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αναδιάρθρωση  των  δικαστικών  δομών  με  βάση  αντικειμενικά  κριτήρια,  (β)  την  ορθολογική

ανακατανομή των αρμοδιοτήτων σε σχέση με την χωροταξική αναδιάρθρωση, (γ) την εσωτερική

οργάνωση  και  διοίκηση  των  δικαστηρίων,  όπως  διαμορφώνονται  μετά  τη  χωροταξική

αναδιάρθρωση και την ανακατανομή αρμοδιοτήτων. 

Η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται από τα εξής μέλη:  Μιχαήλ Πικραμένο, Αντιπρόεδρο του

Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  Αγάπη  Γαλενιανού  –  Χαλκιαδάκη  και  Βασίλειο  Ανδρουλάκη,

Συμβούλους  Επικρατείας,  Παναγιώτα  Τσατσάνη,  Αντεπίτροπο  της  Επικρατείας  των  Τακτικών

Διοικητικών  Δικαστηρίων,  Χρήστο  Παπανικολάου  και  Ευάγγελο  Αργυρό,  Παρέδρους  του

Συμβουλίου της Επικρατείας και Κωνσταντίνο Ζουρνατζή, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων και

Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Επίσης,

την  Ομάδα  Εργασίας  επικουρούν  οι  Εισηγήτριες  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  Αγγελική

Μουτάφη, Στυλιανή Φλώρου και Αθανασία Κοντόγιωργα. 

Αθήνα, 1.6.2022 
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Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ι. Εισαγωγή

Η δημιουργία δικαστικού χάρτη αποτελεί θεμελιώδη δημόσια πολιτική για την οργάνωση

της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να εξελίσσεται επί τη βάσει ορισμένης διαδικασίας, οι δε γενικές

επιλογές  καθώς  και  οι  επιμέρους  ρυθμίσεις  της  υπακούουν  σε  αρχές  και  ερείδονται  επί

ορθολογικών  κριτηρίων.  Οι  αρχές  και  τα  κριτήρια  έχουν  καταστρωθεί  από  ευρωπαϊκούς

οργανισμούς για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης (βλ. CEPEJ), έχουν τύχει εφαρμογής

από κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και αποτελούν πηγή έμπνευσης για το μέλλον. Η

πολιτική  της  χωροταξικής  αναδιάρθρωσης  των  δικαστηρίων  δεν  λειτουργεί  μεμονωμένα,  αλλά

συνδυάζεται και με άλλες πολιτικές που αποβλέπουν στην μεταβολή του δικαστικού συστήματος.

Ειδικότερα,  η  CEPEJ  τονίζει  εμφατικά  το  νέο  τύπο  διακυβέρνησης  της  δικαιοσύνης  με  την

προωθημένη χρήση των τεχνολογικών υποδομών που μπορεί  να αλλάξει  σε βάθος  τους  όρους

λειτουργίας του δικαστικού συστήματος και να διευκολύνει, μέσα σ   αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, το

ριζικό ανασχεδιασμό του δικαστικού χάρτη.

Ο  αριθμός  και  η  έδρα  των  δικαστηρίων  που  συνιστώνται  στην  επικράτεια,  αποτελούν

ευθύνη της  Πολιτείας,  καθώς προϋποθέτουν τη θέσπιση σχετικών κανόνων είτε  από τον κοινό

νομοθέτη  είτε  από  την  κανονιστικώς  δρώσα  διοίκηση  κατόπιν  ειδικής  εξουσιοδότησης  νόμου.

Τούτο  πρακτικά  σημαίνει  ότι  ο  νομοθέτης  ασκεί,  με  τις  επιλογές  του,  δημόσια  πολιτική  με

αντικείμενο  την  οργάνωση  της  δικαιοσύνης  επί  τη  βάσει  των  γεωγραφικών,  οικονομικών,

κοινωνικών και πληθυσμιακών συνθηκών που επικρατούν στις Περιφέρειες της χώρας. Με άλλα

λόγια  πρόκειται  για  ειδική  εκδήλωση  της  χωροταξικής  πολιτικής  του  σύγχρονου  κοινωνικού

κράτους δικαίου το οποίο οφείλει να διαμορφώνει το παρόν και να προγραμματίζει το μέλλον. Η

χωροταξία εν γένει, ως διακεκριμένη δραστηριότητα, εμφανίσθηκε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο

πόλεμο  και  προέκυψε  από  την  ανάγκη  το  Κράτος  να  εναρμονίζει  τις  διαρκώς  αυξανόμενες

απαιτήσεις του ατόμου και της κοινωνίας με τα πραγματικά δεδομένα του διαθέσιμου χώρου. Έτσι,

η  χωροταξία  αποσκοπεί  να  οργανώσει  και  να  κατανείμει  με  τρόπο  ορθολογικό,  μέσα  σε

καθορισμένα γεωγραφικά όρια,  τις  ποικίλες  δραστηριότητες  του ανθρώπου,  ώστε  να επέρχεται

ισορροπία των αναγκών του ατόμου και της κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς πόρους

και  τις  απαιτήσεις  της  οικονομικής  ζωής.  Ειδικότερα,  η  δικαστική  χωροταξία  αποβλέπει  στην

οργάνωση απονομής της δικαιοσύνης κατά τρόπο ορθολογικό, εντός των γεωγραφικών ορίων της

επικράτειας και λαμβάνοντας υπόψη τη διοικητική διαίρεση της χώρας, ώστε να εξυπηρετούνται τα

5

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight



άτομα και η κοινωνία από την παροχή υπηρεσιών δικαιοδοτικού χαρακτήρα μέσα από τη βέλτιστη

κατανομή των μονάδων -ήτοι  δικαστηρίων και  άλλων δικαστικών υπηρεσιών-  με κριτήριο την

μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος και παράλληλα την ελαχιστοποίηση των

δαπανών. Επομένως, είναι φανερό ότι η σύσταση δικαστηρίων και η τοποθέτησή τους στον εθνικό

χώρο συνδέεται με πολλές παραμέτρους, έχει αντίκτυπο στις δημόσιες δαπάνες και την κοινωνική

ωφέλεια, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει και την εσωτερική λειτουργία του δικαστικού συστήματος,

ιδίως τους τομείς της εξειδίκευσης και της αποδοτικότητας των δικαστών, της αξιολόγησης και

επιθεώρησης του έργου του δικαστηρίου καθώς και των δικαστών σε ατομική βάση. Όπως ορθά

έχει επισημανθεί σε μελέτη της CEPEJ για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ο ρόλος των κρατών δεν

περιορίζεται  μόνο  στην  οργάνωση της  κατανομής  των  δικαστικών  υπηρεσιών  στην επικράτεια

καθορίζοντας τη χωροταξία τους με κριτήριο την ικανοποίηση των προσώπων που κατοικούν στις

διάφορες περιοχές, αλλά εκτείνεται και στη δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν στα δικαστήρια,

ως δημόσιες υπηρεσίες, να περαιώνουν έναν ικανό αριθμό υποθέσεων με λογικό κόστος για τον

φορολογούμενο και με την επιβαλλόμενη ποιότητα.

Η  ισχύουσα  διάρθρωση  των  Διοικητικών  Εφετείων  και  Πρωτοδικείων  στην  επικράτεια

βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στο σχεδιασμό που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 για την

οργάνωση των Φορολογικών Δικαστηρίων, ενώ ορισμένες προσθήκες έγιναν και κατά τις δεκαετίες

του ‘70 και του ‘80. Αυτό το στοιχείο από μόνο του καταδεικνύει ότι πρόκειται για παλαιό χάρτη, ο

οποίος  διαμορφώθηκε  επί  τη  βάσει  εντελώς  διαφορετικών  πληθυσμιακών,  συγκοινωνιακών,

κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών δεδομένων που αντανακλούν το επίπεδο της χώρας

πριν από πενήντα και πλέον χρόνια.

Το ζήτημα της διακυβέρνησης της δικαιοσύνης με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας,

γνωστής με τον αγγλικό όρο cyberjustice, βασίζεται στην κατάστρωση δέσμης  κατευθυντήριων

οδηγιών προς υποβοήθηση των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την επεξεργασία

της εν λόγω πολιτικής. Κατά τη CEPEJ οι εφαρμογές αυτής της πολιτικής καταλαμβάνουν τέσσερα

επίπεδα:  α)  την  πρόσβαση  στη  δικαιοσύνη,  β)  την  επικοινωνία  μεταξύ  δικαστηρίων  και

επαγγελματιών της  δικαιοσύνης,  γ)  τη διοίκηση των δικαστηρίων,  και  δ) την παροχή βοήθειας

στους δικαστές.

Η  πρώτη  εφαρμογή  των  νέων  τεχνολογιών,  στο  πλαίσιο  του  cyberjustice,  αφορά  την

πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η οποία διακρίνεται σε δύο επιμέρους πεδία: α) τη γενική πληροφόρηση

για  τα  δικαιώματα  των  προσώπων  καθώς  και  τη  δημοσιοποίηση  της  νομολογίας,  και  β)  την

πρόσβαση σε διαδικασίες που συνδέονται με την επίλυση των διαφορών, όπως η χορήγηση νομικής

βοήθειας,  η  επικοινωνία  με  συγκεκριμένο  δικαστήριο  και  η  προσφυγή  στη  μεσολάβηση.  Η

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Σύσταση 2054/2015, τόνισε την
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καθοριστική  σημασία  των  όρων  και  προϋποθέσεων  πρόσβασης  στη  δικαιοσύνη,  που  αποτελεί

ακρογωνιαίο  λίθο  του  κράτους-δικαίου,  και  επεσήμανε  το  κόστος  σε  χρόνο  και  χρήμα  που

συνεπάγεται για τους πολίτες η άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας. Για το λόγο αυτό

κάλεσε  τα  κράτη-μέλη  να  προχωρήσουν  στις  αναγκαίες  μεταρρυθμίσεις  του  δικαστικού

συστήματος, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, προκειμένου να καταστήσουν την πρόσβαση στη

δικαιοσύνη προσιτή στους πολίτες,  από την άποψη των δαπανών, και ταυτόχρονα ταχύτερη ως

προς τους ρυθμούς περαίωσης των υποθέσεων. Στο πλαίσιο της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών

στο  πεδίο  της  δικαιοσύνης,  δημιουργούνται  ιστοσελίδες  με  σκοπό  την  παροχή  βασικών

πληροφοριών στους πολίτες που ενδιαφέρονται να προσφύγουν στα δικαστήρια, καθώς και βάσεις

δεδομένων με το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων οι οποίες, με αυτό τον τρόπο, τίθενται στη

διάθεση του κοινού προς υποβοήθηση της πληροφόρησης για τη νομολογία. Οι ανωτέρω μορφές

παροχής πληροφοριών επιτρέπουν στον πολίτη να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την οργάνωση

των δικαστηρίων, τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα και βοηθήματα, τις κατηγορίες των υποθέσεων και

τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, επιλύοντας ζητήματα τα οποία τον ενδιαφέρουν. Έτσι,

διαμορφώνεται μια καλή βάση για «γνωριμία» του δικαστικού συστήματος με τους μελλοντικούς ή

με τους ήδη υφιστάμενους χρήστες των υπηρεσιών του, με θετικά οπωσδήποτε αποτελέσματα για

την ταχύτητα και την ποιότητα του δικαστικού έργου.

Σε επόμενο στάδιο μεγάλη είναι η συμβολή της τεχνολογίας στον τρόπο που προσφεύγει και

επικοινωνεί  ο  πολίτης  με  το  δικαστήριο.  Τούτο  επιτυγχάνεται  με  την  ηλεκτρονική  κατάθεση

δικογράφων  και  την  εν  γένει  επικοινωνία  του  χρήστη  με  το  δικαστήριο  μέσω  ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας, με συνέπεια να μην απαιτείται η φυσική παρουσία του στα δικαστικά κτίρια, ενώ

καθίσταται περιττή η χρήση χαρτιού, καθώς ο φάκελος της υπόθεσης σχηματίζεται με ηλεκτρονικά

μέσα.

Η πιο  προχωρημένη μορφή  αυτής  της  μοντέρνας  επικοινωνίας  είναι  η  πραγματοποίηση

τηλεσυνεδριάσεων, η οποία παρέχει την ευχέρεια να δικάζονται υποθέσεις εξ αποστάσεως και έτσι

να εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα, τόσο για τα διάδικα μέρη όσο και για την Πολιτεία. Με την

εισαγωγή των τηλεσυνεδριάσεων,  όχι  μόνο καθίστανται  περιττές  οι  μετακινήσεις  δικαστών και

διαδίκων, αλλά προσφέρονται εξαιρετικές δυνατότητες για την ανάπτυξη και εφαρμογή της αρχής

της εγγύτητας στο πεδίο των σχέσεων δικαιοσύνης και πολιτών, μεταβάλλοντας έτσι τα δεδομένα

που λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό του χάρτη των δικαστηρίων. Τούτο πρακτικά σημαίνει

ότι εγκαθίστανται ηλεκτρονικά συστήματα για την πραγματοποίηση τηλεσυνεδριάσεων, ακόμα και

σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους που μπορεί να

βρίσκονται όχι μόνο σε δικαστικά κτίρια (τα οποία δεν υπάρχουν σε μικρές πόλεις ή μικρά νησιά),

αλλά  και  σε  δημόσια  κτίρια  προορισμένα  για  άλλες  υπηρεσίες  (π.χ.  για  το  δήμο  ή  για  την
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οικονομική  υπηρεσία),  στα  οποία  προσέρχονται  οι  διάδικοι  και  οι  πληρεξούσιοι  δικηγόροι  και

συμμετέχουν στην ακροαματική διαδικασία, η οποία εξελίσσεται σε περισσότερους χώρους που

επικοινωνούν  μέσω του  ηλεκτρονικού  συστήματος.  Πρόκειται  για  τη  δημιουργία  ενός  δικτύου

«κατανεμημένων  δικαστικών  αιθουσών»  (ο  αγγλικός  όρος  είναι  distributed  courtrooms)  που

επιτρέπει  στα διάδικα μέρη να εμφανίζονται  μέσω οθόνης στη δικαστική αίθουσα,  στην οποία

βρίσκεται η σύνθεση του δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση. Με τον τρόπο αυτό στη δικαστική

αίθουσα της πόλης, όπου εδρεύει το δικαστήριο, εμφανίζονται δια της φυσικής τους παρουσίας οι

δικαστές ή ο δικαστής, ενώ στα έδρανα των διαδίκων μερών τοποθετούνται οθόνες στις οποίες

εμφανίζονται  πληρεξούσιοι  δικηγόροι  και  διάδικοι  που  βρίσκονται  σε  δικαστικές  αίθουσες  (ή

αίθουσες δημοσίων κτιρίων) άλλων πόλεων της χώρας. Όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη

δίκη, είτε ως δικαστές είτε ως διάδικοι, έχουν εικόνα και ήχο από το σύνολο των αιθουσών στις

οποίες εξελίσσεται η διαδικασία. 

Είναι σαφές ότι η υιοθέτηση από τα κράτη των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων στο πεδίο

του δικαστικού συστήματος, θέτει σε εντελώς νέες βάσεις τη σχέση δικαιοσύνης και διαδίκων αλλά

και ευρύτερα τη σχέση δικαιοσύνης και κοινωνίας. Υπό τα νέα δεδομένα, κάθε πολίτης μπορεί να

έχει εικόνα των λειτουργιών του δικαστικού συστήματος και ειδικότερα των δικαστηρίων όλων των

δικαιοδοσιών, να πληροφορείται για τις δυνατότητες που παρέχει ο νομοθέτης όσον αφορά την

πρόσβαση  στη  δικαιοσύνη,  μέσω  της  πρόβλεψης  ενδίκων  βοηθημάτων  και  μέσων,  να

παρακολουθεί το δικαιοδοτικό έργο κάθε δικαστηρίου που συντελείται με την έκδοση αποφάσεων,

στις  οποίες  αποτυπώνονται  οι  αιτιολογίες  των δικαστικών  κρίσεων.  Ο Οργανισμός  CCJE,  στη

Γνώμη  7/2005  «Δικαιοσύνη  και  Κοινωνία»,  έχει  αναδείξει  τη  σχέση  της  δημοκρατίας  με  την

πληροφόρηση των πολιτών για την οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών και για τις συνθήκες υπό

τις οποίες διαμορφώνεται η νομοθεσία και σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο εντάσσει τη σημασία που

έχει  για  το  δημοκρατικό  πολίτευμα  να  γνωρίζουν  οι  πολίτες  τη  λειτουργία  του  δικαστικού

συστήματος. Σε συνέχεια των ανωτέρω ο CCJE διακηρύσσει και την ανάγκη τα δικαστήρια να

οργανώνουν  διαδικασίες  πληροφόρησης  των  πολιτών  για  τις  δραστηριότητές  τους  που  να

διευκολύνουν,  μεταξύ  άλλων,  και  το  δικαίωμα  πρόσβασης  (π.χ.  περιοδικές  εκθέσεις,  οδηγοί

παροχής υπηρεσιών, διαδικτυακές διευκολύνσεις,  υπηρεσίες πληροφόρησης κοινού).  Η σημασία

των  τεχνολογικών  υποδομών  γίνεται  ακόμα  μεγαλύτερη,  όταν  ο  πολίτης  προσφεύγει  στη

δικαιοσύνη και μετατρέπεται έτσι σε διάδικο. Με τα σύγχρονα μέσα έχει την ευχέρεια να γνωρίζει

το  περιεχόμενο  των  αναγκαίων  δικογράφων  και  άλλων  εγγράφων  που  απαιτούνται  για  την

προσφυγή στο δικαστήριο, να καταθέτει ηλεκτρονικά τα δικόγραφα, να παρακολουθεί την πορεία

της υπόθεσης, να επικοινωνεί με το δικαστήριο και να συμμετέχει στην ακροαματική διαδικασία,
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χωρίς να χρειάζεται  να απομακρυνθεί  από τον τόπο κατοικίας του,  έστω και  αν το δικαστήριο

εδρεύει σε άλλη πόλη.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα για

την άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας καθώς και για την οργάνωση της δικαιοσύνης.

Αυτή η νέα πραγματικότητα δεν εμπεριέχει μόνο προκλήσεις και ευκαιρίες αλλά και κινδύνους.

Ένας  κίνδυνος  ελλοχεύει  στην  παραβίαση  της  ασφάλειας  των  ηλεκτρονικών  συστημάτων,  στα

οποία  διακινούνται  σημαντικές  πληροφορίες  για  τη  ζωή  και  τις  δραστηριότητες  εκατομμυρίων

ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσω των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια και των

εγγράφων  που  τις  συνοδεύουν.  Ένας  άλλος  κίνδυνος  είναι  η  αδυναμία  χρήσης  των  νέων

τεχνολογιών από μερίδα του πληθυσμού που δεν έχει εξοικείωση με το διαδίκτυο και γενικότερα με

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε δυσχέρειες πρόσβασης στη

δικαιοσύνη.  H  Κοινοβουλευτική  Συνέλευση  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  στη  Σύσταση

2054/2015,  επισήμανε  την  ανάγκη  τα  κράτη-μέλη  να  διασφαλίζουν  σε  κατηγορίες  προσώπων

διάφορους τρόπους πρόσβασης στα δικαστήρια, πέραν εκείνης που απαιτεί χρήση ηλεκτρονικών

μέσων.  Το Δικαστήριο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης σε αποφάσεις  του έχει  επισημάνει  το σχετικό

κίνδυνο, κρίνοντας ότι η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων ως αποκλειστικού τρόπου πρόσβασης

στα δικαστήρια καθιστά πρακτικά αδύνατη τη δικαστική προστασία για κατηγορίες πολιτών και

επομένως, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 13 της ΕΣΔΑ και 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δικαστική προστασία διασφαλίζεται όταν η ηλεκτρονική πρόσβαση δεν

είναι  το  μόνο  μέσο  για  να  κινηθεί  η  προβλεπόμενη  διαδικασία  ενώπιον  του  κατά  περίπτωση

αρμόδιου δικαστηρίου. Από την άλλη πλευρά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου αναγνωρίζει  θετική  υποχρέωση των κρατών  να  εξασφαλίζουν στους  πολίτες  και  τη

δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στο δικαστήριο και σε περίπτωση που ο εθνικός νόμος το

προβλέπει,  δεν  μπορεί  το  δικαστήριο  να  αρνείται  την  χρήση  της  δυνατότητας  αυτής.  Το ίδιο

Δικαστήριο  έχει  κρίνει  υποθέσεις  επί  τη  βάσει  του  άρθρου  8  της  ΕΣΔΑ σε  σχέση  με  την

εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων από την άποψη της προστασίας του ιδιωτικού βίου,

κατά την εφαρμογή του δικονομικού κανόνα «audi alteram partem» στο πλαίσιο δίκης, στην οποία

κατατίθενται  εμπιστευτικά  έγγραφα.  Σύμφωνα  με  το  Δικαστήριο  τα  συστήματα  δικαστικών

πληροφοριών πρέπει να διασφαλίζουν το πλήρες απαραβίαστο των δεδομένων που μεταφέρονται,

καθώς και την απαρέγκλιτη εφαρμογή του επαγγελματικού απορρήτου, επί τη βάσει των άρθρων 6

και 8 της ΕΣΔΑ, που εγγυώνται δίκαιη δίκη και προστασία του ιδιωτικού βίου αντίστοιχα. 

Η ανοιχτή  διακυβέρνηση  στο  δικαστικό σύστημα  αναπτύσσεται  ραγδαία  στην  Ευρώπη,

αλλά και σε άλλες προηγμένες περιοχές του κόσμου, όπως οι χώρες της Βόρειας Αμερικής (Η.Π.Α.

και  Καναδάς)  και  η  Αυστραλία,  παρέχοντας  απίστευτες  δυνατότητες  εξέλιξης  στις  σχέσεις
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δικαιοσύνης και κοινωνίας και ανοίγοντας νέους δρόμους στην οργάνωση της δικαιοσύνης. Όπως

έχει  σωστά  επισημανθεί  από  τον  CCJE  στη  γνώμη  14/2011  «Δικαιοσύνη  και  τεχνολογίες

πληροφόρησης»  η  εισαγωγή  της  τεχνολογίας  στα  δικαστήρια  δεν  πρέπει  να  υποβαθμίσει  το

ανθρώπινο πρόσωπο της δικαιοσύνης και τους συμβολισμούς της. Αν η δικαιοσύνη αντιμετωπίζεται

από τους διαδίκους ως μια αμιγώς τεχνική διαδικασία, δίχως να αναδεικνύεται η πραγματική και

θεμελιώδης  λειτουργία  της,  ελλοχεύει  ο  κίνδυνος  να  απωλέσει  τον  ανθρώπινο  χαρακτήρα της.

Σύμφωνα με την ίδια γνώμη «Η δικαιοσύνη είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρώπινη καθώς έχει

να κάνει πρωτίστως με τους ανθρώπους και τις διαφορές τους».

Το παρόν  πόρισμα  που  επεξεργάστηκε  και  συνέταξε  η  προς  τούτο  συσταθείσα  ομάδα

εργασίας,  τεκμηριώνεται  στο  υλικό  που  συγκεντρώθηκε  και  ειδικότερα:  α)  στις  αρχές  της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ), β) στα συγκριτικά

παραδείγματα από κράτη της Ευρώπης που προχώρησαν σε μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη,

γ)  στη  νομολογία  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  ως  προς  την  ίδρυση  και  κατάργηση

δικαστηρίων,  δ)  στις  τεχνολογικές  εξελίξεις  οι  οποίες  κατά  το  προσεχές  χρονικό διάστημα  θα

μεταβάλουν ριζικά τις συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστικού συστήματος στη χώρα

μας, ε) στις συνεντεύξεις που ελήφθησαν και τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους

προϊσταμένους όλων των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, στ) στις συνεντεύξεις με προέδρους

ικανού αριθμού δικηγορικών συλλόγων της χώρας, ζ) στα στατιστικά στοιχεία για την απόδοση του

συνόλου των διοικητικών δικαστηρίων τα  τελευταία  χρόνια,  η)  στους  πίνακες  περιγραφής των

διοικητικών δικαστηρίων στους οποίους αποτυπώνονται βασικά στοιχεία για την οργάνωση και τη

λειτουργία τους καθώς και χαρακτηριστικά των πόλεων στις οποίες εδρεύουν, θ) στις υφιστάμενες

κτιριακές υποδομές των διοικητικών δικαστηρίων. Στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων

συνέβαλαν  η  Επιτροπή  Πληροφοριακών  Συστημάτων  (και  ειδικότερα  η  Σύμβουλος  Μαρλένα

Τριπολιτσιώτη, η Πάρεδρος Κωνσταντίνα Σκούρα και οι Εισηγητές Δημήτριος Τσαρούχας, Όλγα

Παπανικολάου,  Παναγιώτα  Μούρκου,  Ευαγγελία  Σουλτανίδου,  Ελένη  Μήτσιου,  Ιωάννης

Λειβαδίτης  και  Διονύσιος  Αντωνάτος),  ο  Πρόεδρος  Πρωτοδικών  ΔΔ Επαμεινώνδας  Τρουλινός,

καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Συστημάτων, Δικτύων και Κυβερνοασφάλειας Δημήτριος

Μιχαλάς.

