη και περαιτέρω, διοριστέος που δεν αποδέχεται τον διορισμό του 

αναπληρώνεται από τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο όπως εμφανίζεται στον 



«πίνακα κατάταξης -επιτυχίας υποψηφίων», 3) εν προκειμένω για την περίπτωση της 

προκήρυξης 1 Κ/2017, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 3 έτη από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ 

του πίνακα διοριστέων, ο φορέας (το Υπουργείο) μπορεί με έγγραφο του να ζητήσει 

από το ΑΣΕΠ την αναπλήρωση του υποψηφίου που δεν αποδέχθηκε τον διορισμό 

του. 

Για όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα, λαμβανομένων υπόψη και των επιτακτικών 

υπηρεσιακών αναγκών του Πρωτοδικείου Σάμου, παρακαλούμε  για την άμεση 

επίσπευση των διαδικασιών κάλυψης της θέσης «ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» 

με αριθμό 348 (Πρωτοδικείο Σάμου-Γενικές θέσεις εμπειρίας), με την πρόσληψη του 

κατά σειρά επόμενου τρίτου αναφερομένου στον οριστικό πίνακα κατάταξης, καθώς 

η παραπάνω θέση εξακολουθεί να παραμένει κενή, μετά την μη αποδοχή του 

διορισμού της από την πρώτη επιτυχούσα, Φωτεινή Μιχαηλίδου . 

Περαιτέρω, επειδή από τον ανωτέρω διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, πέραν των δύο 

(2) θέσεων ΠΕ, είναι δεσμευμένη και μία (1) θέση ΔΕ για την Υπηρεσία μας, και 

απ΄ότι πληροφορηθήκαμε έχει οριστικοποιηθεί ο πίνακας επιτυχόντων, παρακαλούμε 

για την επίσπευση των διαδικασιών .  

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 

         Σας γνωρίζουμε ότι στο Ειρηνοδικείο Σάμου υπηρετούν  ένας (1) Ειρηνοδίκης, 

τρεις (3) Γραμματείς και ένας (1) Δικαστικός Επιμελητής, ενώ οι οργανικές θέσεις  

Γραμματέων είναι πέντε (5)  (ΦΕΚ 222/ 1-2-2019). Υπάρχουν δηλαδή δυο (2)  κενές 

οργανικές θέσεις Γραμματέων.  

Στο Ειρηνοδικείο Καρλοβασίου υπηρετεί ένας (1) Δικαστικός Επιμελητής, ενώ 

υπάρχουν και δύο (2) οργανικές θέσεις Γραμματέων, οι οποίες είναι κενές. 

Στο Ειρηνοδικείο Αγίου Κηρύκου Ικαρίας υπηρετεί ένας (1) γραμματέας, ο 

οποίος προτίθεται να συνταξιοδοτηθεί άμεσα, ενώ υπάρχουν μία (1) οργανική θέση 

Γραμματέα ακόμη και μία οργανική θέση Δικαστικού Επιμελητή (1), οι οποίες είναι 

κενές. 

     Η αύξηση  της καθ΄υλην  αρμοδιότητας στα Ειρηνοδικεία:  

1) ( ν. 3944/2011 ) από 12.000 ευρώ στις 20.000 ευρώ.  

2) (ν. 2869/2010) εκδίκαση υπερχρεωμένων  νοικοκυριών.  

3) (ν. 4045/2012) μεταφορά  της εκουσίας δικαιοδοσίας  (σωματεία, διαθήκες, 

κληρονομητήρια, αποποιήσεις κ.λ.π), ασφαλιστικά μέτρα (προσημειώσεις) από τα 

Μονομελή Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία, καθώς επίσης  και η μετατροπή πολλών 

πλημμελημάτων σε πταίσματα (Το Ειρηνοδικείο  Σάμου λειτουργεί  και  ως 

Πταισματοδικείο) έχει προκαλέσει πολλά σοβαρά προβλήματα στην Γραμματειακή 



υποστήριξη της Υπηρεσίας μας  και μάλιστα δυσανάλογα  σε σχέση με τον αριθμό 

των ήδη υπηρετούντων σ΄αυτό Δικαστικών υπαλλήλων (3 Γραμματείς και 1 

Δικαστικός Επιμελητής).  