Επί τη βάσει του συνόλου των ως άνω στοιχείων και δεδομένων και έχοντας ως γνώμονα

την  ακώλυτη  πρόσβαση  των  πολιτών  στη  δικαιοσύνη,  προς  εξυπηρέτηση  του  ατομικού

δικαιώματος  παροχής  έννομης  προστασίας,  η  ομάδα  εργασίας  διαμόρφωσε  την  πρότασή  της

λαμβάνοντας  υπόψη  τις  γεωγραφικές,  κοινωνικές  και  οικονομικές  ιδιομορφίες  της  χώρας,την

υφιστάμενη κατάσταση των διοικητικών δικαστηρίων και τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον τομέα

των  νέων  τεχνολογιών.  Η  κεντρική  ιδέα  της  πρότασης  έγκειται  στο  ότι  η  αναθεώρηση  του
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δικαστικού χάρτη της χώρας συνδέεται αναπόσπαστα με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών οι

οποίες επιτρέπουν την ύπαρξη δικαστηρίων τηλεματικής που διασφαλίζουν όχι μόνο τη διατήρηση

των  υφισταμένων  μονάδων  παροχής  δικαστικών  υπηρεσιών,  δηλαδή  στις  πόλεις  που  ήδη

λειτουργούν διοικητικά δικαστήρια, αλλά και την επέκτασή τους σε πόλεις που δεν υπήρχαν έως

σήμερα διοικητικά δικαστήρια.  Με τον  τρόπο αυτό αποκτά σύγχρονο περιεχόμενο η  αρχή της

εγγύτητας  που εγγυάται  πρόσβαση όλων των ατόμων στη  δικαιοσύνη,  ακόμα και  εκείνων που

κατοικούν στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της επικράτειας.
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ΙΙ. Η πρόβλεψη δικαστηρίων τηλεματικής στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Κώδικας Οργανισμού

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»

Τα δικαστήρια τηλεματικής προβλέπονται ήδη στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου με τίτλο

«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών». Η διάταξη αυτή

ορίζει τα εξής:

« Άρθρο 2 Ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων 1. Η ίδρυση, η

συγχώνευση και η κατάργηση πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, η επέκταση ή ο

περιορισμός της περιφέρειάς τους, η εν όλω ή εν μέρει μετατροπή τους σε δικαστήρια τηλεματικής

και η μεταβολή της έδρας τους γίνεται με προεδρικό διάταγμα ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας

του  Αρείου  Πάγου  ή  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  αντίστοιχα.  Στην  Ολομέλεια  του

Συμβουλίου  της  Επικρατείας  συμμετέχει  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  και  ο  Γενικός  Επίτροπος  της

Επικρατείας  των  τακτικών  διοικητικών  δικαστηρίων.  Κατά  τη  συνεδρίαση  της  Ολομέλειας

καλούνται  εκπρόσωποι  από  τα  επηρεαζόμενα  δικαστήρια,  τις  οικείες  ενώσεις  δικαστικών

λειτουργών, τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των

δικαστικών  υπαλλήλων,  προκειμένου  να  εκφράσουν  τις  απόψεις  τους.  Ειδικώς,  αν  το  ως  άνω

προεδρικό  διάταγμα  αφορά  πρωτοδικείο  ή  διοικητικό  πρωτοδικείο  απαιτείται,  επιπλέον,  απλή

γνώμη της Ολομέλειας του εφετείου ή του διοικητικού εφετείου της περιφέρειάς του. Με το ίδιο

προεδρικό διάταγμα  ορίζεται  και  το  δικαστήριο  που  εκδικάζει  τις  εκκρεμείς  υποθέσεις.  2. Με

προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παρ. 1 δύναται να οριστεί ως μεταβατική

έδρα,  έως  ότου  εκλείψει  η  αναγκαιότητα  ορισμού  μεταβατικών  εδρών:  α.  ειρηνοδικείου  και

πταισματοδικείου, η έδρα άλλου δήμου ή κοινότητας, β. πρωτοδικείου και πλημμελειοδικείου, η

έδρα ειρηνοδικείου της περιφέρειάς του, γ. εφετείου, η έδρα πρωτοδικείου της περιφέρειάς του, δ.

διοικητικού εφετείου ή διοικητικού πρωτοδικείου, πόλη της περιφέρειάς του στην οποία έχει έδρα

διοικητικό πρωτοδικείο ή πολιτικό – ποινικό εφετείο ή πρωτοδικείο. 3. Ως δικαστήριο τηλεματικής

νοείται  το  δικαστήριο,  το  οποίο  παρέχει  προσωρινή  και  οριστική  δικαστική  προστασία  και,

γενικότερα, υπηρεσίες δικαιοσύνης με τη χρήση τεχνολογιών απομακρυσμένης σύνδεσης. 4. Για τη

διατύπωση της γνώμης της Ολομέλειας των ανωτάτων δικαστηρίων της παρ. 1 συνεκτιμώνται ιδίως

συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρονται α) στον φόρτο εργασίας των υφιστάμενων ή των προς

κατάργηση ή προς συγχώνευση δικαστηρίων και, ιδίως, στον αριθμό των εισερχόμενων υποθέσεων,

β) στην ύπαρξη της κατάλληλης υποδομής για τη λειτουργία του υπό ίδρυση δικαστηρίου ή της

μεταβατικής  έδρας  ή  στην  ανεπάρκεια  της  υποδομής  του  υπό  συγχώνευση  ή  υπό  κατάργηση

δικαστηρίου ή της μεταβατικής έδρας, γ) στην αναλογία δικαστών – δικαστικών υπαλλήλων, δ) στα
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δημογραφικά και γεωγραφικά δεδομένα κάθε περιοχής, καθώς και στην ύπαρξη δημόσιων ή άλλων

υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο, ε) σε οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής

και,  ιδίως,  στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της και  στ)  στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών που

επιτρέπουν  την  ηλεκτρονική  κατάθεση  δικογράφων,  τις  ηλεκτρονικές  κοινοποιήσεις  και  τη

διεξαγωγή τηλεσυνεδριάσεων και τηλεακροάσεων που περιορίζουν την ανάγκη φυσικής παρουσίας

των διαδίκων και των δικηγόρων στα δικαστήρια. 5. Με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται

στην παρ. 2 ορίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες συνεδριάζουν τα δικαστήρια στη μεταβατική τους

έδρα, το τμήμα της περιφέρειας του οποίου οι υποθέσεις εκδικάζονται στη μεταβατική έδρα, καθώς

και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 6. Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι να μην εκδικαστεί ορισμένη υπόθεση

στη μεταβατική έδρα, αυτή εισάγεται στην κύρια έδρα με αιτιολογημένη πράξη, αν η υπόθεση είναι

ποινική, του αρμόδιου εισαγγελέα, και σε κάθε άλλη περίπτωση, του δικαστή που διευθύνει το

δικαστήριο.  7. Η  υπαγωγή  υπόθεσης  στη  μεταβατική  έδρα  δεν  ασκεί  επίδραση  στην  τοπική

αρμοδιότητα του δικαστηρίου. 8 [...]». 
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ΙΙΙ. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της CEPEJ για τη δικαστική χωροταξία, με σκοπό την

πρόσβαση σε ένα ποιοτικό δικαστικό σύστημα 

Ο αριθμός και η έδρα των δικαστηρίων που συνιστώνται στην επικράτεια αποτελεί ειδική

εκδήλωση της χωροταξικής πολιτικής του σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου που οφείλει να

διαμορφώνει το παρόν και να προγραμματίζει το μέλλον. Η χωροταξία εν γένει, ως διακεκριμένη

δραστηριότητα, εμφανίσθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και προέκυψε από την ανάγκη

το Κράτος να εναρμονίζει τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ατόμου και της κοινωνίας με τα

πραγματικά δεδομένα του διαθέσιμου χώρου. Έτσι, η χωροταξία αποσκοπεί να οργανώσει και να

κατανείμει  με  τρόπο  ορθολογικό,  μέσα  σε  καθορισμένα  γεωγραφικά  όρια,  τις  ποικίλες

δραστηριότητες του ανθρώπου ώστε να επέρχεται ισορροπία των αναγκών του ατόμου και της

κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς πόρους και τις απαιτήσεις της οικονομικής ζωής.

Ειδικότερα, η δικαστική χωροταξία αποβλέπει  στην οργάνωση απονομής της δικαιοσύνης κατά

τρόπο ορθολογικό,  εντός  των  γεωγραφικών  ορίων της  επικράτειας  και  λαμβάνοντας  υπόψη τη

διοικητική διαίρεση της χώρας, ώστε να εξυπηρετούνται τα άτομα και η κοινωνία από την παροχή

υπηρεσιών  δικαιοδοτικού  χαρακτήρα  μέσα  από  τη  βέλτιστη  κατανομή  των  μονάδων  -ήτοι

δικαστηρίων  και  άλλων  δικαστικών  υπηρεσιών-  με  κριτήριο  τη  μεγιστοποίηση  της

αποτελεσματικότητας  του  συστήματος  και  παράλληλα  την  ελαχιστοποίηση  των  δαπανών.

Επομένως, είναι φανερό ότι η σύσταση δικαστηρίων και η τοποθέτησή τους στον εθνικό χώρο

συνδέεται  με  πολλές  παραμέτρους,  έχει  αντίκτυπο  στις  δημόσιες  δαπάνες  και  στην  κοινωνική

ωφέλεια, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει και την εσωτερική λειτουργία του δικαστικού συστήματος,

ιδίως στους τομείς της εξειδίκευσης και της αποδοτικότητας των δικαστών, της αξιολόγησης και

επιθεώρησης του έργου του δικαστηρίου, καθώς και των δικαστών σε ατομική βάση. Η δικαστική

γεωγραφία αποτελεί ένα ζήτημα ισορροπίας ανάμεσα σε διαφορετικούς παράγοντες, όπως: α) η

πρόσβαση στη  δικαιοσύνη,  υπό την έννοια  της  εγγύτητας  των πολιτών  στα  δικαστήρια,  β)  το

ελάχιστο  μέγεθος  δικαστηρίου  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ύπαρξη  διαφόρων  αρμοδιοτήτων  και

λειτουργιών,  γ)  η  μείωση  του  κόστους,  δεδομένου  ότι  οι  πηγές  των  δημοσίων  εσόδων  είναι

περιορισμένες  και  δεν  πρέπει  να  σπαταλώνται  και  δ)  η  μεγιστοποίηση  της  ποιότητας  των

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η ομάδα εργασίας της  CEPEJ  για την Ποιότητα της Δικαιοσύνης (Working Group on the

Quality  of  Justice)  εκπόνησε  μελέτη,  κατόπιν  εντολής  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  εν  λόγω

οργανισμού, με τίτλο «Guidelines on the Creation of Judicial Maps to Support Access to Justice

within a Quality Judicial System», η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2013 και υιοθετήθηκε από

τη Γενική Συνέλευση, έκτοτε δε έχει τροποποιηθεί σε επιμέρους σημεία. Το κείμενο αυτό περιέχει
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αρχές και οδηγίες προς τα κράτη-μέλη για τους βασικούς παράγοντες και τα κριτήρια που πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη, κατά το σχεδιασμό του μεγέθους και της έδρας κάθε δικαστηρίου, ώστε να

εξασφαλιστεί το βέλτιστο επίπεδο παροχής δικαστικών υπηρεσιών και παράλληλα να μειώνονται

τα  λειτουργικά  κόστη  και  οι  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  τη  συντήρηση  και  ανάπτυξη  των

υποδομών. Παρακάτω παρατίθενται τα κύρια σημεία των κατευθύνσεων που θέτει η CEPEJ για τη

δικαστική  χωροταξία  ή  για  τους  δικαστικούς  χάρτες,  όπως  ονομάζει  την  πολιτική  σύστασης

δικαστηρίων ανά την επικράτεια. 

1) Εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης: Κατά το σχεδιασμό ενός δικαστικού χάρτη

μεγάλο ρόλο διαδραματίζει η διαθεσιμότητα των δεδομένων και η πληροφόρηση. Συγκεκριμένα, το

εύρος της γνώσης για την ποσοτική και ποιοτική πληροφόρηση σχετικά με την τάση προσφυγής

στη  δικαιοσύνη  αποτελεί  το  κλειδί  για  τη  μετέπειτα  διαδικασία.  Η  ροή  των  σταδίων  που

παρουσιάζονται σε αυτό το κείμενο ξεκινά από την εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης και στη

συνέχεια συμπληρώνεται από τους στόχους και τα κριτήρια. Οι διαμορφωτές πολιτικής πρέπει να

γνωρίζουν το δικαστικό σύστημα σε κάθε του λεπτομέρεια, πριν καθορίσουν τους στόχους και τα

κριτήρια. Χωρίς ενδελεχή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης, η μεταρρύθμιση μπορεί να μην

επιτύχει. Μερικές φορές είναι προτιμότερο να τίθεται ο τελικός σκοπός της μεταρρύθμισης αμέσως

μετά την εκτίμηση της  πραγματικής  κατάστασης  και  αφού ληφθεί  υπόψη αυτό που μπορεί  να

κατορθωθεί. Οι αρχές πρέπει να συλλέξουν πληροφορίες από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, που

είναι: α) Τα υπουργεία δικαιοσύνης και οι άλλες αρχές διοίκησης τη δικαιοσύνης που συλλέγουν

πληροφορίες σχετικά με την επίλυση διαφορών και συγκεκριμένα την είσοδο νέων υποθέσεων, τις

εκκρεμείς  υποθέσεις  και  τις  υποθέσεις  που ολοκληρώθηκαν.  β)  Τα δικαστήρια  ή  οι  υπηρεσίες

στατιστικής  που πρέπει  να δημιουργήσουν δείκτες παραγωγικότητας κατά δικαστήριο και  κατά

δικαστή,  όπως  και  μέσους  χρόνους  κατά  διαδικασία.  γ)  Ειδικές  υπηρεσίες  ή  και  αξιόπιστες

ιστοσελίδες  στο  διαδίκτυο  μπορούν  να  προσφέρουν  στοιχεία  γεωγραφικά,  στοιχεία  για  τα

μεταφορικά  μέσα  και  τις  υποδομές.  δ)  Επαγγελματικές  ενώσεις  ή  αξιόπιστες  ιστοσελίδες  στο

διαδίκτυο  μπορούν  να  παρέχουν  στοιχεία,  όπως  ο  αριθμός  των  επιχειρήσεων  στη  περιοχή,  το

επίπεδό τους, νομική υποστήριξη κ.λπ.

2) Η θέση στόχων και κριτηρίων: Η δικαιοσύνη αποτελεί πανάρχαιο οργανισμό. Συνέπεια

αυτού  είναι  οι  δικαστικοί  χάρτες  να  έχουν,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  καταστεί  ανεπαρκείς,  με

χαρακτηριστικά που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και των περιοχών

που  καλύπτουν.  Αποτέλεσμα  αυτού  είναι  να  παρουσιάζονται  προφανείς  δυσλειτουργίες  στη

γεωγραφική  κατανομή  των  δικαστηρίων,  καθώς  και  μεγάλες  ανισοκατανομές  προσωπικού,  οι

οποίες οδηγούν σε διαφοροποιήσεις μεταξύ του επιπέδου λειτουργίας ενός δικαστηρίου και της

αποτελεσματικότητάς  του.  Επιπλέον,  μεγάλος  αριθμός  δικαστικών  συστημάτων  παρουσιάζει
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προϊούσα βραδύτητα,  με  συνεχή  αύξηση  του  χρόνου  απονομής  δικαιοσύνης.  Στο  σημείο  αυτό

πρέπει να υπογραμμιστεί και η αυξανόμενη απαίτηση για εξειδίκευση των δικαστών, λόγω της

πολυπλοκότητας  του  σύγχρονου  δικαίου.  Από  την  άποψη  αυτή  οι  μεταρρυθμίσεις  πρέπει  να

οδηγούν σε  υψηλότερη νομική  επαγγελματική  ικανότητα.  Υπάρχει,  επομένως,  διπλή στόχευση:

εξειδίκευση  των  δικαστών,  που  επιβάλει  ορισμένο  μέγεθος  δικαστηρίου,  και  εγγύτητα  για  την

εξυπηρέτηση των προσώπων που επιθυμούν πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

3)  Δημιουργία  και  μέτρηση  δεικτών:  Πολλοί  δείκτες  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν

προκειμένου να εδραιωθεί η βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στη δραστηριότητα ενός δικαστηρίου και

στην  εγγύτητά  προς  τους  χρήστες.  Οι  σημαντικότεροι  παράγοντες  για  τον  προσδιορισμό  ενός

δικαστικού χάρτη διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Στους «παράγοντες - κλειδιά», οι οποίοι είναι

μεγίστης σημασίας, και στους «επικουρικούς παράγοντες», οι οποίοι είναι δευτερεύουσας σημασίας

και,  αν χρησιμοποιηθούν,  μπορεί  να  αυξήσουν την ορθότητα της  ανάλυσης.  Οι  «παράγοντες  -

κλειδιά» είναι αποκλειστικά ποσοτικοί ή ευκόλως μετρήσιμοι ποσοτικοί δείκτες και για τον λόγο

αυτόν μπορούν να μετρηθούν με αντικειμενικότητα. Στους επικουρικούς  παράγοντες κάποιοι είναι

ποσοτικοί δείκτες, οι οποίοι δεν είναι εύκολα μετρήσιμοι (λ.χ. το επίπεδο των επιχειρήσεων, το

περιβάλλον για την πρόσληψη των δικαστών και του διοικητικού προσωπικού κ.λπ.) και κάποιοι

άλλοι έχουν μικρότερη επίδραση (όπως η διαμεσολάβηση ή η διαμορφωμένη κουλτούρα). Είναι,

όμως, προτιμότερο να τίθενται επιπρόσθετα στα βασικά κριτήρια, έτσι ώστε να δημιουργούνται

προϋποθέσεις για πιο σταθερή μεταρρύθμιση. «Παράγοντες - κλειδιά» είναι: 1) Η πυκνότητα του

πληθυσμού, 2) Το μέγεθος των δικαστηρίων, 3) Η ροή των διαδικασιών και ο φόρτος εργασίας και

4) Η γεωγραφική τοποθεσία, οι υποδομές και τα μέσα μεταφοράς. «Επικουρικοί παράγοντες» είναι:

1) Η ψηφιοποίηση, 2) Οι παροχές του δικαστηρίου σε τηλεφωνικές συνδέσεις και η διαμορφωμένη

κουλτούρα,  3)  Το  επίπεδο  των  επιχειρήσεων,  4)  Οι  εναλλακτικοί  τρόποι  επίλυσης

διαφοράς/διαμεσολάβηση, 5) Η επάρκεια νομικής υποστήριξης και 6) Η πρόσληψη δικαστών και

γραμματειακού  προσωπικού.  Για  να  προσδιοριστεί  το  βέλτιστο  μέγεθος  ενός  δικαστηρίου,  το

επίπεδο  ζήτησης  για  απονομή  δικαιοσύνης  έχει  περισσότερη  επίδραση  απ’ ότι  ο  αριθμός  των

προσώπων που ζουν στην περιοχή. Είναι κοινός τόπος ότι ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από κάθε

δικαστήριο αποτελεί σημαντικό παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη μεταρρύθμιση

ενός δικαστικού χάρτη.

4) Το μέγεθος των δικαστηρίων: Το μέγεθος ενός δικαστηρίου μπορεί να καθορίζεται από

τον  συνολικό  αριθμό  των  προσώπων  που  απασχολούνται  σε  αυτό,  δηλαδή  τον  αριθμό  των

δικαστικών  λειτουργών  και  τον  αριθμό  του  διοικητικού  προσωπικού.  Με αυτή  την  έννοια,  αν

υποτεθεί  ότι  σε  ένα  ιδανικό  δικαστικό  σύστημα  η  αναλογία  διοικητικού  προσωπικού  και

δικαστικών λειτουργών είναι περίπου σταθερή σε όλα τα δικαστήρια και ότι όλοι οι δικαστές έχουν
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τον  ίδιο,  ή  περίπου  τον  ίδιο,  φόρτο  εργασίας,  τότε  το  μέγεθος  του  δικαστηρίου  μπορεί  να

αναφέρεται  στον  αριθμό  των  δικαστών  που  απασχολούνται  στο  δικαστήριο  αυτό.  Τα κρίσιμα

ερωτήματα που προκύπτουν ως προς το μέγεθος των δικαστηρίων είναι τα εξής: Ποιο είναι το

βέλτιστο μέγεθος ενός δικαστηρίου, σύμφωνα με το επίπεδο της εργασίας που πρέπει να φέρει σε

πέρας; Επιπροσθέτως, ποιο είναι το ορθό επίπεδο φόρτου εργασίας, το οποίο θα εξασφαλίζει ότι το

δικαστήριο  απολαμβάνει  τα  προνόμια  των  οικονομιών  κλίμακας;  Υπάρχει  επαρκής  αριθμός

υποθέσεων που να διασφαλίζει ότι το δικαστήριο χρησιμοποιείται όσον το δυνατόν περισσότερο;

Ένα  μικρό  δικαστήριο  μπορεί  να  έχει  χαμηλή  παραγωγικότητα,  επειδή  ο  ρυθμός  ροής  των

υποθέσεων  είναι  χαμηλός.  Παρόλα  αυτά,  ένας  μικρός  αριθμός  δικαστών  απέναντι  στην  ίδια

ποικιλία δικών ενός μεγαλύτερου δικαστηρίου, μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη εξειδίκευσης και

κατ’ αποτέλεσμα σε χαμηλότερη αποτελεσματικότητα τόσο από την άποψη της ποσότητας όσο και

από την άποψη της ποιότητας. Αντίθετα, ένα μεγάλο δικαστήριο, όπως αυτά που βρίσκονται στις

μεγάλες  μητροπόλεις,  μπορεί  να  έχει  χαμηλή  παραγωγικότητα  λόγω  δυσλειτουργιών  που

οφείλονται αποκλειστικά στο μεγάλο μέγεθός του. Σε μερικές περιπτώσεις η παραγωγικότητα των

δικαστών  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  προκειμένου  να  καθορίσει  το  βέλτιστο  μέγεθος  ενός

δικαστηρίου.  Η  παραγωγικότητα  ενός  δικαστηρίου  ορίζεται  ως  ο  αριθμός  των  δικών  που

ολοκληρώνονται  από  το  δικαστήριο  εντός  μιας  προκαθορισμένης  χρονικής  περιόδου.  Με  την

έννοια αυτή η παραγωγικότητα του δικαστηρίου είναι το σύνολο της παραγωγικότητας ανά δικαστή

που  απασχολείται  στο  δικαστήριο  αυτό.  Από  τη  μια,  μπορεί  να  αποβεί  ωφέλιμο  αν  μικρά

δικαστήρια με μικρή παραγωγικότητα συγχωνευθούν με μεγαλύτερα δικαστήρια. Από την άλλη, η

συγχώνευση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο άλλο άκρο, δηλαδή στη δημιουργία πολύ μεγάλων

δικαστηρίων,  καθώς  αυτά  τα  δικαστήρια  κινδυνεύουν  να  επιδείξουν  πολύ  λιγότερη

παραγωγικότητα απ’ ότι  τα μικρότερα δικαστήρια από τα οποία προέρχονται.  Αν ο στόχος  της

δημιουργίας δικαστικών χαρτών, ή ένας από τους στόχους,  είναι να δημιουργηθούν δικαστήρια

μεσαίου μεγέθους, τα οποία θα βελτιστοποιήσουν την παραγωγικότητα των δικαστών, πρέπει μικρά

δικαστήρια με χαμηλή παραγωγικότητα να συγχωνευθούν με μεγαλύτερα και τελικά να ελαττωθεί

το  μέγεθος  ορισμένων  δυσλειτουργικών  μεγάλων  δικαστηρίων.  Προκειμένου  να  κατανοηθούν

καλύτερα  τα  αποτελέσματα  της  εφαρμογής  αυτής  της  αρχής,  μπορούμε  να  φανταστούμε  δυο

δικαστήρια, το δικαστήριο Α με 20 δικαστές και το δικαστήριο Β με 100 δικαστές. Στην περίπτωση

που  καταδειχθεί  μέση  παραγωγικότητα  χαμηλότερη  από  ένα  δικαστήριο  με  50  δικαστές,  τότε

μπορεί να επανασχεδιαστούν οι εδαφικές παράμετροι και οι αρμοδιότητες ώστε να προκύψουν δυο

νέα  δικαστήρια  Α1  και  Β1  με  περίπου  60  δικαστές  το  καθένα.  Σε  ένα  δεύτερο  παράδειγμα

μπορούμε  να  φανταστούμε  δύο  άλλα  δικαστήρια,  το  δικαστήριο  Γ  με  15  δικαστές  και  το

δικαστήριο  Δ  με  35  δικαστές.  Αν  επιδείξουν  μέση  παραγωγικότητα  μικρότερη  απ’  ότι  ένα
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δικαστήριο με 50 δικαστές, τότε μπορούμε να προβούμε σε ένα διαφορετικό τύπο παρέμβασης από

το προηγούμενο, που θα κατατείνει στη συγχώνευση των δικαστηρίων και των περιοχών σε ένα νέο

δικαστήριο, το δικαστήριο Ε με 50 δικαστές, δηλαδή το σύνολο των δικαστών που προέρχονται

από τα δικαστήρια Γ και Δ.

5)  Ροή  δικών  και  φόρτου  εργασίας:  Στην  προηγούμενη  παράγραφο  δόθηκαν  γενικές

κατευθύνσεις  σχετικά  με  την  αντιμετώπιση  ζητημάτων  όπως  η  εύρεση  βέλτιστου  μεγέθους

δικαστηρίου που βασίζεται στην παραγωγικότητα των δικαστών. Ακολουθώντας αυτή την αρχή, σε

ένα από τα δύο παραδείγματα που εκτέθηκαν, καταλήξαμε σε δύο νέα δικαστήρια το Α1 και το Β1

με περίπου 60 δικαστές το καθένα. Τώρα, ας τεθεί η παράμετρος ότι η ροή των δικών δείχνει ότι το

δικαστήριο Α1 εισέρχονται 12.000 υποθέσεις ετησίως και στο δικαστήριο Β1 14.400 υποθέσεις

ετησίως, όμοιες με εκείνες του Α1 σχετικά με τον βαθμό δυσκολίας. Αν αμφότερα τα δικαστήρια

λειτουργούν αποτελεσματικά με συγκρίσιμη παραγωγικότητα, όποιο και αν είναι το επίπεδο αυτής,

θα εμφανισθούν δύο μη ισόρροπες περιπτώσεις: αν η παραγωγικότητα είναι μεγαλύτερη από 200

υποθέσεις  ανά  δικαστή  κατ’  έτος  παρατηρείται  υπερεκπλήρωση  του  φόρτου  εργασίας  στο

δικαστήριο Α1. Αντίθετα, αν η παραγωγικότητα είναι κάτω από 200 υποθέσεις ανά δικαστή κατ’

έτος, τότε θα υπήρχε μία εκκρεμότητα και στα δύο δικαστήρια κάθε χρόνο. Συνέπεια των ανωτέρω

η ιδανική λύση θα ήταν να επαναπροσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των δύο δικαστηρίων με στόχο

να έχουν περίπου 13.200 εισερχόμενες υποθέσεις το καθένα. Σε κάθε περίπτωση αναδεικνύεται και

ένα  επιπλέον  ζήτημα,  καθώς  πρέπει  να  προσδιοριστεί  ο  τρόπος  υπολογισμού  του  «φόρτου

εργασίας»  ανά  δικαστήριο  και  ανά  δικαστή.  Αυτός  ο  φόρτος  είναι  οι  εισερχόμενες  κατ’ έτος

υποθέσεις  ανά δικαστή μόνο ή περιλαμβάνει  και  εκκρεμείς  υποθέσεις  στην αρχή της  σχετικής

περιόδου; Επιπλέον, ποιες θεωρούνται εκκρεμείς υποθέσεις; Όλες οι υποθέσεις που συσσωρεύονται

στο τέλος κάθε περιόδου ή μόνον αυτές που δεν έχουν επιλυθεί εντός μίας δεδομένης περιόδου;

Μία πιθανή λύση σε αυτό το ζήτημα θα ήταν οι εκκρεμείς υποθέσεις να αντιμετωπίζονται χωριστά

από τις εισερχόμενες, ως προς τις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα. Σε μία ιδανική περίπτωση αν

το δικαστικό σύστημα επιτύχει εξισορρόπηση, τα δικαστήρια θα ήταν σε θέση να επιλύσουν όλες

τις  εισερχόμενες  υποθέσεις  εντός  ευλόγου  χρονικού  διαστήματος,  μειώνοντας  στο  ελάχιστο  ή

ακόμα εκμηδενίζοντας τη συσσώρευση παλαιού φόρτου εργασίας. Με άλλα λόγια, η ανάλυση για

τον ορισμό του δικαστικού χάρτη θα έπρεπε να βασίζεται μόνο στις εισερχόμενες και επιλυθείσες

υποθέσεις (όπου η παραγωγικότητα συνίσταται στην αναλογία αυτών των δύο παραμέτρων) και,

στη συνέχεια, μία ειδική και με ορισμένη θητεία ομάδα δικαστών θα μπορούσε να επιφορτισθεί με

την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων μέχρι ο όγκος αυτών να εκμηδενιστεί.

6) Γεωγραφική θέση, διαθέσιμα μέσα μεταφοράς και υποδομές: Οι μεταφορικές ανάγκες

και η διαθεσιμότητα των μέσων μεταφοράς επιδρούν στη δυνατότητα του κοινού να έχει πρόσβαση
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στη  δικαιοσύνη.  Όπου  απαιτείται  η  φυσική  παρουσία  του  διαδίκου  στο  δικαστήριο,  η

προσβασιμότητα σε αυτό είναι πολύ σημαντική. Θα ήταν παράλογο να περιμένει κανείς από τον

διάδικο να ταξιδεύει υπερβολικά μεγάλο χρόνο για να φθάσει στο δικαστήριο. Πρέπει, επομένως,

να προσδιοριστεί μία σταθερά εύλογης διάρκειας μετακίνησης. Ενδεικτικά, περιπτώσεις στις οποίες

μπορεί  να  παραβιάζεται  το  δικαίωμα  ίσης  πρόσβασης  στη  δικαιοσύνη  είναι  οι  παρακάτω:

υπερήλικας ο οποίος  πρέπει  να εμφανιστεί  στο δικαστήριο νωρίς  το πρωί ή πρόσωπο που δεν

διαθέτει  μεταφορικό  μέσο  να  πρέπει  να  εμφανιστεί  στο  δικαστήριο  ή  γενικότερα  πολλές

περιπτώσεις διαδίκων για τους οποίους η συγκοινωνία προς το δικαστήριο είναι πολύπλοκη, όπως

στις νησιωτικές περιοχές. Περαιτέρω, αναφύεται ένα ακόμη στοιχείο για ανάλυση.  Πρέπει όλες οι

υπηρεσίες που παρέχονται από ένα δικαστήριο να εγκαθίστανται στο ίδιο δικαστήριο; Χρειάζεται η

πλήρης δομή ενός δικαστηρίου ακόμη και όταν οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν μόνο ένα

ένδικο βοήθημα; Έτσι, στις πόλεις που δεν θα έχουν δικαστήριο, θα ήταν χρήσιμο να ιδρυθούν

γραφεία παροχής δικαστικών υπηρεσιών ή να διευρυνθεί η on line διαδικασία.

7)  Μηχανοργάνωση:  Η  χωροταξική  αναδιοργάνωση  της  δικαιοσύνης,  καταλήγει  σε

μεγαλύτερες  αποστάσεις  μετακίνησης  των διαδίκων  και  των  δικηγόρων και,  ως  εκ  τούτου,  σε

πιθανή χειροτέρευση του επιπέδου πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Φαίνεται, όμως, ότι πολλές χώρες

τείνουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Μέρος της εξήγησης είναι ότι γίνεται ολοένα και

λιγότερο υποχρεωτική η φυσική παρουσία των διαδίκων ή των δικηγόρων, καθώς η εισαγωγή της

τεχνολογίας  της  πληροφορίας  και  της  τηλεσυνεδρίασης  σταδιακά  καθίσταται  μία  σταθερά  για

μεγάλο αριθμό δικών.  Αυτό συμβαίνει  καθώς  η συμμετοχή εξ  αποστάσεως  στην ακροαματική

διαδικασία εφαρμόζεται σε αρκετά δικαστικά συστήματα. Η μείωση του αριθμού των δικαστηρίων

πρέπει  να  συνοδεύεται  από  αύξηση  της  χρήσης  της  τεχνολογίας  της  πληροφορίας  και  της

επικοινωνίας, ώστε να περιορισθεί η ανάγκη φυσικής παρουσίας των διαδίκων και των δικηγόρων

στα δικαστήρια. Περαιτέρω, η χρήση υπολογιστών για την επεξεργασία δεδομένων έχει βοηθήσει

το management επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν παρά το αυξανόμενο πρόβλημα

του  χειρισμού  του  όγκου  χαρτιού.  Οι  υπολογιστές  επιτάχυναν  τη  διαδικασία  και  μείωσαν  τις

ανάγκες σε χαρτί, μέσω της αποθήκευσης των δεδομένων σε διαμορφωμένες βάσεις δεδομένων και

αρχεία.  Τα  σύγχρονα  και  πολύ  αποτελεσματικά  συστήματα  αποθήκευσης  επιτρέπουν  την

εξοικονόμηση  χαρτιού  και,  επιπλέον,  τη  μείωση  των  απαιτούμενων  χώρων  αποθήκευσης.

Επιπρόσθετα, αν όλα τα δικαστικά έγγραφα σαρώνονται και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά μπορούν

να ανασυρθούν μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη προσωπικής επίσκεψης

στους  χώρους  του  δικαστηρίου  και  αναζήτησή  τους  για  εκτύπωση.  Με  άλλη  λόγια,  μια

μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη μπορεί να βασιστεί στη χρήση της τεχνολογίας, προκειμένου

να μειωθεί ο αριθμός των δικαστηρίων, με την προϋπόθεση ότι η παροχή συμβουλών ή ακόμη και
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άλλες βασικές υπηρεσίες, όπως η κατάθεση εγγράφων και η κοινοποίηση διαδικαστικών πράξεων

στα μέρη γίνονται ψηφιακά. Τα πλεονεκτήματα της μηχανοργάνωσης του δικαστικού συστήματος

βασίζονται  πάντως  στη  θεμελιώδη  προϋπόθεση  ότι  τα  συστήματα  που  χρησιμοποιούνται  είναι

ασφαλή και εγγυώνται την ιδιωτικότητα και την εύκολη χρήση τους.

8) Τεχνολογικές υποδομές δικαστηρίων: Η ανάπτυξη της τεχνολογίας ώστε οι ακροάσεις

να  γίνονται  μέσω  οθόνης  ή  τηλεφώνου,  προσδίδει  νέα  διάσταση  στην  προσβασιμότητα  του

δικαστηρίου. Βεβαίως, είναι ενδεχόμενο να υπάρχει όριο ως προς τις διαδικασίες που μπορούν να

εξελιχθούν με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών μέσων, αλλά εφόσον ο νομοθέτης αποδεχθεί

τις  προσφερόμενες  σχετικές  δυνατότητες,  παραμερίζοντας  την  ανάγκη  για  φυσική  παρουσία

διαδίκων και δικηγόρων στο δικαστήριο, τότε αυτό αναδεικνύεται σε σοβαρό στοιχείο αξιολόγησης

για την εκτίμηση του αριθμού και της τοποθεσίας των δικαστηρίων. Η χρησιμοποίηση αυτού του

είδους της τεχνολογίας μειώνει, εκτός από τις ανάγκες για μετακίνηση και το κόστος για τα διάδικα

μέρη.

9) Επίπεδο επιχειρηματικότητας: Το επίπεδο επιχειρηματικότητας αποτελεί πάντοτε έναν

παράγοντα που λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη απόφασης για την τοποθεσία και το μέγεθος ενός

δικαστηρίου, σε συνδυασμό με τον βαθμό εξειδίκευσης του αντικειμένου που, κατά κύριο λόγο,

απασχολεί  το δικαστήριο. Αυτό που υπογραμμίζεται ως κατευθυντήρια οδηγία είναι ότι πιθανόν

στην περίπτωση των εναλλακτικών λύσεων χωροθέτηση ενός δικαστηρίου, και υποθέτοντας ότι

όλοι  οι  υπόλοιποι  παράγοντες  είναι  ίδιοι,  μπορεί  να  είναι  προτιμότερο  να  ορισθεί  ως  έδρα

δικαστηρίου μία περιοχή,  όπου η οικονομική δραστηριότητα και  το εμπόριο έχουν μεγαλύτερη

ένταση.

10) Η εξασφάλιση διαρκούς παρουσίας των δικαστών στο δικαστήριο,  η κατάρτιση

των υπαλλήλων και η προσφορά δικηγορικών υπηρεσιών: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν

προσδιορίζεται ο αριθμός των δικαστών ενός δικαστηρίου, διότι τούτο σχετίζεται με τη δυνατότητα

ανταπόκρισής του στη ροή των υποθέσεων. Σε πολλές χώρες υπάρχουν περιοχές ή πόλεις, στις

οποίες  οι  άνθρωποι,  και  κατά  συνέπεια  και  οι  δικαστές,  δεν  θα  ήθελαν  να  ζουν,  πράγμα  που

δημιουργεί προϋποθέσεις για ασταθή οργάνωση, με υψηλό ρυθμό εναλλαγής δικαστών και, ως εκ

τούτου,  αρνητική  επίδραση  στην  ποιότητα και  την  ποσότητα της  εργασίας  τους.  Επομένως,  η

ελκυστικότητα  μιας  πόλης,  από  την  άποψη  της  διασφάλισης  ικανού  χρόνου  παραμονής  των

δικαστών, αποτελεί σημαντική παράμετρο κατά τη χωροθέτηση των δικαστηρίων. Συνεκτιμώμενο

στοιχείο, προς την ίδια κατεύθυνση, είναι η έδρα του δικαστηρίου να συμπίπτει ή να έχει κοντινή

απόσταση με την έδρα νομικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ειδικά στις χώρες όπου κατά

παράδοση  οι  άνθρωποι  προτιμούν  να  εργάζονται  κοντά  στις  περιοχές  που  γεννήθηκαν  ή

αποφοίτησαν. Με την επιλογή αυτή διασφαλίζεται και η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών από ικανό
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αριθμό δικηγόρων που αποφοιτούν από τη συγκεκριμένη νομική σχολή και κατόπιν αναπτύσσουν

στην ίδια πόλη επαγγελματική δραστηριότητα. Γενικότερα,  άλλωστε,  πρέπει  να συνεκτιμάται  ο

αριθμός των δικηγόρων που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα σε μια πόλη, καθώς και η

εξειδίκευσή τους, προκειμένου να καθίσταται προσιτή η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και από αυτή

την άποψη. Όμως, δεν αρκεί να διασφαλιστεί ότι ένα δικαστήριο έχει επαρκώς εκπαιδευμένους και

έμπειρους δικαστές, αλλά πρέπει επιπλέον να διαθέτει αριθμό υπαλλήλων που να ανταποκρίνονται

στο φόρτο εργασίας και τις ανάγκες του. Η δυσκολία στις διαδικασίες πρόσληψης και διατήρησης

του  προσωπικού  αποτελεί  σημαντικό  εμπόδιο  στην  παροχή  δικαστικών  υπηρεσιών  υψηλής

ποιότητας. Στις μεγάλες πόλεις τα δικαστήρια εξαιτίας του υπαλληλικού προσωπικού μπορεί να

έχουν τη χείριστη απόδοση, ακριβώς διότι το προσωπικό, λόγω του μεγάλου αριθμού του, δεν έχει

την ίδια ποιότητα όπως στα περιφερειακά δικαστήρια, στα οποία είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί η

απόδοση, ποσοτική και ποιοτική, των υπηρετούντων υπαλλήλων. Η γεωγραφική τοποθεσία ενός

δικαστηρίου  μπορεί  να  επηρεάζει  το  ζήτημα  αυτό  και  πρέπει  να  αναζητούνται  εναλλακτικές

μέθοδοι  προς  διευθέτησή  του.  Η  δικαιοσύνη  απαιτείται  να  προχωρήσει  στην  πρόσληψη

καταρτισμένων προσώπων, τα οποία δεν διαθέτουν μόνο νομική εξειδίκευση, αλλά και ικανότητες

διαχείρισης αγαθών και υπηρεσιών, γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και ξένων γλωσσών.

11) Μετάβαση στη νέα χωροταξία: Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πρέπει να

διασφαλισθούν  τα  εξής:  α)  Να  λειτουργήσουν  οι  δικαστικές  υπηρεσίες,  εξασφαλίζοντας  τη

συνέχεια. β) Να ληφθεί πρόνοια για τη μεταφορά του προσωπικού από τα συγχωνευόμενα στα νέα

δικαστήρια και, αν χρειάζεται, να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό. γ) Να οργανωθεί η τεχνική

υποστήριξη των νέων δικαστηρίων (χώροι, εξοπλισμό, τεχνολογία της πληροφορίας, προμήθειες

κ.λπ.). Η μεταβατική δραστηριότητα πρέπει να κατατμηθεί σε ξεχωριστά στάδια σύμφωνα με ένα

καλά οργανωμένο σχέδιο δράσης. Από την άποψη αυτή, θα ήταν ορθό να δημιουργηθούν ειδικές

ομάδες εργασίας που θα ασχοληθούν με αυτή τη δράση. Η επιτυχία των σκοπών της μεταβατικής

περιόδου συνίσταται: α) Στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασυνέχεια της

δικαστικής δραστηριότητας. β) Στην ελαχιστοποίηση της επίπτωσης των κινδύνων στους χρήστες.

γ) Στην εξασφάλιση ότι όλες οι δραστηριότητες διενεργούνται εντός ευλόγου χρονικού πλαισίου,

σύμφωνα  με  τα  επίπεδα  της  ικανοποιητικής  απόδοσης.  Η  εφαρμογή  ενός  δικαστικού  χάρτη

συνεπάγεται και οικονομικό κόστος. Υφίσταται καταρχάς το κόστος της εμπεριστατωμένης μελέτης

πριν τη μεταρρύθμιση και υπάρχει ένα ακόμη μεγαλύτερο κόστος κατά την εφαρμογή του νέου

δικαστικού  χάρτη:  κατάργηση  δικαστηρίων,  μετακίνηση  προσωπικού,  μεταφορά  εγγράφων,

επίπλωση και εξοπλισμός, πρόσληψη επιπλέον προσωπικού κ.λπ.. Οι διαμορφωτές πολιτικής δεν

πρέπει  να  παραγνωρίζουν  αυτό  το  γεγονός,  αλλά  αντίθετα  να  το  λαμβάνουν  υπόψη  όταν

προβαίνουν  στη  συνολική  εκτίμηση.  Επιπλέον,  αν  ο  στόχος  της  μεταρρύθμισης  είναι  η

21

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight



εξοικονόμηση δαπανών, είναι σημαντικό οι σχεδιαστές της πολιτικής να ετοιμάζουν ένα σχέδιο

δράσης (business plan), στο οποίο θα μπορούν να αξιολογήσουν την καθαρή εξοικονόμηση πόρων

τόσο  μεσοπρόθεσμα  όσο  και  μακροπρόθεσμα.  Ανάλογα  με  τις  αποφάσεις  που  λαμβάνουν  οι

αρμόδιοι για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής χωροταξίας και τα εμπόδια της νομοθεσίας, είναι

πιθανό ένας αριθμός δικαστών και υπαλλήλων να μετακινηθεί από το ένα δικαστήριο στο άλλο, ως

αποτέλεσμα της εφαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη. Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη

προσοχή στην ανακοίνωση αναφορικά με την εφαρμογή του δικαστικού χάρτη, καθόσον αυτές οι

ανακοινώσεις επηρεάζουν άμεσα μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Κατά το σχέδιο επικοινωνίας

οι στόχοι είναι: α) Να προωθηθεί μία θετική αντίδραση στην αλλαγή, εξασφαλίζοντας ότι όλοι όσοι

εμπλέκονται έχουν επίγνωση του νέου δικαστικού χάρτη, τον κατανοούν και τον αποδέχονται ως

μία  θετική  εξέλιξη.  β)  Να  διασφαλιστεί  το  καλό  ψυχολογικό κλίμα  και  η  θετική  διάθεση  του

προσωπικού.  γ)  Να  εξασφαλιστεί  η  αξιόπιστη  παροχή  της  πληροφορίας  και  να  μειωθούν  οι

κίνδυνοι της διασποράς αναληθών πληροφοριών από αναρμόδιες πηγές. δ) Να υπάρχει ορθή και

έγκαιρη μετάδοση των πληροφοριών,  οι  οποίες  βαθμηδόν θα παρέχουν απαντήσεις  σε όλες  τις

επιφυλάξεις των μερών που επηρεάζονται από τη μεταρρύθμιση. 

12) Εκτίμηση των επιπτώσεων της μεταρρύθμισης:  Οι αρμόδιες αρχές δεν πρέπει να

προβαίνουν  σε  ανακοίνωση  της  μεταρρύθμισης  αν  προηγουμένως  δεν  έχουν  προσδιορίσει  τον

τρόπο και τον χρόνο επίτευξης των στόχων. Για παράδειγμα, κλασσικοί στρατηγικοί στόχοι για την

αναθεώρηση του δικαστικού  χάρτη  είναι  η  αύξηση της  αποτελεσματικότητας,  η  εμπέδωση της

εξειδίκευσης και η βελτίωση της συνολικής απόδοσης του δικαστικού σώματος. Κατά την άποψη

του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Συμβουλίων της Δικαιοσύνης (European Network of the Councils of

Justice),  το δικαστικό σώμα πρέπει να εκτιμά προσεκτικά αν η εξοικονόμηση δαπανών μπορεί να

επιτευχθεί με τη συγχώνευση δικαστηρίων και πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι μπορεί να χρειαστούν

αρκετά χρόνια μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτή η εξοικονόμηση. Οι αρμόδιες αρχές καταστρώνουν

σχέδιο ως προς τη μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη, το οποίο περιγράφει τους ειδικούς στόχους

που πρέπει να επιτευχθούν. Η θέση των στόχων επεξηγεί με κάθε λεπτομέρεια τα επιδιωκόμενα

αποτελέσματα  και  περιλαμβάνει  όλες  τις  πτυχές  του  ζητήματος,  όπως  τη  χρονική  διάρκεια

επίτευξης  κάθε  επιμέρους  στόχου.  Οι  στόχοι  πρέπει  να είναι  μετρήσιμοι  από την αρχή και  το

ιδανικό θα ήταν να υπήρχαν τα συγκρίσιμα μεγέθη αυτών από τα έτη πριν τη μεταρρύθμιση για να

υπάρξει σύγκριση με τα μελλοντικά δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα αποτελέσματα

που επιτεύχθηκαν απορρέουν ως συνέπειες της μεταρρύθμισης. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες αρχές

προσδιορίζουν  όλα  τα  εδικά  σχέδια  που  παρέχονται  για  κάθε  στόχο  πριν  από  την  έναρξη

λειτουργίας  οποιουδήποτε  δικαστικού  χάρτη.  Έτσι  εξασφαλίζεται  η  πρόοδος  προς  ένα

συγκεκριμένο στόχο η οποία μπορεί να μετρηθεί αποτελεσματικά. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα δεν
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είναι  αρκετά.  Οι  σχεδιαστές  των μεταρρυθμίσεων πρέπει  να  αναπτύξουν και  να επιλέξουν ένα

σύνολο Δεικτών Κλειδιών Απόδοσης (Key Performance Indicators).  Οι  δείκτες  αυτοί  παρέχουν

μεθόδους,  σύμφωνα με  τις  οποίες  η  πρόοδος  προς  την επίτευξη των στόχων είναι  αντικείμενο

υπολογισμού.  Οι  πλέον  αποτελεσματικοί  δείκτες  είναι  αυτοί  που  καταδεικνύουν  κέρδη

αποτελεσματικότητας, βελτιώσεις απόδοσης και, όπου είναι δυνατό, θέματα ποιότητας. Η έκθεση

της CEPEJ με τίτλο «Ευρωπαϊκά Δικαστικά Συστήματα» περιέχει λίστα με περισσότερους από 100

διαφορετικούς τέτοιους δείκτες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να υπολογισθεί η

αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μεταρρυθμίσεων, καθώς επίσης η επιτυχία τους, όπως

για  παράδειγμα  οικονομικοί  δείκτες,  οι  οποίοι  συνίστανται  στην  οικονομική  επιβάρυνση  των

δαπανών  της  δικαιοσύνης  ανά  κάτοικο  ή  δείκτες  απόδοσης,  όπως  ο  χρόνος  απονομής  της

δικαιοσύνης. Επιπλέον, ποιοτικές έρευνες, όπως η ικανοποίηση των χρηστών από τη δικαιοσύνη,

μπορούν να υπολογίσουν το βαθμό αποδοχής της μεταρρύθμισης από τους ίδιους τους πολίτες.