      Το πρόβλημα  έχει ήδη αρχίσει  να φαίνεται  και αυτό μέρα με τη μέρα γίνεται 

πιο έντονο, λόγω  και της έναρξης της νέας δικαστικής χρονιάς, στην εύρυθμη 

λειτουργία του  Ειρηνοδικείου Σάμου , διότι εκτός του ότι διεκπεραιώνονται όλες οι 

εργασίες   της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Σάμου (καταθέσεις, προσδιορισμοί  

αιτήσεων αγωγών,   απόγραφα, δημοσιεύσεις  αποφάσεων, έκδοση πιστοποιητικών, 

σύνταξη  εκθέσεων, αποποιήσεων, δηλώσεων τρίτων, ενόρκων βεβαιώσεων, λήψη 

καταθέσεων προανακριτικών παραγγελιών κλπ), από τους τρεις ( 3) Γραμματείς του 

Ειρηνοδικείου Σάμου, εκ περιτροπής οι ίδιοι τρεις ( 3) Γραμματείς  του Ειρηνοδικείου 

Σάμου, κατόπιν παραγγελίας Προέδρου Πρωτοδικών διεκπεραιώνουν όλες τις 

εργασίες και του περιφερειακού Ειρηνοδικείου Καρλοβασίου Σάμου, στο οποίο  

παραμένει κενή η οργανική θέση  Γραμματέα  από 12-3-2018 μέχρι  σήμερα,   

εφόσον η Γραμματέας που υπηρετούσε  μετατέθηκε με δική της αίτηση στην 

Εισαγγελία Λάρισας.   

     Ως εκ τούτου η ταυτόχρονη διεκπεραίωση των εργασιών και των δυο 

Ειρηνοδικείων (Ειρηνοδικείου Σάμου, Ειρηνοδικείου Καρλοβασίου),  η ταυτόχρονη 

εξυπηρέτηση δικηγόρων και πολιτών (περιφέρειας  Ειρηνοδικείου Σάμου,  

περιφέρειας Ειρηνοδικείου  Καρλοβασίου  με πληθυσμό 35.000 κατοίκων) από τους 

τρεις  (3) Γραμματείς  του Ειρηνοδικείου Σάμου είναι αδύνατη, λόγω του ότι όπως 

προαναφέραμε δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες του Ειρηνοδικείου Σάμου  με 

αποτέλεσμα να εργάζονται   πέραν των δυνατοτήτων  τους και πέραν του ωραρίου 

τους. ΄Οσο και φιλότιμες  προσπάθειες  κι αν  καταβάλουν για να  ανταποκριθούν 

στα καθήκοντά τους  θα θέλαμε να σας εφιστήσουμε  την προσοχή για τον κίνδυνο  

λαθών  και παραλείψεων.  

    Με γνώμονα πάντοτε  την εύρυθμη  λειτουργία της Γραμματείας του 

Ειρηνοδικείου Σάμου, καθίσταται επιτακτικά αναγκαία η άμεση πλήρωση  των  δυο 

(2) κενών οργανικών θέσεων Γραμματέων στο Ειρηνοδικείο Σάμου, είτε με διορισμό 

από  τον  πρόσφατο πίνακα  επιτυχόντων  του Υπουργείου Δικαιοσύνης,  είτε  με 

μετάταξη- κινητικότητα υπαλλήλων  από υπαλλήλους  του ευρύτερου  δημοσίου  

τομέα.     

   

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ 

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου προβλέπονται έξι (6) οργανικές 

θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και τρείς (3) θέσεις επιμελητών δικαστηρίων. 



Παρά ταύτα, ο αριθμός των υπηρετούντων επιμελητών ανέρχεται σε έναν (1). 

Η μεγάλη ροή μεταναστών-προσφύγων έχει αυξήσει δραματικά τον όγκο των 

εργασιών της υπηρεσίας μας, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ανταποκρίνονται με 

δυσκολία στα καθήκοντα τους, των οποίων η κατανομή ήταν ούτως ή άλλως 

δυσανάλογη του αριθμού τους. Το πρόβλημα δε, αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμη 

περισσότερο, ενόψει της αποχώρησης το προσεχές έτος, δύο τουλάχιστον 

υπαλλήλων, λόγω συνταξιοδότησης. 

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε για την άμεση κάλυψη των κενών 

οργανικών θέσεων επιμελητών δικαστηρίων. 

  

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 

O Πρόεδρος                                                             Η Γραμματέας 

 

Παναγιώτης Αργυρίου                                              Αγγελική Καζόγλου 