Όταν ο  ανωτέρω δείκτες  προσδιορισθούν και  τεθούν αντικειμενικοί  στόχοι,  ακολουθεί  τακτική

παρακολούθηση,  προκειμένου  να  διερευνηθεί  αν  οι  μεταρρυθμίσεις  ανταποκρίνονται  στα

αποτελέσματα που είχαν τεθεί προηγουμένως ως στόχοι. Με την έννοια αυτή είναι σημαντικό οι

επιλεγόμενοι δείκτες να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία της προόδου  του έργου και

τελικά να καταδεικνύουν αν η μεταρρύθμιση ήταν χρήσιμη ή όχι ή τουλάχιστον πόσο χρήσιμη

ήταν. Σε ένα ιδανικό σύστημα, μία ομάδα αξιολόγησης ελέγχει την πρόοδο του έργου κατά την

επίτευξη κάθε στόχου χρησιμοποιώντας τους ανωτέρω δείκτες. Επιπλέον, θα πρέπει να επιθεωρεί

τη  μηνιαία  πρόοδο,  να  εξετάζει  τα  αποτελέσματα  και  να  συναντάται  συχνά  με  αυτούς  που

λαμβάνουν τις αποφάσεις, προκειμένου να προσδιορίζουν από κοινού την περαιτέρω διαδικασία. Σε

περίπτωση που δεν προχωρεί η διαδικασία, οι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων προβαίνουν

σε άμεση διόρθωση τυχόν λαθών.
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IV. Η μεταρρύθμιση της δικαστικής χωροταξίας σε κράτη της Ευρώπης1

1. Ιταλία

Το ζήτημα  της  χωροταξίας  των  δικαιοδοτικών  σωμάτων  στην  Ιταλία  απασχολούσε  τη

δημόσια πολιτική της χώρας από την εποχή της ενοποίησης του ιταλικού κράτους και συγκεκριμένα

από το νόμο Rattazzi της 13ης Νοεμβρίου 1859, που έθεσε τις βάσεις της δικαστικής οργάνωσης,

έως το 2011-2012, οπότε ολοκληρώθηκε η σχετική μεταρρύθμιση. Καθ’ όλη την περίοδο αυτή οι

διάφοροι  παράγοντες  διαμόρφωσης  της  δικαστικής  πολιτικής  (το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης,  το

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο) εξέφραζαν διαφορετικές αντιλήψεις

για  την  αναδιοργάνωση  του  δικαστικού  χάρτη  της  χώρας,  χωρίς  όμως  να  καταλήγουν  στην

κατάρτιση  ενός  νόμου  που  θα  ψηφιζόταν από  τη  Βουλή.  Η  παγκόσμια  οικονομική  κρίση που

ξέσπασε το 2008, μετέβαλε το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, με συνέπεια να καθίσταται

περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ η ανάληψη πρωτοβουλιών εξορθολογισμού της οργάνωσης του

κράτους, βασικό συστατικό στοιχείο του οποίου είναι η δικαιοσύνη2. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο

νομοθέτης ανέλαβε πρωτοβουλία για βαθιά μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη, προκειμένου να

αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης.

Πρωταρχικός  σκοπός  του  νομοθέτη  ήταν  με  την  αναδιοργάνωση  των  δικαστηρίων  να

μειωθούν  τα  πρωτοβάθμια  δικαιοδοτικά  σώματα,  όπως  είναι  τα  Πρωτοδικεία,  τα  τοπικά

δικαστήρια, οι Εισαγγελίες και τα Ειρηνοδικεία3. Με την μείωση αυτή επιδιώχθηκαν δύο επιμέρους

στόχοι: α) η εξοικονόμηση δαπανών, και β) η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Πριν από την

μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη υπήρχαν περισσότερα από 2.000 δικαιοδοτικά σώματα στο

ιταλικό δικαστικό σύστημα, στον αριθμό δε αυτό συμπεριλαμβάνονταν περίπου 1.400 πρωτοβάθμια

1 Πηγή:  Μιχάλης  Μ.  Πικραμένος,  Χωροταξική  οργάνωση  και  διαχείριση  χρόνου  των  δικών  στα  διοικητικά
δικαστήρια.  Ευρωπαϊκές  δημόσιες  πολιτικές  για  τη  μεταρρύθμιση  του  δικαστικού  συστήματος,  έκδ.  Νομική
Βιβλιοθήκη 2017, σελ. 85 επ. 

2 Βλ. F. Bartolomeo, The review of the Italian Judicial Map, CEPEJ, Working Group on Quality of Justice (CEPEJ-
GT-QUAL), April 2013.

3 Στην έκθεση της CEPEJ για την επικρατούσα κατάσταση στη δικαιοσύνη το 2012 σημειώνεται ότι τα στοιχεία
αναφέρονται  στην περίοδο πριν την μεταρρύθμιση.  Στο κεφάλαιο με τίτλο «Δικαστήρια» και  ειδικότερα στον
πίνακα 5.1 «Αριθμός πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και αριθμός όλων των δικαστηρίων στις γεωγραφικές περιοχές
από το 2008 έως το 2012» σημειώνεται ότι στην Ιταλία υπάρχουν 1.231 πρωτοδικεία και 87 πρωτοδικεία ειδικών
αρμοδιοτήτων, σύνολο 1.318, χωρίς μεταβολή από το 2008 έως το 2012 και η αντιστοιχία είναι 2,21 δικαστήρια
πρώτου βαθμού για 100.000 κατοίκους. Στα στοιχεία προστίθεται ότι υπάρχουν ειδικά δικαστήρια τα οποία δεν
ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης,  όπως  είκοσι  εννέα  (29)  Περιφερειακά  Διοικητικά
Δικαστήρια, εκατόν τρεις (103) επαρχιακές Φορολογικές Επιτροπές, Περιφερειακές Δημοσιονομικές Επιτροπές και
Στρατιωτικά Δικαστήρια (European judicial  systems.  Efficiency  and  quality  of  justice.  CEPEJ Studies  No 20,
edition  2014  (2012  data)  http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης της CEPEJ για το 2014 στην Ιταλία λειτουργούν 653 πρωτοδικεία,
εκ  των  οποίων  515  γενικής  δικαιοδοσίας,  138  ειδικής  δικαιοδοσίας,  συνολικά  δε  υπάρχουν  Πρωτοβάθμια
Δικαστήρια σε 691 γεωγραφικά σημεία της χώρας και η αντιστοιχία είναι 1,1 δικαστήρια για 100.000 κατοίκους.
Εμφανίζεται μείωση των δικαστηρίων πρώτου βαθμού από το 2010 έως το 2014 της τάξεως του 58,2% (European
judicial  systems  Efficiency  and  quality  of  justice  CEPEJ  Studies  No.  23  Edition  2016,  2014  data)
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study%2023%20report%20EN
%20web.pdf.
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σώματα  απονομής  της  δικαιοσύνης.  Έτσι,  με  τον  δραστικό  περιορισμό  του  αριθμού  των

πρωτοβάθμιων  δικαιοδοτικών  σωμάτων  επιτυγχάνονται  οικονομίες  κλίμακος  στους  τομείς  των

κτιρίων, του τεχνολογικού εξοπλισμού και της ασφάλειας. Για την αναδιοργάνωση του δικαστικού

χάρτη ελήφθησαν υπόψη τα πληθυσμιακά μεγέθη, η περιοχή δικαιοδοσίας κάθε δικαστηρίου, ο

φόρτος εργασίας και ο ρυθμός εισαγωγής νέων υποθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη προσοχή

δόθηκε όχι μόνο στην κλασική διάκριση μεταξύ αστικών και ποινικών υποθέσεων, αλλά και στη

δημιουργία  ειδικών  τμημάτων  στα  δικαστήρια  με  αρμοδιότητα  σε  κατηγορίες  διαφορών  όπου

απαιτείται  εξειδικευμένη  γνώση  και  εμπειρία  των  δικαστών.  Η  εξειδίκευση  αποτέλεσε  βασική

προτεραιότητα  της  μεταρρύθμισης  διότι  θεωρήθηκε ότι  η  επιτάχυνση του  δικαιοδοτικού  έργου

καθώς και η ποιότητά του διασφαλίζονται με την ενασχόληση των δικαστών σε ειδικά αντικείμενα,

σ’ αυτό δε το κρίσιμο σημείο η παλαιά χωροταξία των δικαστηρίων δημιουργούσε σοβαρά εμπόδια.

Προς επίτευξη αυτού του στόχου τα δικαστήρια πρέπει να διαθέτουν ικανό αριθμό δικαστών, ώστε

να είναι δυνατή η σύσταση ειδικών τμημάτων και, επομένως, ο νέος δικαστικός χάρτης προχώρησε

σε  μεγάλες  συγχωνεύσεις  για  να  ιδρυθούν  μεγαλύτερα  δικαστήρια.  Σύμφωνα  με  στατιστικές

αναλύσεις  του ιταλικού Υπουργείου Δικαιοσύνης ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο,  προκειμένου να

φέρει σε πέρας τον όγκο των εισερχόμενων υποθέσεων και να διαχειριστεί την εκκρεμότητα, πρέπει

να αποτελείται τουλάχιστον από τριάντα έως σαράντα δικαστές, ενώ στον παλαιό δικαστικό χάρτη

υπήρχαν  δικαστήρια  με  είκοσι  ή  το  πολύ  πενήντα  δικαστές.  Οι  ανωτέρω  βασικές  παράμετροι

αναδιοργάνωσης  της  δικαστικής  χωροταξίας,  προσαρμόστηκαν  στα  δεδομένα  περιοχών  που

εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως περιοχές με μητροπολιτικό χαρακτήρα ή περιοχές με

μεγάλα προβλήματα εξαιτίας του οργανωμένου εγκλήματος.

Με  τον  ανασχεδιασμό  του  δικαστικού  χάρτη  τέθηκε  ως  στόχος  κάθε  πρωτοδικείο  να

ανταποκρίνεται,  κατά  το  δυνατό,  σ’  ένα  ιδανικό  μοντέλο  που  περιλαμβάνει  την  άσκηση

δικαιοδοσίας  σε  εδαφικό  χώρο  ανάλογο  του  μεγέθους  του,  την  αποτελεσματική  κατανομή

ανθρώπινων  πόρων,  την  ορθολογική  κατανομή  των  υλικών  μέσων,  το  ορθό  επίπεδο  ζήτησης

δικαστικών υπηρεσιών καθώς και τη δίκαιη κατανομή του φόρτου εργασίας. Όσον αφορά στην

εδαφική  δικαιοδοσία,  η  ανάλυση  έδειξε  ότι,  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  η  συνολική  έκταση  της

ιταλικής επικράτειας είναι 301.515 τ.χιλ., ο μέσος όρος της εδαφικής περιοχής κάθε Περιφερειακού

δικαστηρίου, πριν από την μεταρρύθμιση, ήταν 2.169 τ.χιλ. Ο παλαιός ιταλικός δικαστικός χάρτης

διακρινόταν για τις  μεγάλες ανισότητες ως προς την εδαφική έκταση στην οποία εκτεινόταν η

δικαιοδοσία των δικαστηρίων καθώς και ως προς τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό. Έτσι, οι περιοχές

του Ταράντο, της Μεσσίνα και του Ρέτζιο στην Καλαβρία έχουν έκταση 2.500 - 3.200 τ.χιλ., ενώ

στο Τορίνο, την Μπολόνια και τη Φλωρεντία έχουν έκταση 22.000 - 29.000 τ.χιλ. Το δικαστήριο

της Μιστρέτα στη Σικελία εξυπηρετεί 22.154 κατοίκους,  ενώ στη Ρώμη καλύπτεται πληθυσμός
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2.612.068 κατοίκων4. Ως εκ τούτου Πρωτοδικεία που κάλυπταν περιοχές κάτω από τον ανωτέρω

μέσο όρο των 2.169 τ.χιλ. ήταν υποψήφια για κατάργηση. Όμως, η ορθή επιλογή για τη διατήρηση

ή την κατάργηση δικαστηρίων δεν βασίζεται  σ’ ένα  μόνο κριτήριο,  αλλά θεμελιώνεται  σε  μια

σφαιρική και  ισορροπημένη εκτίμηση περισσότερων κριτηρίων και  επομένως, η πλήρωση ενός

μόνο κριτηρίου δεν αρκεί για να διατηρηθεί ένα δικαστήριο ή αντιθέτως η έλλειψη ενός και μόνο

κριτηρίου  δεν  αρκεί  για  την  κατάργησή  του.  Έτσι,  στην  Ιταλία  οι  δείκτες-  κλειδιά  που

χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο πληθυσμός και η εδαφική έκταση που καλύπτουν τα δικαστήρια, καθώς

και  ο  συνολικός  αριθμός  των  εισερχόμενων  και  των  περαιωθεισών  υποθέσεων,  ο  οποίος  στη

συνέχεια  διαιρείται  ανά δικαστή για  να  εξευρεθεί  η  μέση παραγωγικότητα  των  δικαστών5.  Το

Υπουργείο Δικαιοσύνης χρησιμοποίησε τους ανωτέρω βασικούς δείκτες βρίσκοντας τους μέσους

όρους των δεικτών ανά την επικράτεια, με συνέπεια να καταλήξει ότι στους μέσους όρους των

δεικτών αυτών ανταποκρίνονται εκατόν τρία (103) δικαστήρια, τα οποία παρέμειναν «ανέγγιχτα»

(untouchable courts). Η εφαρμογή των δεικτών αυτών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επιβάλλεται ο

εξορθολογισμός  του  συστήματος,  καθώς  αποκαλύφθηκε  ότι  πενήντα  τέσσερις  (54)  εισαγγελίες

λειτουργούσαν με λιγότερους από έξι (6) εισαγγελείς, περιλαμβανομένου και του επικεφαλής, και

με λιγότερες από τέσσερις (4) έως είκοσι μία (21) υποθέσεις ανά εισαγγελέα6.

Ως  πρώτο  βήμα  του  ανασχεδιασμού,  μετά  από  λεπτομερή  εξέταση,  το  Υπουργείο

Δικαιοσύνης  αποφάσισε  να  προτείνει  την  πλήρη  κατάργηση  διακοσίων  είκοσι  (220)  τοπικών

τμημάτων των Πρωτοδικείων,  τα οποία,  κατά τον ιταλικό νόμο, είναι  ανεξάρτητα δικαιοδοτικά

σώματα  και  όχι  «βραχίονες»  του  κύριου  δικαστηρίου.  Η  κατάργηση  έγινε,  όχι  τόσο  για  να

μειωθούν  τα  δικαιοδοτικά  σώματα  στο  σύνολό  τους,  αλλά  διότι  το  συγκεκριμένο  οργανωτικό

μοντέλο αποδείχθηκε αναποτελεσματικό, λόγω των σοβαρών δυσλειτουργιών που εμφάνιζαν αυτά

τα τοπικά δικαιοδοτικά  σώματα,  σύμφωνα  με  τις  αναφορές  που  συνέτασσαν οι  Πρόεδροι  των

Πρωτοδικείων  ως  προς  την  αποδοτικότητα  και  τη  διοίκησή  τους.  Ακολούθως,  το  Υπουργείο

Δικαιοσύνης  προχώρησε  στην  αναμόρφωση  των  υφισταμένων  δικαστηρίων  στις  μείζονες

μητροπολιτικές  περιοχές  της  χώρας,  στις  οποίες  βασική  προτεραιότητα  είναι  η  περαίωση  του

μεγάλου  όγκου  των  υποθέσεων.  Αυτός  ο  επιμέρους  στόχος  επιχειρήθηκε  με  δύο  θεμελιώδεις

λειτουργικές επιλογές: α) την απαγόρευση ενσωμάτωσης των επαρχιακών πρωτοδικείων στις πέντε

μείζονες  μητροπολιτικές  περιοχές  της  Ρώμης,  της  Νάπολης,  του  Μιλάνου,  του Τορίνο  και  του

4 Bλ. «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία δικαστικών χαρτών με σκοπό την υποστήριξη της πρόσβασης σε
ένα ποιοτικό δικαστικό σύστημα, στο: Οργάνωση και αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης. Η ευρωπαϊκή εμπειρία
(εισαγωγή-επιμέλεια Μιχ. Πικραμένου), Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2015, σ. 42-43.

5 Bλ. «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία δικαστικών χαρτών με σκοπό την υποστήριξη της πρόσβασης σε
ένα ποιοτικό δικαστικό σύστημα, στο: Οργάνωση και αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης. Η ευρωπαϊκή εμπειρία
(εισαγωγή-επιμέλεια Μιχ. Πικραμένου), Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2015, σ. 56.

6 Βλ. F. Bartolomeo, The review of the Italian Judicial Map, CEPEJ, Working Group on Quality of Justice (CEPEJ-
GT-QUAL), April 2013.
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Παλέρμο, και β) την, κατά το μέτρο του εφικτού, μεταφορά εδαφικών περιφερειών, που ανήκουν

στη  δικαιοδοσία  των  μητροπολιτικών  περιοχών,  στη  δικαιοδοσία  των  γειτνιαζόντων  με  τις

μητροπόλεις πρωτοδικείων. Η αναμόρφωση των Ειρηνοδικείων ήταν το επόμενο βήμα του νέου

δικαστικού χάρτη και βασίστηκε σε δύο δείκτες: α) τη δικαιοδοσία κάθε Ειρηνοδικείου σε περιοχές

με  100.000 τουλάχιστον  κατοίκους,  β)  τον  καθορισμό  ελάχιστου  αριθμού  υποθέσεων  ετησίως,

σύμφωνα με  standards  εθνικής  παραγωγικότητας,  για  κάθε  Ειρηνοδίκη.  Η θέσπιση αυτών  των

δεικτών  είχε  ως  συνέπεια  να  καταργηθούν  τα  εξακόσια  εξήντα  επτά  (667)  από  τα  οκτακόσια

σαράντα  έξι  (846)  Ειρηνοδικεία.  Ως  προς  τα  Πρωτοδικεία  και  τις  Εισαγγελίες,  το  Υπουργείο

Δικαιοσύνης επέλεξε να εξετάσει τη σχέση του πληθυσμού, αφενός με τον αριθμό των Πρωτοδικών

και αφετέρου με τον αριθμό των Εισαγγελέων. Παρατηρήθηκε ότι, κατά την απογραφή του 2011 με

εθνικό  πληθυσμό  59.464.644,  τα  Πρωτοδικεία  είχαν  5.063  δικαστές  και  οι  Εισαγγελίες  1.936

Εισαγγελείς.  Με  βάση  τα  δεδομένα  αυτά  υπολογίστηκε  ότι  ο  μέσος  εθνικός  όρος  ήταν  ένας

δικαστής για 11.745 κατοίκους, και ένας Εισαγγελέας για 30.175 κατοίκους. Επ’ αυτής της σχέσης,

με  τις  αναγκαίες  προσαρμογές  λόγω  ιδιαιτεροτήτων  ορισμένων  περιοχών,  οργανώθηκε  ο

δικαστικός χάρτης της χώρας σε συνδυασμό και με τα στοιχεία της πενταετίας 2006-2010 ως προς

το φόρτο εργασίας ανά δικαστήριο και ανά δικαστή. Από την ανάλυση των στατιστικών της ως άνω

πενταετίας  προέκυψε ότι  ο  αριθμός  των υποθέσεων (αστικών και  ποινικών)  που εισήλθαν στο

σύστημα ήταν κατά μέσο όρο 3.072,810 κάθε χρόνο, δίδοντας έναν μέσο όρο ετησίως για κάθε

δικαστήριο  18.623  και  περαιτέρω  607  υποθέσεις  ανά  δικαστή.  Η  συνδυασμένη  ανάλυση  των

δεικτών:  εδαφική  περιφέρεια,  επίπεδο  εγκληματικότητας,  παραγωγικότητα  των  δικαστών,

ελάχιστος  αριθμός  δικαστών  ανά  δικαστήριο,  αντίκτυπος  στο  οργανωμένο  έγκλημα,  οδήγησαν

στην τελική απόφαση να καταργηθούν τριάντα ένα (31) Πρωτοδικεία και ισάριθμες Εισαγγελίες

από  το  σύνολο  των  εκατόν  εξήντα  έξι  (166)  Πρωτοδικείων  και  Εισαγγελιών,  ενώ,  όπως

προαναφέρθηκε  καταργήθηκαν  όλα  τα  τοπικά δικαιοδοτικά  σώματα που  ήσαν  διακόσια  είκοσι

(220) καθώς και επτακόσια τριάντα επτά (737) Ειρηνοδικεία.
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Πίνακας της αναθεώρησης του ιταλικού δικαστικού χάρτη σύμφωνα

με το Νόμο 148/14 Σεπτεμβρίου 2011

Δικαιοδοτικό σώμα Αριθμός πριν τη
μεταρρύθμιση

Αριθμός
καταργηθέντων
δικαστηρίων

Αριθμός μετά τη
μεταρρύθμιση 

Πρωτοδικεία 166 31 135

Εισαγγελίες 166 31 135

Τοπικά δικαιοδοτικά
σώματα

220 220 0

Ειρηνοδικεία 846 667 179

Σύνολο 1.398 949 449

2. Γαλλία

Σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, η οικονομική ανάπτυξη έχει οδηγήσει

σε  μετακινήσεις  πληθυσμών,  με  επακόλουθο  να  μεταβάλλεται  και  ο  όγκος  των  διαφορών που

οδηγούνται στα δικαστήρια των περιοχών, στις οποίες αυξάνονται και αντίστοιχα μειώνονται, τα

πληθυσμιακά  μεγέθη.  Ως  εκ  τούτου  παρατηρείται  ένα  κενό  μεταξύ  των  νέων  αναγκών  για

πρόσβαση στη δικαιοσύνη αφενός και της παλαιάς δικαστικής οργάνωσης αφετέρου, γεγονός που

αυξάνει τη χρονική διάρκεια των δικών και απειλεί την αρχή της ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Ο δικαστικός χάρτης της Γαλλίας είχε εισαχθεί το 1958 και οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις

έδειξαν, σταδιακά, ότι δεν ανταποκρινόταν στις σύγχρονες απαιτήσεις, με συνέπεια από το 1980

έως το 2007 εκθέσεις του Κοινοβουλίου και επιτροπές εμπειρογνωμόνων να υποβάλουν προτάσεις

για αναθεώρησή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία της δικαιοσύνης7. Όμως όλες

οι απόπειρες για μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη δεν τελεσφόρησαν μέχρι το 2007, οπότε η

Υπουργός Δικαιοσύνης Rachida Dati αποφάσισε να προχωρήσει την μεταρρύθμιση με την έκδοση

διατάγματος και όχι με την ψήφιση νόμου από τη Βουλή, προκειμένου να αποφύγει τις πολιτικές

αντιδράσεις.  Έτσι,  το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης  άρχισε  διαδικασία  προετοιμασίας  του  νέου

δικαστικού χάρτη με τη σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών. Η μία συμβουλευτική επιτροπή είχε

κεντρικό χαρακτήρα και αρμοδιότητα γενικής θεώρησης του ζητήματος και αποτελούνταν από τους

επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, των Εφετείων, των Εισαγγελιών, τους εκπροσώπους των

ενώσεων του προσωπικού που εργάζεται στα δικαστήρια αλλά και εκπροσώπους όλων των νομικών

επαγγελμάτων  (δικηγόροι,  συμβολαιογράφοι,  δικαστικοί  επιμελητές  κ.λπ.).  Οι  άλλες

7 Βλ.  Cour  de  Comptes,  Rapport  public  annuel  2015,  La  reforme  de  la  carte  judiciaire:  une  réorganization  à
poursuivre, σ. 37 https://www.ccomptes.fr/content/download/79155/1980528/version/1/file/122-RPA2015-reforme-
carte-judiciaire.pdf
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συμβουλευτικές  επιτροπές  ήταν  τοπικού  χαρακτήρα  και  συμμετείχαν  σ’  αυτές  δικαστές  και

εκπρόσωποι των νομικών επαγγελμάτων σε τοπικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις

των συμβουλευτικών επιτροπών αποτυπώθηκαν σε μια έκθεση που κατατέθηκε στο Υπουργείο

Δικαιοσύνης,  αλλά δεν έλειψαν οι  κριτικές  ως προς τον περιορισμένο χρόνο εντός  του οποίου

υποχρεώθηκαν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Εκτός από το έργο των συμβουλευτικών επιτροπών

οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη είχαν μεγάλο εύρος,

καθώς περιλάμβαναν στατιστικά στοιχεία και προϋπολογισμό οικονομικών και άλλων δαπανών,

ενώ και η συμμετοχή διαφόρων παραγόντων της γαλλικής κοινωνίας στη σχετική συζήτηση ήταν

εκτεταμένη.  Στις  αρχές του 2008, δηλαδή έξι μήνες μετά την έναρξη των συζητήσεων και  της

διαβούλευσης, τα σχετικά διατάγματα δημοσιεύθηκαν και άρχισε η περίοδος εφαρμογής του χάρτη

με χρονικό ορίζοντα το 2011. Κατά των διαταγμάτων προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας

πολλοί ενδιαφερόμενοι, και οι σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως απορρίφθηκαν, με το σκεπτικό ότι ο

προσδιορισμός  του  αριθμού,  των  θέσεων  και  της  αρμοδιότητας  των  δικαστηρίων  ανήκει  στον

κύκλο των αρμοδιοτήτων της  κανονιστικώς δρώσας διοίκησης,  τα  δε κριτήρια που ελήφθησαν

υπόψη ήταν νόμιμα.

Οι μεταβολές στην κοινωνία και την οικονομία έχουν συνέπειες όχι μόνο στην ποσοτική

διάσταση της ζήτησης για δικαστικές υπηρεσίες αλλά και στη φύση των αιτημάτων που αφορούν

ειδικά αντικείμενα, όπως θέματα οικογενειακού και εμπορικού δικαίου. Στη Γαλλία παρατηρήθηκε

άνιση  κατανομή  των  εμπορικών  δικαστηρίων  στην  επικράτεια,  γεγονός  που  οφείλεται  στη

διαφορετική  οικονομική  δραστηριότητα  των  διοικητικών  Περιφερειών  της  χώρας.  Έτσι,  σε

ορισμένες Περιφέρειες υπήρχαν τέσσερα εμπορικά δικαστήρια, ενώ σε άλλα μόνο ένα. Μεγάλες

διαφορές εμφανίζονταν και στα ανώτερα δικαστήρια, επί των διαφορών αυτών, όπου σε ορισμένες

Περιφέρειες ήταν επτά και σε άλλες μόνο ένα. Τεράστιες διαφορές υπήρχαν επίσης σε σχέση με τον

πληθυσμό  που  υπαγόταν  στην  εδαφική  περιφέρεια  ενός  δικαστηρίου.  Έτσι,  η  δικαιοδοσία

ορισμένων δικαστηρίων κάλυπτε 10.000 κατοίκους και άλλων έφθανε τις 900.000 κατοίκους, με

μέσο όρο τους 127.000 κατοίκους, με περαιτέρω συνέπεια να αποκτά μεγάλο εύρος διαφοράς η

δικαιοδοσία ενός ανώτερου δικαστηρίου μιας Περιφέρειας έναντι μιας άλλης8. Αυτές οι έντονες

γεωγραφικές  διαφορές  είχαν  την  αντανάκλασή  τους  στην  ανομοιομορφία  του  επιπέδου

δραστηριότητας των δικαστηρίων σε συνδυασμό με την κατανομή των υλικών και ανθρώπινων

πόρων.  Έτσι,  στη  Γαλλία  πολλά  μικρά  δικαστήρια  υπέφεραν  από  κακή  οργάνωση,  ανεπαρκές

προσωπικό,  μη  λειτουργικά  κτίρια  και  περιορισμένες  υποδομές.  Σύμφωνα  με  το  Υπουργείο

8 Βλ. στοιχεία στη μελέτη που εκπόνησε, κατ’ εντολή της CEPEJ, η εταιρεία Sciences PO Strasburg Consulting,
Comparative study of the reforms of the judicial maps in Europe (2012), σ. 6-7.
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Δικαιοσύνης της Γαλλίας η κατάσταση αυτή εμπόδιζε την εξειδίκευση των δικαστών καθώς και την

εισαγωγή νέων και ορθολογικών μεθόδων οργάνωσης εργασίας.

Ένα ζήτημα που απασχόλησε τη δικαιοσύνη και γενικότερα το νομικό κόσμο στη Γαλλία

ήταν η ανάγκη εξειδίκευσης των δικαστών, ώστε να αντιμετωπισθεί η αυξανόμενη περιπλοκότητα

του δικαίου και να υπάρξουν εγγυήσεις για καλύτερη ποιότητα δικαστικών αποφάσεων στους νέους

τομείς που απαιτούν ειδική γνώση και εμπειρία. Προς την κατεύθυνση αυτή πολλά κράτη, μεταξύ

των οποίων και η Γαλλία, συνέστησαν ειδικά τμήματα στα δικαστήρια, όπως λ.χ. για υποθέσεις

οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας, υγείας, κατασκευών κλπ. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι η

εξειδίκευση  των  δικαστών  είναι  συνώνυμη  του  συγκεντρωτικού  μοντέλου  οργάνωσης  του

δικαστικού συστήματος, υπό την έννοια ότι μόνο σε μεγαλύτερα δικαστήρια μπορεί να συσταθούν

τμήματα και να υπάρξει κατανομή των κατηγοριών διαφορών, σε αντίθεση με τα μικρά δικαστήρια,

όπου οι δικαστές καλούνται να επιλύσουν όλες τις διαφορές. Επ’ αυτού του ζητήματος οι ενώσεις

των Γάλλων δικαστών τήρησαν διαφορετική στάση, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η εξειδίκευση

αποστερεί από τον πρωτοβάθμιο δικαστή τη δυνατότητα να έχει ευρύτερη εικόνα του δικαίου, ενώ

το πρόβλημα της ενημέρωσης των δικαστών σε περισσότερους τομείς επιλύεται χάρη στα σύγχρονα

τεχνολογικά  μέσα  που  επιτρέπουν  την  πρόσβαση  σε  πολλά  αντικείμενα  αλλά  και  χάρη  στον

επιστημονικό διάλογο με συναδέλφους και άλλους νομικούς.

Στον αντίποδα της εξειδίκευσης των δικαστών μέσω ενός συγκεντρωτικού μοντέλου που

βασίζεται στην ίδρυση μεγαλύτερων δικαστηρίων, βρίσκεται η αρχή της εγγύτητας. Η αρχή αυτή

βρέθηκε  πολλές  φορές  στο  επίκεντρο  της  συζήτησης  για  την  μεταρρύθμιση  του  γαλλικού

δικαστικού χάρτη, με πρωτοβουλία των δικαστών και πολιτικών παραγόντων. Οι Γάλλοι δικαστές

υποστήριξαν  ότι  για  ορισμένες  κατηγορίες  διαφορών  έπρεπε  να  διατηρηθούν  τα  μικρότερα

δικαστήρια,  ώστε  να  βρίσκονται  εγγύτερα  στον  τόπο  κατοικίας  των  προσώπων  που  επιζητούν

δικαστική προστασία. Ως παραδείγματα ανέφεραν τις υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών ή τις

υποθέσεις  οικογενειακού δικαίου σε θέματα διαζυγίων ή επιμέλειας των τέκνων,  για τις  οποίες

απαιτείται η ακρόαση των μερών και των μαρτύρων, τυχόν δε υποχρέωση των προσώπων αυτών να

μεταβούν σε άλλη πόλη όπου εδρεύει το αρμόδιο δικαστήριο θα δημιουργούσε κόστη στα οποία,

πιθανόν, δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν, με αρνητικές συνέπειες για την ποιοτική απονομή

της δικαιοσύνης. Στην προοπτική αυτή η Ένωση των Γάλλων δικαστών πρότεινε να διαχωριστούν

οι διαφορές και αναλόγως να οργανωθούν τα δικαστήρια σε μεγαλύτερα και μικρότερα, ώστε να

διασφαλίζεται τόσο η αρχή της εγγύτητας όσο και η αρχή της συγκέντρωσης, με βάση τη φύση των

διαφορών.  Δεν  έλειψαν  βέβαια  και  οι  αντιδράσεις  δικαστών  και  τοπικών  παραγόντων  μικρών

πόλεων που προέβαλαν το επιχείρημα ότι η κατάργηση δικαστηρίων στις πόλεις αυτές εξαφανίζει

ουσιαστικά την παρουσία του κράτους σε περιοχές στις οποίες χρειάζεται, έστω για συμβολικούς
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λόγους, η ύπαρξη κρατικών εκπροσώπων. Συνολική κριτική για την μεταρρύθμιση έγινε από το

συνδικαλιστικό όργανο των δικαστών, που υποστήριξε ότι δεν υπήρξε ουσιαστική διαβούλευση με

τους αρμόδιους φορείς, ότι με τη νέα δικαστική οργάνωση υποβαθμίζονται οι αγροτικές περιοχές,

ότι  υποχρεώνονται  οι  πολίτες  να ταξιδεύουν πολλές  ώρες  για  να επισκεφθούν το  πλησιέστερο

δικαστήριο  και  είναι  αμφίβολο  αν  με  την  συγχώνευση  δικαστηρίων  εξυπηρετείται  η

αποτελεσματικότητα και η ποιότητα δικαστικής προστασίας9.

Η  γαλλική  μεταρρύθμιση  του  δικαστικού  χάρτη  είχε  ως  πρωταρχικό  σκοπό,  όπως

σημειώθηκε ήδη, την προσαρμογή της δικαστικής οργάνωσης στις εξελίξεις της οικονομίας και των

πληθυσμιακών μεταβολών και για το λόγο αυτό αναζητήθηκαν στοιχεία και δεδομένα τόσο ως προς

τις  κοινωνικοοικονομικές μεταβολές  στις  εδαφικές Περιφέρειες της χώρας όσο και  ως  προς τη

δραστηριότητα  των  δικαστηρίων.  Ειδικά  ως  προς  τη  δραστηριότητα  των  δικαστηρίων,  ελήφθη

υπόψη μόνο  ο  αριθμός  των  κατ’ έτος  εισερχόμενων  υποθέσεων  σε  κάθε  δικαστήριο,  το  οποίο

θεωρήθηκε αντικειμενικό κριτήριο, (και όχι ο αριθμός των περαιωθεισών υποθέσεων), ο αριθμός

των εφέσεων κατά των εκδιδομένων αποφάσεων, η χρονική διάρκεια των δικών, η ποιότητα των

δικαστικών αποφάσεων, διότι τα κριτήρια αυτά συνδέονται και με τις υποδομές των δικαστηρίων,

οι  οποίες  εμφανίζουν  διαφορές,  και  επομένως  δεν  διασφαλίζουν  ισότητα  στην  αφετηρία.  Στο

πλαίσιο αυτό συγκεντρώθηκαν στοιχεία της τελευταίας τριετίας πριν από την μεταρρύθμιση ως

προς τον αριθμό των εισερχομένων υποθέσεων, από τον οποίο προκύπτει και ο βαθμός ζήτησης

δικαστικών υπηρεσιών σε ορισμένη περιοχή. Ως προς την εδαφική πλευρά του ζητήματος οι αρχές

συνέλεξαν στοιχεία και ανέλυσαν τις αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων πόλεων σε χιλιόμετρα και

σε  απαιτούμενο  χρόνο  ταξιδιού,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  μορφολογία  των  περιοχών,  τις

υφιστάμενες  και  τις  σχεδιαζόμενες  υποδομές,  καθώς και  τα  μέσα επικοινωνίας  και  μεταφοράς.

Επίσης, για τη δημογραφική διάσταση του θέματος, έλαβαν στοιχεία από το Εθνικό Ινστιτούτο

Στατιστικών και Οικονομικών Σπουδών που αφορούσαν τον ενεστώτα πληθυσμό της χώρας και τις

προβλέψεις για τις μεταβολές του μέχρι το 2030.

Επί  τη  βάσει  των  ανωτέρω,  η  γαλλική  μεταρρύθμιση  προχώρησε  με  βάση  τους  εξής

κανόνες: α) Σε κάθε Περιφέρεια της χώρας παραμένει τουλάχιστον ένα Πρωτοδικείο, ανεξαρτήτως

του  επιπέδου  της  δραστηριότητας  που  εμφανίζει.  β)  Τα  Πρωτοδικεία  που  απορροφούν  ένα

μικρότερο Πρωτοδικείο διατηρούνται, ανεξαρτήτως του επιπέδου δραστηριότητας που εμφανίζουν.

γ)  Τα Πρωτοδικεία  στην περιοχή  των οποίων υπάρχει  σωφρονιστικό κατάστημα που φιλοξενεί

τετρακόσια τουλάχιστον πρόσωπα διατηρούνται, ανεξαρτήτως του επιπέδου δραστηριότητας που

εμφανίζουν. δ) Δικαστήριο πρώτου βαθμού με δραστηριότητα που απαιτεί την παρουσία δικαστή

9 Réforme de la carte judiciaire: une gabegie !http://www.syndicat-magistrature.org/Reforme-de-la-carte-judiciaire-
une.html
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με περιορισμένη απασχόληση καταργείται. ε) Δικαστήριο πρώτου βαθμού με αριθμό υποθέσεων

ετησίως μικρότερο από 615, διατηρείται υπό τους εξής όρους: i) Να απέχει τουλάχιστον μία ώρα

από οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο, και ii) να μην υπάρχει άλλο δικαστήριο στην περιοχή για να

συμβολίζει την παρουσία της δικαιοσύνης. στ) Δικαστήριο πρώτου βαθμού διατηρείται, εφόσον

απασχολεί  τουλάχιστον δύο δικαστές  και  οι εισερχόμενες υποθέσεις  ετησίως είναι  τουλάχιστον

1.230.

Η νέα  χωροταξία  των  δικαστηρίων  συνοδεύτηκε  από καινοτόμες  δομές  του  δικαστικού

συστήματος, με τις οποίες επιδιώχθηκε η εξυπηρέτηση των προσώπων στους τόπους διαμονής τους

σε θέματα δικαίου και  επίλυσης των διαφορών.  Μεταξύ αυτών,  συγκαταλέγεται  ο  θεσμός των

δημοσίων ακροάσεων για υποθέσεις της καθημερινής ζωής, όπως λ.χ. για θέματα οικογενειακού

δικαίου.  Η  εφαρμογή  του  θεσμού  αυτού  πρακτικά  σημαίνει  ότι  μετακινούνται  δικαστές  και

υπάλληλοι  στις  πόλεις  όπου  λαμβάνουν  χώρα  οι  δημόσιες  ακροάσεις  και  ότι  υπάρχουν  οι

κατάλληλες κτιριακές και τεχνικές υποδομές στους χώρους όπου διεξάγεται η σχετική διαδικασία.

Ο θεσμός  αυτός  συνάντησε  αρκετά  εμπόδια  κατά την εφαρμογή  του,  κυρίως  λόγω πρακτικών

προβλημάτων,  παρά  το  γεγονός  ότι  το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης  έδωσε  ιδιαίτερο  βάρος  στην

ανάπτυξή του.  Επιπροσθέτως,  το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης  προχώρησε  στη  δημιουργία  της  νέας

γενιάς των «Κέντρων Δικαιοσύνης και Δικαίου» που υπήρχαν ήδη προκειμένου να διασφαλίζεται η

δικαστική παρουσία σε ευαίσθητες αστικές περιοχές. Τα Κέντρα αυτά παρέχουν πληροφορίες και

υπηρεσίες  νομικών  συμβουλών  και  στελεχώνονται  από  δικαστές,  δικηγόρους,  κοινωνικούς

λειτουργούς, έχουν ως αντικείμενο αστικές και ποινικές υποθέσεις όχι σημαντικού αντικειμένου και

προσφέρουν  εναλλακτικές  μεθόδους  επίλυσης  των  διαφορών  μέσω  της  διαμεσολάβησης.  Τα

Κέντρα  Δικαιοσύνης  και  Δικαίου  μπορούν  να  φιλοξενήσουν  και  τις  διαδικασίες  δημόσιας

ακρόασης,  βαθμιαία  δε  αποκτούν  και  τις  αναγκαίες  υποδομές  για  την  πραγματοποίηση

τηλεσυνεδριάσεων. Το 2010 υπήρχαν ήδη 133 τέτοια Κέντρα και η προοπτική ήταν να επεκταθούν

με τη χρηματοδότηση του κράτους και τη βοήθεια των τοπικών αρχών. 

Προς  την  κατεύθυνση  της  εξυπηρέτησης  των  προσώπων  στους  τόπους  διαμονής  τους

κινείται  και  η  ανάπτυξη  τεχνολογικών  μέσων.  Στη  Γαλλία  έχουν  ήδη  εγκατασταθεί  σημεία

εξυπηρέτησης  (CVJ  points-contact  video-justice)  που  επιτρέπουν  στον  ενδιαφερόμενο  να  έχει

άμεση  πρόσβαση  με  τη  χρήση  του  διαδικτύου  σε  πληροφορίες,  έγγραφα,  να  συνομιλεί  μέσω

κάμερας με νομικούς συμβούλους, να υποβάλει ερωτήματα και να παραλαμβάνει έγγραφα. Αυτού

του  είδους  η  επικοινωνία  μέσω  των  σημείων  εξυπηρέτησης  δεν  είναι  ιδιαίτερα  διαδεδομένη,

αποτελεί  πάντως μια επιλογή για τα πρόσωπα εκείνα που είναι  εξοικειωμένα με τη χρήση της

τεχνολογίας. Η εικόνα συμπληρώνεται με την ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων και εν γένει

την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων που αφορούν τη δίκη, πράγμα που σημαίνει ότι  δεν
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απαιτείται  η  φυσική παρουσία  του δικηγόρου ή του διαδίκου  για την  κατάθεση των σχετικών

εγγράφων και, επομένως, από την άποψη αυτή, δεν παίζει πλέον κανένα ρόλο η απόσταση μεταξύ

δικαστηρίου και τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων10.

Από τα στοιχεία των ανά διετία δημοσιευόμενων εκθέσεων της CEPEJ προκύπτει ότι  η

Γαλλία είχε πληθυσμό 65.585.857 το έτος 2012, ο οποίος αυξήθηκε σε 66. 317.994 το 2014 και ότι

διέθεσε από τον κρατικό προϋπολογισμό της για το δικαστικό σύστημα το ποσό των 3.935.548.101

ευρώ το 2010, το ποσό των 4.014.305.137 ευρώ το 2012 και 4.249.220.442 το 201411. Επίσης, από

τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι κατά τα έτη 2004, 2006, 2008 οι περιοχές στο γεωγραφικό χάρτη

στις οποίες λειτουργούσαν Πρωτοβάθμια δικαστήρια ήταν 900, ενώ το 2010 μειώθηκαν σε 630 και

το 2012 υπήρξε ελάχιστη αύξηση σε 640, δηλαδή εμφανίζεται σοβαρή μείωση μεταξύ 2008 και

2010-2012,  προφανώς  λόγω  της  μεταρρύθμισης,  της  τάξεως  του  28,89%,  σύμφωνα  δε  με  τα

στοιχεία του 2014 παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα (643)12.  Όσον αφορά στις δυνατότητες

εξυπηρέτησης  μέσω  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  στους  τομείς:  α)  της  άμεσης  βοήθειας  των

δικαστών και υπαλλήλων, β) της διοίκησης των δικαστηρίων, και γ) την επικοινωνία δικαστηρίων

και  διαδίκων-δικηγόρων,  η  Γαλλία  δείχνει  100%  πληρότητα  στους  δύο  πρώτους  τομείς  και

μικρότερα  ποσοστά  πληρότητας  στον  τρίτο  τομέα.  Με  τα  δεδομένα  αυτά  στο  επίπεδο  του

ηλεκτρονικού εκσυγχρονισμού η Γαλλία λαμβάνει το χαρακτηρισμό «καλή» (50-60 πόντους) στην

κατάταξη που χρησιμοποιείται με την ακόλουθη σειρά: χαμηλή (0-35), μέτρια (35-50), καλή (50-

60) και άριστη (60-72 πόντοι), ενώ η εξέλιξη που εμφανίζεται στους επιμέρους τομείς στον τομέα

αυτό αποτυπώνεται σε γράφημα για το 2014 με την πρόσφατη έκθεση της CEPEJ13. Περαιτέρω,

σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ο αριθμός των επαγγελματιών δικαστών στη Γαλλία το 2012 ήταν

10 Για το επίπεδο χρησιμοποίησης της τεχνολογίας στη λειτουργία της γαλλικής δικαιοσύνης στους τομείς της χρήσης
από  δικαστές  και  υπαλλήλους,  της  διοίκησης  και  της  διαχείρισης  των  υποθέσεων  και  στην  επικοινωνία  των
δικαστηρίων με τους διαδίκους βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No
20, edition 2014 (2012 data) http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf

11 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No 20, edition 2014 (2012 data),
table 1.1.Economic and demographic data in absolute value 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf  και  European  judicial  systems
Efficiency and quality of justice CEPEJ Studies No. 23 Edition 2016 (2014 data) 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study%2023%20report%20EN
%20web.pdf

12 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No 20, edition 2014 (2012 data),
chapter  5.  Courts.  Table  5.1.  Number  of  1st instance  courts  as  legal  entities  and  number  of  all  the  courts  as
geographic locations from 2008 to 2012 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf καθώς και τα νεότερα στοιχεία
European  judicial  systems  Efficiency  and  quality  of  justice  CEPEJ Studies  No.  23  Edition  2016 (2014 data)
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study%2023%20report%20EN
%20web.pdf

13 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No. 20, edition 2014 (2012 data),
chapter 5. Courts. Table 5.7 Computer facilities used within the courts for three areas of use, Figure 5.8 Level of
computerization  of  courts  http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf.
Επίσης βλ. την πλέον πρόσφατη μελέτη της CEPEJ στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση το 2014: European
judicial systems Efficiency and quality of justice CEPEJ Studies No.23 Edition 2016 (2014 data). Thematic report:
Use of information technology in European courts 
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7.032, ήτοι 10,7 δικαστές ανά 100.000 κατοίκους, αναλογία που παραμένει σταθερή από το 2008.

Από  τον  ως  άνω  αριθμό  το  70,6%  υπηρετεί  στα  Πρωτοβάθμια  δικαστήρια,  το  24,1  στα

Δευτεροβάθμια και το 5,3% στα Ανώτατα Δικαστήρια14.

Συμπεράσματα15

Η  Γαλλία  προέβη  σε  τροποποίηση  του  (σχεδόν  ανέπαφου  από  το  1958)  χάρτη  των

πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, η οποία ολοκληρώθηκε με την υποβολή στις 30 Σεπτεμβρίου

2007 ενός πρώτου σχεδίου με προτάσεις για τη μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση αυτή προχώρησε,

συνοδευόμενη  από  συγχωνεύσεις  και  καταργήσεις  δικαστηρίων,  ίδρυση  νέων,  διαμαρτυρίες,

απεργιακές  κινητοποιήσεις  δικαστών,  υπαλλήλων και  τοπικών  παραγόντων,  αποχές  δικηγόρων.

Επισημαίνονται ορισμένα σημεία της διαδικασίας αναμόρφωσης του γαλλικού δικαστικού χάρτη,

τα οποία παρουσιάζουν σημασία για κάθε σχετικό εγχείρημα:

1) Για  να  επιτευχθεί  ο  απώτερος  σκοπός,  ο  οποίος  έγκειται  στην  αποδοτικότερη  και

αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης, πρέπει να τεθούν ξεκάθαροι στόχοι. Αυτό σημαίνει

ότι οι επιλογές πρέπει να είναι σαφείς και να υπάρχει συνείδηση της σημασίας και των επιπτώσεων

των επιλογών αυτών. Στη Γαλλία, οι στόχοι της μεταρρύθμισης ήταν οι εξής: α) η μείωση του

κόστους  απονομής  της  δικαιοσύνης,  με  τον  περιορισμό του αριθμού δικαστών  και  δικαστικών

υπαλλήλων  και  την  αποτελεσματικότερη  χρησιμοποίηση  των  διατιθέμενων  μέσων,  β)  ο

περιορισμός της απομόνωσης των δικαστών και η ενίσχυση της συλλογικότητας, γ) η μεγαλύτερη

εξειδίκευση των δικαστών,  δ)  ο  δικαιότερος  καταμερισμός  της  εργασίας,  ε)  η  πιο  ορθολογική

αξιοποίηση των ακινήτων, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια και η υποδοχή των συναλλασσομένων με

τη δικαιοσύνη.

2) Πριν τη λήψη και υλοποίηση οιασδήποτε απόφασης, απαιτείται η ακριβής αποτύπωση

του  συστήματος  επί  του  οποίου  θα  γίνουν  οι  παρεμβάσεις,  μια  όσο  το  δυνατόν  ακριβέστερη

φωτογραφία,  η  οποία  είναι  αδύνατη  χωρίς  την  ύπαρξη  ποικίλων  και  έγκυρων  στατιστικών

δεδομένων που καλύπτουν μια ικανή χρονική περίοδο. Στη Γαλλία, βασικό κριτήριο αξιολόγησης

των δικαστικών υπηρεσιών κρίθηκε ότι έπρεπε να είναι ο κύκλος εργασιών των δικαστηρίων και

ειδικότερα οι καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων τα τελευταία δύο με τρία χρόνια πριν το

2007. Λοιπά κριτήρια που ελήφθησαν υπ’ όψιν ήταν οι υπάρχουσες υποδομές,  οι  χιλιομετρικές

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/REV1/2016_2%20-%20CEPEJ%20Study
%2024%20-%20IT%20Report%20-%20EN.pdf

14 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No 20, edition 2014 (2012 data),
chapter 7. Judges Table 7.1 Types and number of judges, figure 7.2 Number of professional judges sitting in courts
for 100.000 inhabitants in 2012 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf

15 Β. Ανδρουλάκης, Επτά επισημάνσεις από την αναδιάταξη του δικαστικού χάρτη στη Γαλλία, Το Σύνταγμα 3/2017,
σελ. 791 επ.
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αποστάσεις  μεταξύ πόλεων και  οικισμών μιας  περιοχής,  η προσβασιμότητα στα δικαστήρια,  οι

δημογραφικές  εξελίξεις,  η  ύπαρξη  καταστημάτων  κράτησης  στην  περιοχή  αρμοδιότητας  ενός

δικαστηρίου,  η οικονομική δραστηριότητα της  περιοχής,  οι  νεότερες διοικητικές διαιρέσεις  της

χώρας.

3) Για  τη  δημιουργία  ή  την  αναδιοργάνωση  ενός  δικαστικού  χάρτη  απαιτείται  η

διαμόρφωση δέσμης κριτηρίων, τα οποία θα καθορίσουν ποια δικαστήρια θα παραμείνουν, ποια θα

συγχωνευθούν αλλά και αν θα ιδρυθούν νέα. Ένα από τα κριτήρια αυτά, όπως είναι ο φόρτος του

δικαστηρίου, μπορεί να έχει βαρύτητα, όχι όμως την αποκλειστικότητα. Στη Γαλλία, τέθηκαν τα

ακόλουθα κριτήρια: Για τα πρωτοδικεία το όριο ορίστηκε στις 1.550 πολιτικές υποθέσεις τον χρόνο

και τις 2.500 ποινικές (οι αριθμοί αναφέρονται στις καταθέσεις). Επιπλέον, ανεξάρτητα από τον

αριθμό των νέων υποθέσεων, διατηρήθηκε ένα πρωτοδικείο τουλάχιστον σε κάθε νομό, το ίδιο δε

και αν στην περιοχή όπου εκτεινόταν η κατά τόπον αρμοδιότητά του λειτουργούσε κατάστημα

κράτησης άνω των 400 θέσεων. Για τα μονομελή δικαστήρια το όριο ορίστηκε στις 615 αστικές

υποθέσεις  κατ’ έτος  ανά δικαστή.  Ωστόσο,  τα  μονομελή που  εδρεύουν  σε  πόλη όπου εδρεύει

πολυμελές ή σε πόλη όπου καταργήθηκε το πολυμελές ή που εδρεύουν σε πόλη που απέχει άνω της

μιας ώρας από άλλο μονομελές, κρίθηκε ότι έπρεπε να διατηρηθούν, ανεξαρτήτως καταθέσεων.

Αυτά ήταν τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν. Πάντως, η λειτουργία δικαστηρίου σε μια

περιοχή υπενθυμίζει  στους πολίτες  την παρουσία του Κράτους.  Γι’ αυτό εξάλλου τα μονομελή

δικαστήρια οι καταθέσεις των οποίων ήταν κάτω του ορίου των 615 κατ’ έτος διατηρήθηκαν, αν

στην περιοχή δεν υπήρχε άλλο δικαστήριο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στην Ιταλία, που

προχώρησε και αυτή σε αναμόρφωση του δικαστικού της χάρτη, ορισμένα από τα δικαστήρια του

νότου, όπου κυρίως δρα η μαφία, διατηρήθηκαν παρ’ ότι με την εφαρμογή των κριτηρίων που είχαν

τεθεί εκεί, θα έπρεπε να καταργηθούν.

4) Μια  συνολική  αναδιάρθρωση  του  χάρτη  απαιτεί  δαπάνη.  Διαφορετικά,  θα  είναι

οικονομικά δυσβάσταχτη για δικαστές, υπαλλήλους και τους επαγγελματίες που θα την υποστούν.

Επιπλέον, εάν δεν αντιμετωπιστεί το κτιριακό ζήτημα, υπάρχει κίνδυνος σε ήδη ανεπαρκή κτίρια να

σωρευθούν επαγγελματίες και διάδικοι σε συνθήκες ακατάλληλες και αναξιοπρεπείς. Η απόσβεση

του κόστους δεν είναι βέβαια άμεση, αλλά θα γίνει σε βάθος χρόνου, ίσως και δεκαετίας. Στη

Γαλλία, όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων (υλικών και ανθρώπινων) επήλθε μείωση κατά 80

των  οργανικών  θέσεων  των  δικαστών  και  κατά  428  των  υπαλλήλων.  Σύμφωνα  δε  με  τους

υπολογισμούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης η συνολική αναθεώρηση του χάρτη κόστισε περί τα

376 εκ. ευρώ (ενώ κατά τους υπολογισμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχετική έκθεσή του η

δαπάνη ανήλθε σε 413 εκ. ευρώ). Το μεγαλύτερο ποσοστό (περί τα 329 εκ. ευρώ) δαπανήθηκε σε

ένα κτιριολογικό πρόγραμμα: έπρεπε να αγοραστούν νέα κτίρια, παλαιότερα να επεκταθούν και να
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εκσυγχρονιστούν,  άλλα  να  ενοικιαστούν  ώστε  τα  νέα  μεγαλύτερα  δικαστήρια  να  καταστούν

λειτουργικά16.  Εκτός  από  τα  κτίρια,  δόθηκαν  αποζημιώσεις  τόσο  σε  δικαστές  και  δικαστικούς

υπαλλήλους που αναγκάστηκαν να μετακινηθούν, ύψους περίπου 14,8 εκ. ευρώ, όσο και στους

δικηγόρους,  οι  σύλλογοι  των  οποίων  καταργήθηκαν  και  οι  οποίοι  θα  έπρεπε  είτε  να

μετεγκατασταθούν είτε να ανοίξουν άλλο γραφείο στη διπλανή πόλη. Το κόστος έφτασε περίπου τα

5 εκ. ευρώ.

5) Σε περίπτωση που για τη διαμόρφωση του χάρτη επιλεγεί η δημιουργία μεγαλύτερων και

συγκεντρωτικών μονάδων, θα πρέπει παράλληλα να εξευρεθούν τρόποι απάλυνσης της (σχετικής)

απώλειας  της  εγγύτητας  των  δικαστικών  υπηρεσιών  προς  τους  πολίτες  και  ενίσχυσης  της

ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Στη Γαλλία εντάθηκαν οι προσπάθειες για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη

(ηλεκτρονική  κατάθεση  δικογράφων,  ηλεκτρονική  επικοινωνία  διαδίκων  και  δικαστηρίων,

αναζήτηση  αποφάσεων  των  δικαστηρίων  και  κωδικοποιημένων  κειμένων  νόμων  μέσω  ενιαίας

δωρεάν ηλεκτρονικής βάσης17), αναπτύχθηκαν δομές που εξυπηρετούν γειτονιές μεγάλων αστικών

περιοχών  (Κέντρα  Δικαιοσύνης  και  Δικαίου  νέας  γενιάς)18,  χρησιμοποιούνται  προηγμένα

τεχνολογικά μέσα όπως οι Bornes Contact Visio Justice, σημεία ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των

πολιτών.

6) Η  όποια  μεταρρύθμιση  χρειάζεται  σοβαρή  παρακολούθηση  και  εμπεριστατωμένη

αξιολόγηση, ώστε να επέλθουν, αν παρίσταται ανάγκη, οι δέουσες μεταβολές και προσαρμογές.

Στη  Γαλλία,  μετά  την  σε  πρώτη  φάση  υλοποίηση  του  ανασχεδιασμού,  ακολούθησε  στάδιο

αξιολόγησης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων, προς τούτο δε συντάχθηκαν 3 εκθέσεις (έκθεση

της  Γερουσίας  έτους  201219,  έκθεση  της  Επιτροπής  Serge  Daël20 που  δημοσιεύτηκε  το  2013

συνεπεία  της  οποίας  το  2014  επανασυστάθηκαν  και  επαναλειτούργησαν  3  Πρωτοδικεία  και

16 Το  νέο  δικαστικό  μέγαρο  φιλοξενεί  τα  πρωτοβάθμια  δικαστήρια  του  Παρισιού,  μιας  περιοχής  με  πολλά
εκατομμύρια κατοίκων. Αρχιτέκτονας είναι ο γνωστός Renzo Piano, που σχεδίασε το Κέντρο Πολιτισμού - Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος στο Φάληρο. Το κτήριο εντάσσεται σε μια ευρύτερη αστική ανάπλαση στο βόρειο, βορειοδυτικό,
όριο της πόλης (Porte de Clichy) και αναπτύσσεται σε περισσότερα επίπεδα: Στο άνω έχει εγκατασταθεί η διοίκηση
του δικαστηρίου, στα ενδιάμεσα η εισαγγελία και διάφορες υπηρεσίες και στο ισόγειο οι αίθουσες συνεδριάσεων.
Το κτήριο έχει 160 μ. ύψος, 38 ορόφους, 104.000 τ.μ. και 90 αίθουσες συνεδριάσεων, διαφόρων μεγεθών. Η πρώτη
συνεδρίαση  είχε  προγραμματιστεί  για  τον  Απρίλιο  2018.  Αναλυτικά  για  το  νέο  δικαστικό  μέγαρο  βλ.
http://www.tribunaldeparis.justice.fr/.

17 https://www.legifrance.gouv.fr/.
18 Το 2015 λειτουργούσαν 137 τέτοιες δομές.
19 «La réforme de la carte judiciaire : une occasion manquée». Έκθεση των Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et M.

Yves Détraigne, 11 Ιουλίου 2012, https://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-662-notice.html.
20 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_1_Rapport_Dael_missioncartejudiciaire_2013.pdf. Ο πρόεδρος της Επιτροπής

ήταν Σύμβουλος  Επικρατείας  και  πρόεδρος  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  για  την  πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα
(CADA). H αποστολή που ανατέθηκε από την Υπουργό ∆ικαιοσύνης στην επιτροπή συνίστατο στη μελέτη της
κατάστασης σε ορισμένα από τα καταργηθέντα πολυμελή πρωτοδικεία.
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δημιουργήθηκαν 4 τμήματα των αντίστοιχων δικαστηρίων με έδρα άλλη πόλη της  περιφέρειάς

τους, έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έτους 201521). 

3. Δανία

Η Δανία αντιμετώπισε, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, το μείζον πρόβλημα της ετερογένειας

στη διάρθρωση των δικαστηρίων ανά Περιφέρεια και συνακόλουθα στην ανορθολογική κατανομή

των δικαστών σε κάθε δικαστήριο. Αυτό πρακτικά είχε ως συνέπεια σε σαράντα οκτώ δικαστήρια

να υπηρετεί μόνο ένας δικαστής, ενώ στο δικαστήριο της Κοπεγχάγης να υπηρετούν σαράντα δύο

δικαστές.  Σε έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης του έτους 1997 (Action Plan for the Danish

Courts)  αναφέρεται  ότι  τα  μικρά  δικαστήρια  στερούνται  των  απαραίτητων  υποδομών,  οι  δε

δικαστές αδυνατούν να φέρουν σε πέρας δυσχερείς υποθέσεις, καθώς τους λείπει η εξειδίκευση, με

αποτέλεσμα  να  απαιτείται  η  μετακίνηση  δικαστών  από  γειτονικά  δικαστήρια,  προκειμένου  να

αντιμετωπισθούν  προβλήματα  κατά  την  επεξεργασία  και  εκδίκαση  υποθέσεων  με  ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά. Εκτός από την άνιση κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού παρατηρήθηκε και το

φαινόμενο της άνισης κατανομής των αρμοδιοτήτων, με συνέπεια να δημιουργηθούν διαφορετικές

συνθήκες  φόρτου  εργασίας  στα  δικαστήρια.  Για  παράδειγμα,  οι  υποθέσεις  του  κτηματολογίου

κατέκλυσαν τα δικαστήρια των μεγαλύτερων πόλεων φθάνοντας στο 1/3 του συνολικού όγκου των

υποθέσεων. Επίσης, αστικές υποθέσεις με αντικείμενο άνω των 135.000 ευρώ δικάζονταν σε πρώτο

βαθμό από τα Εφετεία, τα οποία ταυτόχρονα δίκαζαν εφέσεις σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, με

αποτέλεσμα την υπερφόρτωσή τους και περαιτέρω την μετατροπή του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε

Εφετείο ως προς αυτή την κατηγορία των υποθέσεων. Τα ανωτέρω δεδομένα οδήγησαν σε αύξηση

των  εκκρεμών  υποθέσεων,  σε  όλες  τους  βαθμούς  των  δικαστηρίων,  αλλά  και  σε  σοβαρή

επιβράδυνση κατά την απονομή της δικαιοσύνης.

Όπως συνέβη και στις άλλες χώρες, στη Δανία άνοιξε ένας κύκλος συζητήσεων ως προς το

συνδυασμό  των  αρχών  της  εξειδίκευσης  των  δικαστών  και  της  δημιουργίας  μεγαλύτερων

δικαστηρίων με την αρχή της εγγύτητας κατά τον προσδιορισμό του εθνικού δικαστικού χάρτη. Τα

πολιτικά  κόμματα  της  Δανίας  τόνισαν  την ανάγκη  για  εξορθολογισμό  της  δικαιοσύνης  με  την

μείωση του αριθμού των δικαστηρίων, χωρίς όμως να παραβλέπεται η υποχρέωση του κράτους να

διατηρεί δομές δικαστικής προστασίας που να είναι κοντά στους πολίτες από τοπική άποψη. Οι

Δανοί δικαστές εξέφρασαν την άποψη ότι για υποθέσεις που αναφύονται σε ειδικούς τομείς του

δικαίου και απασχολούν τον μέσο πολίτη μία ή δύο φορές στη ζωή του, είναι σκόπιμη η ανάθεσή

τους σε μεγαλύτερα δικαστήρια τα οποία μπορεί να απέχουν από τον τόπο κατοικίας του διαδίκου,

21 Με  τίτλο:  «La  réforme  de  la  carte  judiciaire  :  une  réorganisation  à  poursuivre»,
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/122-RPA2015-reforme-carte-judiciaire.pdf.
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αλλά εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα δικαστικής προστασίας. Για άλλες όμως διαφορές, οι οποίες

αφορούν την καθημερινή ζωή του πολίτη και αναφύονται σε κλασικούς κλάδους του δικαίου, είναι

απαραίτητο, επί τη βάσει της αρχής της εγγύτητας, να διατηρηθούν τα μικρότερα δικαστήρια.

Μεγάλη ώθηση προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης του δανέζικου δικαστικού χάρτη

έδωσε  η  αναθεώρηση  της  διοικητικής  οργάνωσης  της  χώρας.  Η  νέα  διαρρύθμιση της  τοπικής

αυτοδιοίκησης  αποτέλεσε  την  πιο  ριζοσπαστική  πολιτική  των  τελευταίων  δεκαετιών  στην

οργάνωση του διοικητικού μηχανισμού. Αποτέλεσμα αυτής της γενναίας πολιτικής ήταν η μείωση

των Δήμων από 271 σε 98 και η αντικατάσταση των 13 Επαρχιών με 5 Περιφέρειες. Η ανωτέρω

ριζική αλλαγή των διοικητικών δεδομένων άνοιξε το δρόμο για γενικότερες ανακατατάξεις πολλών

τομέων του Δημοσίου και σε αυτό το πλαίσιο δόθηκε το έναυσμα για αποφασιστική παρέμβαση

στη δικαστική οργάνωση. Η αλλαγή στο διοικητικό χάρτη οδήγησε σε λιγότερες και μεγαλύτερες

πόλεις,  δηλαδή δημιουργήθηκαν μεγέθη που εξυπηρετούνται  από ισχυρές διοικητικές  δομές,  οι

οποίες  απασχολούν  ικανό  αριθμό  λειτουργών  και  υπαλλήλων  και  είναι  σε  θέση  να  επιλύουν

σύνθετα προβλήματα, επιτυγχάνοντας παράλληλα οικονομίες κλίμακας. Αυτή η νέα αντίληψη για

την εκπλήρωση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου από ισχυρές δομές διοίκησης, επεκτάθηκε

και  στο  πεδίο  της  αστυνομίας  με  τη  θέσπιση  και  την  εφαρμογή  θεσμικού  πλαισίου  από  τον

Ιανουάριο του 2007, το οποίο προβλέπει την ύπαρξη λιγότερων αλλά πιο καλά εξοπλισμένων και

εξειδικευμένων  μονάδων,  ικανών  να  αντιμετωπίσουν  το  οργανωμένο  έγκλημα  και  περίπλοκες

μορφές εγκληματικής  δράσης22.  Γίνεται  εύκολα αντιληπτό ότι  η μεταρρύθμιση στην αστυνομία

συνδέεται με τη δικαστική οργάνωση, καθώς η αστυνομία και η δικαιοσύνη, ως «βραχίονες» του

σκληρού  πυρήνα  του  κράτους,  συνεργάζονται,  ιδίως  στο  πεδίο  των  ποινικών  υποθέσεων.

Ακολουθώντας  τις  ίδιες  αρχές  και  μεθόδους,  η  Δανία  προχώρησε  και  στην  μεταρρύθμιση  του

συστήματος υγείας, συμπληρώνοντας έτσι ένα κύκλο δημοσίων πολιτικών που μετέβαλαν ριζικά τη

διάρθρωση βασικών υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. Η Δανία έδειξε ότι στο κρίσιμο ζήτημα της

αναδιάταξης του Δημοσίου εμπνέεται από τις αρχές του new public management με στόχους και

μεθόδους  που διακρίνονται  για  τις  οικονομίες  κλίμακας και  την  αποτελεσματική εκτέλεση του

έργου που εκπληρώνουν οι αρμόδιες, σε κάθε τομέα δράσης, δημόσιες αρχές.

Ο στόχος της δημιουργίας ενός νέου δικαστικού χάρτη αποτέλεσε προτεραιότητα για την

Κυβέρνηση της Δανίας ήδη από το 1998 και για το λόγο αυτό συστήθηκε την ίδια χρονιά Επιτροπή

για  τη  διάρθρωση  των  δικαστηρίων.  Από  τη  χρονιά  εκείνη  άρχισε  μακρά  συζήτηση  για  την

αναδιοργάνωση  του  δικαστικού  συστήματος  με  επισήμανση  των  αρνητικών  στοιχείων  στην

οργάνωση  και  λειτουργία  της  δικαιοσύνης,  όπως  η  έλλειψη  ευελιξίας,  εξειδίκευσης,

22 Βλ. την παράθεση των εξελίξεων στις διοικητικές δομές στη Δανία στην μελέτη που εκπόνησε, κατ’ εντολή της
CEPEJ, η εταιρεία Sciences PO Strasburg Consulting, Comparative study of the reforms of the judicial maps in
Europe (2012), σ. 16 επ.
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επαγγελματικής εκπαίδευσης των δικαστών και οι συνακόλουθες αδυναμίες στο χειρισμό δυσχερών

υποθέσεων με σύνθετα τεχνικά ζητήματα. Η συσταθείσα το 1998 ειδική επιτροπή δημοσίευσε το

2001 πόρισμα, στο οποίο αναλύονται οι παθογένειες του συστήματος και προτείνεται η σύσταση

μεγαλύτερων δικαστηρίων. Κατόπιν αυτού, άρχισε συζήτηση στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου για

προώθηση  της  μεταρρύθμισης,  με  την  υποστήριξη  ισχυρής  συμμαχίας  κομμάτων.  Όμως,  οι

επικείμενες  βουλευτικές  εκλογές  παρέλυσαν  τις  εξελίξεις  καθώς  στον  προεκλογικό  αγώνα  το

ζήτημα  της  μεταρρύθμισης  απέκτησε  ειδικό  βάρος,  στο  βαθμό  που  επηρέαζε  την  αρχή  της

εγγύτητας,  δηλαδή  οδηγούσε  σε  κατάργηση  των  μικρότερων  δικαστηρίων  και  άφηνε  χωρίς

δικαστήρια ορισμένες περιοχές της χώρας, με συνέπεια να δυσαρεστούνται οι ψηφοφόροι αυτών

των περιοχών. Έτσι, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, μέχρι το 2005, η μεταρρύθμιση πάγωσε για να

τεθεί πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια των Υπουργείων

Δικαιοσύνης  και  Οικονομικών  καθώς  και  δικαστών  των  Ανώτερων  Δικαστηρίων.  Είναι

αξιοσημείωτο  ότι  οι  δικαστές  απηύθυναν  επιστολή  στην  Κυβέρνηση  ζητώντας  την  άμεση

επανεκκίνηση  της  διαδικασίας  μεταρρύθμισης  προς  επίτευξη  των  στόχων  για  μια  καλύτερη

δικαιοσύνη. Με τα δεδομένα αυτά είναι σαφές ότι η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης το 2007,

δηλαδή εννέα έτη μετά την έναρξη της σχετικής συζήτησης, οφείλεται πρωτίστως στους δικαστές,

οι οποίοι,  με τις παρεμβάσεις  και τις προτάσεις τους,  έθεσαν το ζήτημα ως προτεραιότητα της

δημόσιας πολιτικής. Ο νέος δικαστικός χάρτης βασίστηκε στην ύπαρξη μεγαλύτερων δικαστηρίων,

στην ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και των δικαστών και έτσι τα δικαστήρια των πόλεων (city

courts) μειώθηκαν από ογδόντα δύο (82) σε είκοσι τέσσερα (24), ενώ τα Περιφερειακά δικαστήρια

έχουν τουλάχιστον πέντε δικαστές, έναν Πρόεδρο και περίπου πενήντα υπαλλήλους το καθένα. Ο

Πρόεδρος του δικαστηρίου έχει βέβαια τα προσόντα του δικαστή, πλην όμως εξετάζονται και οι

ικανότητές του στη διοίκηση και στη διαχείριση των θεμάτων της καθημερινής λειτουργίας του

δικαστηρίου.  Εξάλλου,  αποτέλεσμα  της  δημιουργίας  του  νέου  χάρτη  με  τη  συγχώνευση

δικαστηρίων ήταν η αλλαγή τόπου εργασίας για περίπου 25.000 εργαζόμενους στα δικαστήρια23.

Από τα στοιχεία των ανά διετία δημοσιευόμενων εκθέσεων της CEPEJ προκύπτει ότι  η

Δανία έχει πληθυσμό 5.602.628 (στοιχεία για το έτος 2012) με μικρή αύξηση το 2014 (5. 659.715)

και  ότι  διέθεσε  από  τον  κρατικό προϋπολογισμό  της  για  το  δικαστικό σύστημα  το  ποσό  των

421.337.784  ευρώ  το  201224.  Επίσης,  από  τα  ίδια  στοιχεία  προκύπτει  ότι  κατά  το  έτος  2004

λειτουργούσαν ογδόντα δύο (82) Πρωτοβάθμια δικαστήρια, ενώ από το έτος 2006 και μετέπειτα ο

αριθμός  τους  περιορίσθηκε  στα  είκοσι  τέσσερα  (24)  και  ως  εκ  τούτου  μειώθηκαν  και  οι

23 Βλ. τα στοιχεία στην μελέτη που εκπόνησε, κατ’ εντολή της CEPEJ, η εταιρεία Sciences PO Strasburg Consulting,
Comparative study of the reforms of the judicial maps in Europe (2012), σ. 30.

24 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No 20, edition 2014 (2012 data),
table 1.1. Economic and demographic data in absolute value 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
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γεωγραφικές τοποθεσίες που εδρεύουν δικαστήρια από ογδόντα έξι (86) το 2004, σε τριάντα (30)

το 2006 και το 2008 και σε είκοσι εννέα (29) το 2010, το 2012 και το 2014, εμφανίζεται δηλαδή

σοβαρή μείωση μεταξύ των ετών 2004 και 2006-2014, προφανώς λόγω της μεταρρύθμισης25. Όσον

αφορά  στις  δυνατότητες  εξυπηρέτησης  μέσω  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  στους  τομείς:  α)  της

άμεσης βοήθειας των δικαστών και των υπαλλήλων, β) της διοίκησης των δικαστηρίων, και γ) της

επικοινωνίας δικαστηρίων και διαδίκων-δικηγόρων, η Δανία δείχνει 100% πληρότητα στους δύο

πρώτους τομείς και μεγάλη υστέρηση στον τρίτο τομέα. Με τα δεδομένα αυτά στο επίπεδο του

ηλεκτρονικού εκσυγχρονισμού η Δανία λαμβάνει το χαρακτηρισμό «καλή» (50-60 πόντους) στην

κατάταξη που χρησιμοποιείται με την ακόλουθη σειρά: χαμηλή (0-35), μέτρια (35-50), καλή (50-

60) και άριστη (60-72 πόντοι), ενώ στην έκθεση του 2014 αναδεικνύεται με γράφημα η εξέλιξη

επιμέρους  τομέων στην ηλεκτρονική  δικαιοσύνη26.  Περαιτέρω,  σύμφωνα με  τα  ίδια στοιχεία ο

αριθμός των επαγγελματιών δικαστών στη Δανία το 2012 ήταν 372, ήτοι 6,6 δικαστές ανά 100.000

κατοίκους, αναλογία που παραμένει χωρίς ουσιώδεις αποκλίσεις από το 2006, ενώ το 2014 υπήρξε

μικρή  μείωση  σε  341.  Από  τον  ως  άνω  αριθμό  το  69,6%  (το  2014  το  66%)  υπηρετεί  στα

Πρωτοβάθμια δικαστήρια, το 25,3 (το 2014 το 28%) στα Δευτεροβάθμια και το 5,1% (το 2014 το

6%) στα Ανώτατα Δικαστήρια27. 

4. Ολλανδία

Στην Ολλανδία η μεταρρύθμιση οδήγησε σε βαθιά μεταβολή της δικαιοσύνης,  καθώς η

διαδικασία  αλλαγών  του  δικαστικού  συστήματος  είχε  δεκαετή  ορίζοντα  και  βασιζόταν  στη

συνεργασία και την εξειδίκευση. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο όρισε διάφορες επιτροπές κατά

τα  έτη  2006,  2007,  2008 για  να  μελετήσουν  τη  βελτίωση  της  εναρμόνισης  των  διαφορετικών

25 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No 20, edition 2014 (2012 data),
chapter  5.  Courts.  Table  5.1.  Number  of  1st instance  courts  as  legal  entities  and  number  of  all  the  courts  as
geographic locations from 2008 to 2012
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf  και  για  τα  πιο  πρόσφατα
European  judicial  systems  Efficiency  and  quality  of  justice  CEPEJ Studies  No.  23  Edition  2016 (2014 data)
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study%2023%20report%20EN
%20web.pdf

26 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No 20, edition 2014 (2012 data),
chapter 5. Courts. Table 5.7 Computer facilities used within the courts for three areas of use, Figure 5.8 Level of
computerization  of  courts  http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf.
Επίσης βλ. την πλέον πρόσφατη μελέτη της CEPEJ, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση το 2014: European
judicial systems Efficiency and quality of justice CEPEJ Studies No. 23 Edition 2016 (2014 data). Thematic report:
Use of information technology in European courts 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/REV1/2016_2%20-%20CEPEJ%20Study
%2024%20-%20IT%20Report%20-%20EN.pdf

27 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No 20, edition 2014 (2012 data),
chapter 7. Judges Table 7.1 Types and number of judges, figure 7.2 Number of professional judges sitting in courts
for 100.000 inhabitants in 2012 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
και για τα πιο πρόσφατα στοιχεία European judicial systems Efficiency and quality of justice CEPEJ Studies No. 23
Edition 2016 (2014 data) http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study
%2023%20report%20EN%20web.pdf
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δικαιοδοσιών με τις ανάγκες για δομικές αλλαγές. Το Συμβούλιο της Δικαιοσύνης διαδραμάτισε

μείζονα ρόλο στην μεταρρύθμιση, καθώς από τον Ιούλιο του 2008 ανταποκρίθηκε στο αίτημα του

Υπουργείου  Δικαιοσύνης  και  γνωμοδότησε  για  τις  ρυθμίσεις  του  σχετικού  νομοσχεδίου.  Στις

συζητήσεις  που  έγιναν  και  στη  διαβούλευση  για  το  νομοσχέδιο,  δεν  υπήρξε  συμμετοχή  των

πολιτών,  παρά  το  γεγονός,  ότι  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο  και  δόθηκε  χρόνος  για  υποβολή

προτάσεων  και  διατύπωση  σκέψεων.  Έτσι,  οι  συζητήσεις  περιορίσθηκαν  στην  κοινότητα  των

νομικών επαγγελμάτων στο πλαίσιο των οποίων εκδηλώθηκαν επιμέρους διαφωνίες. Ειδικότερα, η

Εκτελεστική Επιτροπή των Εισαγγελέων συμφώνησε με την προτεινόμενη από την Κυβέρνηση

μεταρρύθμιση,  η  οποία  είχε  ως  βασική  αρχή  την  μείωση  του  αριθμού  των  Πρωτοδικείων.  Ο

δικηγορικός σύλλογος δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται τη λογική του νομοσχεδίου, όμως θα έπρεπε να

αναζητηθούν άλλες  επιλογές,  δεδομένης  της  ανάγκης  για παρουσία  της  δικαιοσύνης σε  τοπικό

επίπεδο,  ώστε  να  διευκολύνεται  η  πρόσβαση  των  πολιτών  στα  δικαστήρια.  Η  Ένωση  των

δικαστικών επιμελητών θεώρησε ότι η δικαιοσύνη ως βασική υπηρεσία πρέπει να εξυπηρετεί τους

πολίτες με τον πιο προσιτό τρόπο, από πλευράς τοπικής πρόσβασης, και ως εκ τούτου η μείωση

των  δικαστηρίων  έρχεται  σε  αντίθεση  με  το  συμφέρον  της  κοινωνίας.  Αντιρρήσεις,  επίσης,

εκφράσθηκαν  από  το  συνδικαλιστικό  όργανο  των  δικαστών,  το  οποίο  πρόβαλε  δικές  του

εναλλακτικές λύσεις και τόνισε ότι πρέπει οι θέσεις των δικαστών να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά

το σχεδιασμό του νέου δικαστικού χάρτη.

Η  μεταρρύθμιση  προχώρησε,  παρά  τις  επιμέρους  αντιδράσεις,  με  βάση  πορίσματα

Επιτροπών28 οι  οποίες συγκροτήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και  είχε ως  αποτέλεσμα

μεγάλες συγχωνεύσεις δικαστηρίων. Έτσι, διπλασιάσθηκε το μέσο μέγεθος των δικαστηρίων και

σήμερα το μεγαλύτερο δικαστήριο να είναι δύο φορές μεγαλύτερο από το μικρότερο, το οποίο

επίσης έχει αυξήσει κατά πολύ το μέγεθός του. Αυτή η βαθιά συγχώνευση ήγειρε επιφυλάξεις από

δικαστές  και  στελέχη της  διοίκησης ως προς τις  οργανωτικές δυσχέρειες που θα δημιουργήσει

καθώς και ως προς τα κόστη που θα προκαλέσει στα πρόσωπα που απευθύνονται στα δικαστήρια.

Όμως,  βασικός  στόχος  της  μεταρρύθμισης,  όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί,  ήταν η  εξειδίκευση των

δικαστών σε αντικείμενα ιδιαιτέρως δυσχερή. Γι’ αυτό το λόγο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αφού

διαπίστωσε ότι τα Πρωτοδικεία είχαν πολύ μικρό αριθμό δικαστών, κινήθηκε προς την κατεύθυνση

της δημιουργίας, δια των συγχωνεύσεων, μεγαλύτερων Πρωτοδικείων που να έχουν τουλάχιστον

είκοσι δικαστές, αριθμός που κρίθηκε ικανοποιητικός, προκειμένου να επιτευχθεί η προσδοκώμενη

εξειδίκευση,  η  οποία  εγγυάται  ποιοτικότερη  απονομή  δικαιοσύνης.  Λειτούργησε,  δηλαδή,  το

28 Σημαντικές  σκέψεις  και  προτάσεις  για  τη  γενικότερη  αναδιοργάνωση  της  ολλανδικής  δικαιοσύνης
περιλαμβάνονται στο πόρισμα του Δεκεμβρίου του 2006 της Επιτροπής για την Αξιολόγηση του Εκσυγχρονισμού
της  Δικαιοσύνης  (Committee  for  the  Evaluation  of  the  Modernization  of  the  Dutch  Judiciary)  με  τίτλο:  «Η
Δικαιοσύνη είναι Ποιότητα» (Judiciary is Quality).
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οργανωτικό σχήμα συγκέντρωση-εξειδίκευση, που ήταν και η απάντηση στον κατακερματισμό των

δικαστηρίων υπό τον προηγούμενο δικαστικό χάρτη.

Στο νέο ολλανδικό δικαστικό χάρτη λαμβάνεται πρόνοια για την εφαρμογή της αρχής της

εγγύτητας, δηλαδή για την εξυπηρέτηση των πολιτών κοντά στους τόπους κατοικίας τους, ώστε να

συνδυαστεί  με  τη  βασική  αρχή  της  συγκέντρωσης-εξειδίκευσης  που  διέπει  τη  φιλοσοφία  της

μεταρρύθμισης. Η πρόνοια αυτή εκδηλώνεται με την θέσπιση επικουρικών δικαστικών δομών στην

εδαφική  περιφέρεια  των  Πρωτοδικείων  αλλά  και  των  Εφετείων.  Αυτές  οι  επικουρικές  δομές

παροχής δικαστικών υπηρεσιών αποτελούν μονάδες εξυπηρέτησης πολιτών τόσο σε περιοχές με

μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού όσο και ευρύτερα σε όλη την επικράτεια. Οι αρμοδιότητές τους

αφορούν υποθέσεις της καθημερινής ζωής που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, όπως λ.χ.

υποθέσεις  κοινωνικής  ασφάλισης  και  υποθέσεις  ποινικές  για  μικρές  παραβάσεις,  τις  οποίες

δικάζουν δικαστές που στελεχώνουν τις εν λόγω δομές. Η εφαρμογή των αλλαγών στο δικαστικό

σύστημα άρχισε το 2013.

Από τα στοιχεία των ανά διετία δημοσιευόμενων εκθέσεων της CEPEJ προκύπτει ότι  η

Ολλανδία έχει πληθυσμό 16.778.025 (στοιχεία για το έτος 2012), ήδη δε 16.902.146 με βάση τα

στοιχεία του 2014, και ότι διέθεσε από τον κρατικό προϋπολογισμό της για το δικαστικό σύστημα

το ποσό των 2.090.383.000 ευρώ το 2010, το ποσό των 2.200.997.500 ευρώ το 2012 και το ποσό

των  2.067.208.000  το  201429.  Επίσης,  από  τα  ίδια  στοιχεία  προκύπτει  ότι  το  έτος  2012

λειτουργούσαν  δεκαεννέα  (19)  Πρωτοβάθμια  δικαστήρια,  οι  δε  γεωγραφικές  τοποθεσίες  που

εδρεύουν δικαστήρια ανέρχονταν σε 61 το 2004, μειώθηκαν σε 52 κατά το διάστημα 2006-2008 και

το έτος 2012 υπήρξε άνοδος στις 60. Η διαφορά μεταξύ αριθμού δικαστηρίων και γεωγραφικών

τοποθεσιών όπου υπάρχουν δικαστήρια, οφείλεται στο ότι στην Ολλανδία ένα δικαστήριο μπορεί

να  έχει  εγκαταστάσεις  σε  περισσότερες  της  μιας  τοποθεσίες30.  Όσον  αφορά  στις  δυνατότητες

εξυπηρέτησης  μέσω  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  στους  τομείς:  α)  της  άμεσης  βοήθειας  των

δικαστών  και  των  υπαλλήλων,  β)  της  διοίκησης  των  δικαστηρίων,  και  γ)  της  επικοινωνίας

δικαστηρίων και διαδίκων-δικηγόρων, η Ολλανδία δείχνει μεγάλη πληρότητα στους δύο πρώτους

29 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No 20, edition 2014 (2012 data),
table 1.1. Economic and demographic data in absolute value
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf  και  για  τα  πιο  πρόσφατα
στοιχεία European judicial systems Efficiency and quality of justice CEPEJ Studies No. 23 Edition 2016 (2014
data)  http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study%2023%20report
%20EN%20web.pdf

30 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No 20, edition 2014 (2012 data),
chapter  5.  Courts.  Table  5.1.  Number  of  1st instance  courts  as  legal  entities  and  number  of  all  the  courts  as
geographic locations from 2008 to 2012. figure 5.3. Number of all courts (geographical locations) per 100.000 in
2012 όπου και η σχετική παρατήρηση για τη διαφορά του αριθμού των δικαστηρίων και των τοποθεσιών όπου
υπάρχουν δικαστήρια http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf και για τα
πιο πρόσφατα στοιχεία European judicial systems Efficiency and quality of justice CEPEJ Studies No. 23 Edition
2016  (2014  data)  http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study
%2023%20report%20EN%20web.pdf
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τομείς  και  υστέρηση  στον  τρίτο  τομέα.  Με τα  δεδομένα  αυτά  στο  επίπεδο  του  ηλεκτρονικού

εκσυγχρονισμού η Ολλανδία λαμβάνει το χαρακτηρισμό «καλή» (50-60 πόντους) στην κατάταξη

που χρησιμοποιείται  με την ακόλουθη σειρά:  χαμηλή (0-35),  μέτρια (35-50),  καλή (50-60) και

άριστη (60-72 πόντοι), στην δε έκθεση για το 2014 αναδεικνύεται η κατάσταση που επικρατεί στην

εξέλιξη της  ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στη χώρα31.  Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ο

αριθμός των επαγγελματιών δικαστών στην Ολλανδία το 2012 ήταν 2.410, ήτοι 14,4 δικαστές ανά

100.000 κατοίκους, αναλογία που παρουσιάζει κάποιες αποκλίσεις από το 2006 (12,7) και από το

2010 (15,2), ενώ το 2014 ο αριθμός των δικαστών ανήλθε σε 2.359 και η αναλογία μεταβλήθηκε

ελαφρώς σε 14 δικαστές ανά 100.000 κατοίκους. Από τον ως άνω αριθμό κατά το έτος 2012 το

70,0% υπηρετούσε στα Πρωτοβάθμια δικαστήρια, το 21,5% στα Δευτεροβάθμια και το 1,5% στο

Ανώτατο  Δικαστήριο,  ενώ  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του  2014  το  78%  υπηρετούσε  στα

Πρωτοβάθμια και το 22% στα Δευτεροβάθμια,  χωρίς να εξηγείται η μη αναφορά στο Ανώτατο

Δικαστήριο, το οποίο εμφανίζεται να μην έχει δικαστές32.

5. Κροατία

Στην  Κροατία  η  υπόθεση  της  μεταρρύθμισης  του  δικαστικού  χάρτη  εντάχθηκε  στην

ευρύτερη αναδιοργάνωση της δικαιοσύνης και προωθήθηκε χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια

περισσότερων  παραγόντων  του  δημοσίου  βίου,  αλλά  το  κύριο  βάρος  έφερε  το  Υπουργείο

Δικαιοσύνης και ιδίως το τμήμα εκείνο που είναι επιφορτισμένο με τη συνεργασία με τα όργανα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης33. Το στρατηγικό σχέδιο για τη δικαιοσύνη ξεκίνησε με ένα κείμενο για τη

δικαστική  μεταρρύθμιση  υιοθετηθέν  από  την  κροατική  Κυβέρνηση  το  2005,  το  οποίο  ήταν

ουσιαστικά ένα Action Plan, που τροποποιήθηκε εν μέρει το 2008 και το 2010, και αφορούσε το

σύνολο  των  θεμάτων  της  οργάνωσης  και  λειτουργίας  της,  με  επίκεντρο  τη  διασφάλιση  της

δικαστικής  ανεξαρτησίας,  συνδυάστηκε  δε  με  τη  συνταγματική  αναθεώρηση  του  2010  που

31 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No 20, edition 2014 (2012 data),
chapter 5. Courts. Table 5.7 Computer facilities used within the courts for three areas of use, Figure 5.8 Level of
computerization  of  courts  http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf.
Επίσης βλ. την πλέον πρόσφατη μελέτη της CEPEJ στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση το 2014: European
judicial systems Efficiency and quality of justice CEPEJ Studies No.23 Edition 2016 (2014 data). Thematic report:
Use of information technology in European courts 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/REV1/2016_2%20-%20CEPEJ%20Study
%2024%20-%20IT%20Report%20-%20EN.pdf

32 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No 20, edition 2014 (2012 data),
chapter 7. Judges Table 7.1 Types and number of judges, figure 7.2 Number of professional judges sitting in courts
for 100.000 inhabitants in 2012 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
και για τα πιο πρόσφατα στοιχεία European judicial systems Efficiency and quality of justice CEPEJ Studies No. 23
Edition 2016 (2014 data) http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study
%2023%20report%20EN%20web.pdf

33 Τα σχετικά με την Κροατία στοιχεία ελήφθησαν από την μελέτη που εκπόνησε, κατ’ εντολή της CEPEJ, η εταιρεία
Sciences PO Strasburg Consulting, Comparative study of the reforms of the judicial maps in Europe (2012), σ. 29,
34-35.
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περιέλαβε και  το κεφάλαιο της  δικαστικής  εξουσίας.  Στη μακρά πορεία για τις  μεταβολές  στο

δικαστικό  σύστημα,  εισήχθησαν  σχετικά  νομοσχέδια  στο  Κοινοβούλιο  και  συγκροτήθηκε

Κοινοβουλευτική Επιτροπή για να προετοιμάσει τις συζητήσεις και να διασφαλίσει συναινέσεις

πριν  από  την  ψηφοφορία.  Η  τήρηση  αυτής  της  κοινοβουλευτικής  διαδικασίας  οδήγησε  στην

υπερψήφιση  του  αρχικού  νόμου  και  των  τροποποιήσεών  του,  για  την  αναδιοργάνωση  της

δικαιοσύνης, από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων μέχρι και την τελευταία τροποποίηση τον

Δεκέμβριο του 2010.

Η Κυβέρνηση διέκρινε τρεις διαφορετικές φάσεις στο σχεδιασμό της μεταρρύθμισης: τη

βραχυπρόθεσμη, που καλύπτει την περίοδο 2011-2013, την μεσοπρόθεσμη για την περίοδο 2014-

2016 και την μακροχρόνια, η οποία αναφέρεται στο διάστημα 2017-2019. Για την μεταρρύθμιση

προβλέφθηκε  η  συμμετοχή  περισσότερων  φορέων  και  για  αυτό  το  λόγο  ήταν  αναγκαίος  ο

συντονισμός των δράσεών τους. Στη λογική αυτή συστάθηκε Συμβούλιο για την παρακολούθηση

της εφαρμογής της στρατηγικής της μεταρρύθμισης στη δικαιοσύνη, το οποίο απαρτιζόταν από τον

Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου,  τον Πρόεδρο του Ανωτάτου

Δικαστηρίου, τον Γενικό Εισαγγελέα, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για θέματα

δικαιοσύνης,  εκπροσώπους  του  Εθνικού  Δικαστικού  Συμβουλίου,  του  Συμβουλίου  των

Εισαγγελέων,  της  Δικαστικής  Ακαδημίας  και  τους  Προέδρους  των  Συλλόγων  Δικηγόρων  και

Συμβολαιογράφων. Στην επεξεργασία των προτάσεων συμμετείχαν ενεργά η Δικαστική Ακαδημία

και η Ένωση των Κροατών Δικαστών, ενώ γνωμοδότησαν το Ανώτατο Δικαστήριο και ορισμένα

Ανώτερα  Δικαστήρια  της  χώρας.  Αποφασιστική  ήταν  και  η  συμμετοχή  των  οργάνων  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρακολουθούσε

στενά τις  εξελίξεις  και  εξέδιδε  ενδιάμεσες  εκθέσεις  με προτάσεις  για  βελτιώσεις  σε επιμέρους

τομείς, οι οποίες έγιναν κατά βάση δεκτές.

Οι  αλλαγές  που  επήλθαν  στο  δικαστικό  χάρτη  της  Κροατίας  οδήγησαν  σε  σημαντικές

συγχωνεύσεις  δικαστηρίων  και  ως  εκ  τούτου  στη  δημιουργία  μεγαλύτερων  δικαστηρίων  με

περισσότερους δικαστές και μεγαλύτερη εδαφική δικαιοδοσία.
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Κατηγορία
δικαστηρίων

Πριν την
μεταρρύθμιση

Μετά την
μεταρρύθμιση

Μείωση

Πρωτοβάθμια
δικαστήρια

108 67 38%

Δικαστήρια
Αποζημιώσεων

114 63 45%

Εμπορικά δικαστήρια 13 7 46%

Επαρχιακά
δικαστήρια

21 15 29%

Διοικητικά
δικαστήρια

1 5* -

Ανώτερο εμπορικό
δικαστήριο

1 1 -

Ανώτερο δικαστήριο
αποζημιώσεων

1 1 -

Ανώτατο δικαστήριο 1 1 -

Σύνολο 260 160 38%

Με την μέθοδο που ακολουθήθηκε,  ενσωματώθηκαν μικρότερα δικαστήρια σε μεγαλύτερα της

ίδιας δικαιοδοσίας και ο Πρόεδρος του μεγαλύτερου δικαστηρίου έγινε Πρόεδρος της νέας δομής,

ενώ διατηρήθηκαν και αποκεντρωμένες δικαστικές δομές στις πόλεις στις οποίες καταργήθηκαν

δικαστήρια.  Η διαδικασία  μετάβασης στο νέο  χάρτη  γίνεται  βαθμιαία.  Το πρώτο βήμα είναι  η

προετοιμασία  των  διοικητικών  και  οικονομικών  υπηρεσιών  και  υποδομών  και  στη  συνέχεια

ακολουθεί η μετακίνηση των δικαστών και των υπαλλήλων από το ένα δικαστήριο στο άλλο. 

Τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για τη διαρρύθμιση του νέου χάρτη είναι τα ακόλουθα:

α) η απόσταση μεταξύ δύο δικαστηρίων, β) ο πληθυσμός των περιοχών, γ) τα μέσα μεταφοράς που

είναι  στη  διάθεση  του  κοινού,  δ)  ο  αριθμός  των  υποθέσεων  που  εισάγονται  ετησίως  στο

δικαστήριο, ε) ο αριθμός των υποθέσεων που περαιώνονται ετησίως και αυτών που εκκρεμούν, στ)

ο αριθμός των υποθέσεων που περαιώνει κάθε δικαστής ετησίως, ζ) η σχέση του αριθμού δικαστών

και υπαλλήλων με τη ροή των υποθέσεων, η) ειδικές περιπτώσεις, όπως π.χ. νησιωτικές περιοχές.

Από τα στοιχεία των ανά διετία δημοσιευόμενων εκθέσεων της CEPEJ προκύπτει ότι  η

Κροατία το 2012 είχε πληθυσμό 4.262.140 κατοίκους και με βάση τα στοιχεία του 2014 4.225.316

και  ότι  διέθεσε  από  τον  κρατικό προϋπολογισμό  της  για  το  δικαστικό σύστημα  το  ποσό  των

252.830.027 ευρώ το 2010, το ποσό των 198.808.412 ευρώ το 2012 και το ποσό των 214.245.72134.

34 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No 20, edition 2014 (2012 data),
table 1.1. Economic and demographic data in absolute value 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf  και  για  τα  πιο  πρόσφατα
στοιχεία European judicial systems Efficiency and quality of justice CEPEJ Studies No. 23 Edition 2016 (2014
data)  http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study%2023%20report
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Επίσης, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι τα έτη 2004-2006 λειτουργούσαν εκατόν οκτώ (108)

Πρωτοβάθμια δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας και εκατόν είκοσι τρία (123) ειδικής δικαιοδοσίας.

Από το 2008 τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας μειώθηκαν σε 67, ενώ από το 2010 μειώθηκαν

και  τα  ειδικής  δικαιοδοσίας  από  123  σε  70,  οι  δε  γεωγραφικές  τοποθεσίες  όπου  εδρεύουν

δικαστήρια ανέρχονταν σε διακόσιες πενήντα δύο (252) το 2004, μειώθηκαν σε εκατόν ενενήντα

(190) το 2008 και σε εκατόν πενήντα τρείς (153) το 2012, σύμφωνα δε με τα στοιχεία του 2014 τα

δικαστήρια  γενικής  δικαιοδοσίας  ανήλθαν  σε  εξήντα  πέντε  (65),  τα  ειδικής  δικαιοδοσίας  σε

εβδομήντα  τέσσερα  (74)  και  οι  γεωγραφικές  τοποθεσίες  όπου  λειτουργούν  δικαστήρια  είναι

διακόσιες  τρεις  (203)35.  Όσον  αφορά  στις  δυνατότητες  εξυπηρέτησης  μέσω  ηλεκτρονικών

υπολογιστών στους τομείς: α) της άμεσης βοήθειας των δικαστών και υπαλλήλων, β) της διοίκησης

των δικαστηρίων, και γ) της επικοινωνίας δικαστηρίων και διαδίκων-δικηγόρων, η Κροατία δείχνει

μέτρια πληρότητα και στους τρεις τομείς. Με τα δεδομένα αυτά στο επίπεδο του ηλεκτρονικού

εκσυγχρονισμού η Κροατία λαμβάνει το χαρακτηρισμό «μέτρια» (35-50 πόντους) στην κατάταξη

που χρησιμοποιείται  με την ακόλουθη σειρά:  χαμηλή (0-35),  μέτρια (35-50),  καλή (50-60) και

άριστη (60-72 πόντοι), ενώ με βάση τα γραφήματα για την κατάσταση που επικρατεί το 2014,

προκύπτει  η  εν  γένει  πορεία  της  χώρας  σε  θέματα  ηλεκτρονικής  δικαιοσύνης36.  Περαιτέρω,

σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ο αριθμός των επαγγελματιών δικαστών στην Κροατία το 2012 ήταν

1.932,  ήτοι  45,3  δικαστές  ανά  100.000 κατοίκους,  αναλογία  που  παρουσιάζει  σταθερότητα  σε

σχέση με τα προηγούμενα έτη και είναι από τις υψηλότερες στα κράτη -μέλη του Συμβουλίου της

Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2014 υπάρχει μείωση των υπηρετούντων δικαστών σε

1.734, με αποτέλεσμα να έχει πέσει η αναλογία σε 41 δικαστές ανά 100.000 κατοίκους. Από τον ως

άνω αριθμό κατά το έτος 2012 το 71,3% υπηρετούσε στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια, το 26,6 στα

%20EN%20web.pdf
35 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No 20, edition 2014 (2012 data),

chapter  5.  Courts.  Table  5.1.  Number  of  1st instance  courts  as  legal  entities  and  number  of  all  the  courts  as
geographic locations from 2008 to 2012. figure 5.3. Number of all courts (geographical locations) per 100.000 in
2012 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf και για τα πιο πρόσφατα
στοιχεία European judicial systems Efficiency and quality of justice CEPEJ Studies No. 23 Edition 2016 (2014
data)  http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study%2023%20report
%20EN%20web.pdf

36 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No 20, edition 2014 (2012 data),
chapter 5. Courts. Table 5.7 Computer facilities used within the courts for three areas of use, Figure 5.8 Level of
computerization  of  courts  http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
Επίσης βλ. την πλέον πρόσφατη μελέτη της CEPEJ στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση το 2014: European
judicial systems Efficiency and quality of justice CEPEJ Studies No. 23 Edition 2016 (2014 data). Thematic report:
Use of information technology in European courts 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/REV1/2016_2%20-%20CEPEJ%20Study
%2024%20-%20IT%20Report%20-%20EN.pdf
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Δευτεροβάθμια και το 2,1% στο Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ, κατά το έτος 2014 τα ποσοστά ήταν

70%, 27% και 2% αντίστοιχα37.

37 Βλ. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. CEPEJ Studies No 20, edition 2014 (2012 data),
chapter 7. Judges Table 7.1 Types and number of judges, figure 7.2 Number of professional judges sitting in courts
for 100.000 inhabitants in 2012 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
και για τα πιο πρόσφατα στοιχεία European judicial systems Efficiency and quality of justice CEPEJ Studies No. 23
Edition 2016 (2014 data) http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study
%2023%20report%20EN%20web.pdf.
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V. Διαβούλευση με τους Προϊσταμένους των Διοικητικών Δικαστηρίων, τους Προέδρους των

Δικηγορικών Συλλόγων και την Ένωση Διοικητικών Δικαστών

i) Διαδικτυακές συναντήσεις με τους Προϊσταμένους των Διοικητικών Δικαστηρίων 

Για τις  ανάγκες του έργου της Ομάδας Εργασίας,  κρίθηκε απαραίτητη η αποτύπωση με

ενάργεια  της  συνολικής  εικόνας  της  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  τακτικών  διοικητικών

δικαστηρίων, καθώς και η πληροφόρηση της Ομάδας, με τον πιο έγκυρο τρόπο, για την υφιστάμενη

κατάσταση  των  τακτικών  διοικητικών  δικαστηρίων.  Καταλληλότεροι  για  να  παράσχουν  την

πληροφόρηση αυτή ήταν οι Προϊστάμενοι των δικαστηρίων, με τους οποίους η Ομάδα θέλησε να

επικοινωνήσει για να ακούσει τις απόψεις τους σε σχέση με την οργάνωση και λειτουργία των

δικαστηρίων που διευθύνουν. Για τον λόγο αυτόν, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις

(μέσω e-presence), στις οποίες κλήθηκαν να συμμετάσχουν τόσο οι υπηρετούντες Προϊστάμενοι

όσο και  αυτοί  που θα αναλάμβαναν καθήκοντα με την  έναρξη του νέου δικαστικού έτους.  Τα

θέματα της  συζήτησης των συναντήσεων αυτών προσδιορίστηκαν σε  ένα  ερωτηματολόγιο  που

απευθυνόταν στους υπηρετούντες Προϊσταμένους, το οποίο μπορούσε να συμπληρωθεί και μετά τις

συναντήσεις, ώστε οι Προϊστάμενοι να έχουν και την εικόνα της συζήτησης που θα είχε εν τω

μεταξύ διεξαχθεί.  Η συμμετοχή των νέων Προϊσταμένων στις  συναντήσεις  αυτές  αποσκοπούσε

στην ενημέρωσή τους και στη διατύπωση τυχόν αποριών ή σκέψεων.

Το  ερωτηματολόγιο,  το  οποίο  ήταν  κοινό  για  τους  Προϊσταμένους  των  Διοικητικών

Εφετείων και Πρωτοδικείων, είχε ως στόχο να καταγραφεί η εκτίμηση των Προϊσταμένων για την

κατάσταση  των  δικαστηρίων,  στα  οποία  ασκούν  τα  καθήκοντά  τους  και,  ακολούθως,  να

συγκεντρωθούν πληροφορίες και αριθμητικά δεδομένα, προκειμένου να συμπληρωθεί η εικόνα της

λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή στοιχεία τα

οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι ταυτοποιούν δικαστικό λειτουργό ή δικαστικό υπάλληλο.    

Ειδικότερα,  το  ερωτηματολόγιο  καταστρωνόταν  σε  έξι  ενότητες.  Η  πρώτη  ενότητα

αφορούσε  γενικές  ερωτήσεις  προκειμένου  να  δοθεί  η  δυνατότητα  στους  Προϊσταμένους  των

δικαστηρίων να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις σχετικά με την εικόνα που είχαν πριν

αναλάβουν  καθήκοντα  και  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  στη  συνέχεια,  καθώς  και  τους

στόχους  τους  οποίους  έχουν προτάξει  κατά τη  θητεία  τους.  Η δεύτερη ενότητα αφορούσε την

οργάνωση  του  Δικαστηρίου.  Οι  Προϊστάμενοι  είχαν  τη  δυνατότητα  να  περιγράψουν  τις

οργανωτικές  δομές  του δικαστηρίου,  να αξιολογήσουν τη λειτουργία τους και  να διατυπώσουν

προτάσεις  που,  κατά  την  άποψή  τους,  θα  μπορούσαν  να  τη  βελτιώσουν.  Στην  ίδια  ενότητα

περιλαμβάνονταν  ερωτήσεις  για  τη  διάρκεια  παραμονής  των  δικαστικών  λειτουργών  στο

δικαστήριο,  και  το  ποσοστό,  κατά  μέσο  όρο,  των  δικαστικών  λειτουργών  και  υπαλλήλων που
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απουσιάζουν με μακροχρόνιες άδειες, προκειμένου να αποτυπωθεί η κατάσταση του ανθρώπινου

δυναμικού  του  Δικαστηρίου.  Η  τρίτη  ενότητα  αφορούσε  τη  λειτουργία  του  ΟΣΔΔΥ-ΔΔ  στο

δικαστήριο.  Οι  ερωτήσεις  απευθύνονταν  στον  Προϊστάμενο  του  Δικαστηρίου  προκειμένου  να

αναδειχθεί  με  τον  πλέον  αντικειμενικό τρόπο  η  εξοικείωση  των  δικαστικών  λειτουργών  με  το

πληροφοριακό  σύστημα,  καθώς  και  το  επίπεδο  στο  οποίο  οι  λειτουργίες  του  δικαστηρίου

λαμβάνουν χώρα μέσω του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ. Με την τέταρτη ενότητα ερωτήσεων οι Προϊστάμενοι των

Δικαστηρίων είχαν τη δυνατότητα να περιγράψουν τις βασικές λειτουργίες του Δικαστηρίου, να

αναφερθούν στον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους,  να εντοπίσουν δυσλειτουργίες  και  να

προτείνουν  τη  λήψη  μέτρων  που,  κατά  την  άποψή  τους,  μπορούν  να  ενισχύσουν  την

αποτελεσματικότητα του δικαστηρίου. Η πέμπτη ενότητα του ερωτηματολογίου αναφερόταν στις

υποδομές των δικαστηρίων και έδινε την ευκαιρία στους Προϊσταμένους να εκθέσουν τις ελλείψεις

των  κτιρίων  στα  οποία  στεγάζονται  τα  Δικαστήρια   και  καθιστούν  δυσχερή  την  πρόσβαση  ή

ανεπαρκή  τη  λειτουργικότητά  τους.  Τέλος,  στην  έκτη  ενότητα  οι  Προϊστάμενοι  είχαν  τη

δυνατότητα  να  καταγράψουν  πρόσθετες  σκέψεις  ή  παρατηρήσεις  που  θεωρούσαν  σκόπιμο,  σε

σχέση  με  τα  ζητήματα  που  τους  είχαν  απασχολήσει  ως  Προϊστάμενοι  ΔΔ και  να  υποβάλουν

προτάσεις σχετικά με τα ζητήματα αυτά. 

Ειδικότερα, στους Προϊστάμενους ΔΔ απεστάλη το κάτωθι ερωτηματολόγιο:

«ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Γενικές Ερωτήσεις
α) Από πότε ασκείτε καθήκοντα Προϊσταμένου;
β) Έχετε ασκήσει στο παρελθόν καθήκοντα Προϊσταμένου;
γ)  Όταν  αναλάβατε  καθήκοντα  λάβατε  βοήθεια;  Ενημερωθήκατε  ως  προς  τα  προβλήματα  του
Δικαστηρίου; 
δ)  Θεωρείτε  σκόπιμο  να  προηγείται  κάποιου  είδους  εκπαίδευση  και  ενημέρωση  πριν  από  την
ανάληψη καθηκόντων Προϊσταμένου;
ε)  Θεωρείτε  σκόπιμη  τη  σύνταξη  έκθεσης πεπραγμένων από τον Προϊστάμενο κάθε Δικαστηρίου
κατά τη λήξη της θητείας του;
στ) Ποια είναι τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως Προϊστάμενος  Δικαστηρίου;
ζ) Ποια από τα καθήκοντά σας, ως Προϊστάμενος του Δικαστηρίου, θεωρείτε ιδιαίτερα δυσχερή και
γιατί; 
η) Θεωρείτε  επαρκή τα μέσα που διαθέτετε,  ως Προϊστάμενος του Δικαστηρίου,  προκειμένου να
αντιμετωπίσετε  ζητήματα  αυξημένης  εκκρεμότητας  δικαστικών  λειτουργών;  Ποια  άλλα  θα
προτείνατε;   
θ) Ποιοι είναι οι στόχοι σας για την περίοδο που θα ασκείτε καθήκοντα Προϊσταμένου;

2. Η οργάνωση του Δικαστηρίου
α) Στο Δικαστήριο στο οποίο ασκείτε καθήκοντα Προϊσταμένου, πόσες είναι οι οργανικές θέσεις : α)
των  δικαστικών  λειτουργών  ανά  βαθμό  και  β)  δικαστικών  υπαλλήλων;  Πόσες  από  αυτές  είναι
καλυμμένες;
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β) Πόσο χρονικό διάστημα υπηρετούν στο Δικαστήριο οι ήδη τοποθετηθέντες σε αυτό  δικαστικοί
λειτουργοί;  
γ) Πόσοι δικαστικοί υπάλληλοι και δικαστικοί λειτουργοί  έχουν λάβει  άδεια  πέραν του ενός μήνα
την τελευταία τριετία και για ποιο λόγο; (λ.χ. αναρρωτική άδεια, άδεια λοχείας εκπαιδευτική άδεια
κλπ).
δ) Από πόσα Τμήματα συγκροτείται το Δικαστήριο;  Με ποια κριτήρια συγκροτήθηκαν Τμήματα στο
Δικαστήριο;
ε) Έχουν συγκροτηθεί στο Δικαστήριο Ειδικά Τμήματα; Τι αντικείμενο έχουν αυτά;
στ) Με ποια κριτήρια συγκροτήθηκαν τα Ειδικά Τμήματα;  
ζ) Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι δικαστικοί λειτουργοί που συγκροτούν τα Ειδικά Τμήματα;
η) Θεωρείτε ότι θα ήταν σκόπιμη η ίδρυση Ειδικών Τμημάτων και με  ποιο αντικείμενο;
θ) Θεωρείτε σκόπιμη την αναδιοργάνωση των υφιστάμενων Ειδικών Τμημάτων από την άποψη του
αντικειμένου τους;

3. Η στέγαση του Δικαστηρίου
α) Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Δικαστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ;
β) Το Δικαστήριο συστεγάζεται με άλλες υπηρεσίες;
γ) Γνωρίζετε αν στο κτίριο υφίσταται σχέδιο πυρασφάλειας;
δ) Στο κτίριο λειτουργούν κλιματιστικά μηχανήματα;
ε) Υπάρχει  στο Δικαστήριο ειδικός χώρος για τη διενέργεια διασκέψεων των Τμημάτων ή και της
Διοικητικής Ολομέλειας;
στ) Λειτουργεί βιβλιοθήκη στο Δικαστήριο; Σε περίπτωση που λειτουργεί βιβλιοθήκη, ποιος είναι
επιφορτισμένος με την ενημέρωσή της; Υπάρχει εποπτεία από Δικαστικό Λειτουργό στη λειτουργία της
βιβλιοθήκης;
ζ)  Έχει  ορισθεί  υπεύθυνος  νομολογίας  του  Δικαστηρίου;   Θεωρείτε  σκόπιμο να  περιληφθεί  στις
αρμοδιότητες  του  υπευθύνου  νομολογίας  η  παρακολούθηση  της  εξέλιξης  της  νομολογίας  του
Δικαστηρίου,  η  ανάδειξη  σημαντικών  αποφάσεων  και  η  ανάρτησή  τους  στην  ιστοσελίδα  του
Δικαστηρίου, καθώς και η επισήμανση αντιθέσεων στη νομολογία μεταξύ  των Τμημάτων του αυτού
Δικαστηρίου;  Κρίνετε  ότι  επαρκεί  η  ύπαρξη  υπευθύνου  νομολογίας  ή  θεωρείτε  σκόπιμη  τη
συγκρότηση Γραφείου Νομολογίας για τον ανωτέρω σκοπό;

4. Η λειτουργία του ΟΣΔΔΥΔΔ
α) Παρακολουθεί συγκεκριμένος δικαστικός υπάλληλος ή δικαστικός λειτουργός τη λειτουργία και
ενημέρωση του ΟΣΔΔΥΔΔ;
β) Σε ποιο βαθμό οι δικαστικοί υπάλληλοι του Δικαστηρίου είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ;
(Πολύ – Αρκετά – Λίγο – Καθόλου)
γ) Σε ποιο βαθμό οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστηρίου είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ;
(Πολύ – Αρκετά – Λίγο – Καθόλου)
δ) Σε ποιο βαθμό οι δικαστικοί υπάλληλοι του Δικαστηρίου είναι εξοικειωμένοι με το ΟΣΔΔΥΔΔ;
(Πολύ – Αρκετά – Λίγο – Καθόλου)
ε) Σε ποιο βαθμό οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστηρίου είναι εξοικειωμένοι με το ΟΣΔΔΥΔΔ;
(Πολύ – Αρκετά – Λίγο – Καθόλου)

[Παρακαλείσθε να υπογραμμίσετε  τη σχετική επιλογή]

στ)  Υπάρχει  δυνατότητα  σύνδεσης  του  Δικαστηρίου  με  βάσεις  νομικών  δεδομένων  (ΝΟΜΟΣ,
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ μέσω ειδικών κωδικών);  
ζ) Λαμβάνουν χώρα τηλεδιασκέψεις από τους δικαστικούς σχηματισμούς στο Δικαστήριο στο οποίο
ασκείτε καθήκοντα Προϊσταμένου;
Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο λόγος;
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η) Ποιες λειτουργίες του ΟΣΔΔΥΔΔ χρησιμοποιούν οι δικαστικοί του Δικαστηρίου στο οποίο είστε
Προϊστάμενος;
Παρακαλείσθε να επισημάνετε  τη σχετική επιλογή με την  ένδειξη Χ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ

1) Δημοσίευση αποφάσεων  

2) Κατάθεση σχεδίου απόφασης

3) Έρευνα νομολογίας

4) Αναζήτηση υποθέσεων της Γραμματείας

5)  Κατάθεση  εισηγήσεων  στις  ακυρωτικές
υποθέσεις

6) Χρήση υπηρεσιακού email

7) H σύνδεση στο ΟΣΔΔΥΔΔ γίνεται μέσω VPN;

θ) Λειτουργεί ιστοσελίδα του Δικαστηρίου; Γίνεται ενημέρωσή της με αποφάσεις του Δικαστηρίου ,
ανακοινώσεις , πληροφορίες κλπ;

5. Η λειτουργία του  Δικαστηρίου
α)  Συμμετέχουν  στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους  δικαστικούς  λειτουργούς  οι
δικαστικοί υπάλληλοι; Σε καταφατική περίπτωση με ποιο τρόπο;
β) Πώς γίνεται η χρέωση στις υποθέσεις μονομελούς συνθέσεως;
γ) Ποια κριτήρια ακολουθείτε για την χρέωση των υποθέσεων στα Τμήματα ή στους δικαστικούς
λειτουργούς; Πόσες υποθέσεις, κατά μέσο όρο, χρεώθηκαν οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστηρίου
τα τρία τελευταία έτη;
δ)  Λαμβάνεται  υπόψη  η  ανάγκη  για  προσδιορισμό  των  παλαιότερων  έναντι  των  νεώτερων
εισαχθεισών υποθέσεων; 
ε) Στις υποθέσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας προσδιορίζεται αμέσως, με την εισαγωγή της
υπόθεσης, ο εισηγητής και  το Τμήμα;
Η χρέωση στον εισηγητή της κύριας υπόθεσης γίνεται κατά τη χρέωση της αίτησης αναστολής; 
στ) Σε περίπτωση χορήγησης θετικής προσωρινής διαταγής υπάρχει μέριμνα ώστε να εκδικασθεί σε
σύντομο χρόνο η αίτηση αναστολής;
Προσδιορίζονται εντός των προθεσμιών του άρθρου 202 παρ. 6 ΚΔΔ οι υποθέσεις στις οποίες έχει
χορηγηθεί αναστολής εκτέλεσης του άρθρου αυτού; 
ζ)  Με τι  συχνότητα γίνονται  στο Δικαστήριο  υπηρεσίες  από δικαστικούς λειτουργούς με φυσική
παρουσία;
Κάθε εργάσιμη ημέρα –  μία  ημέρα κάθε εβδομάδα – μία  ημέρα  κάθε  μήνα –  άλλη  περίπτωση
(..................)
η) Κατά την εκτίμηση σας συνολικά πόσες ημέρες τον μήνα υπάρχει φυσική παρουσία των δικαστικών
λειτουργών στην έδρα του δικαστηρίου;   
Κάθε  εργάσιμη ημέρα –  μία  ημέρα κάθε εβδομάδα – μία  ημέρα  κάθε  μήνα –  άλλη  περίπτωση
(…..............).

[Παρακαλείσθε να υπογραμμίσετε  τη σχετική επιλογή]

θ) Οι Τριμελείς Συνθέσεις πραγματοποιούν τις διασκέψεις  στο Δικαστήριο;
ι) Ποιος αποφαίνεται για τις αιτήσεις προτίμησης;
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ια) Πώς γίνεται η χρέωση στα ευεργετήματα πενίας;
ιβ) Γίνεται επικαίρως η κοινοποίηση των δικαστικών αποφάσεων από τους δικαστικούς επιμελητές
του  Δικαστηρίου;  Υφίσταται  εποπτεία  του  Προϊσταμένου  του  Δικαστηρίου  στην  κοινοποίηση  των
αποφάσεων σε διαδίκους ή τρίτους; Πόσος χρόνος, κατά μέσο όρο,  απαιτείται για την κοινοποίηση
των αποφάσεων μετά τη δημοσίευσή τους;  
ιγ) Υφίσταται εποπτεία από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου ως προς το χρόνο που οι δικαστικοί
λειτουργοί  αναβάλλουν τις υποθέσεις ή τούτο απόκειται στην ευχέρειά τους;
ιδ) Υφίσταται εποπτεία του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου ή επιφορτισμένου δικαστικού λειτουργού
στις  υποθέσεις  που  εκκρεμούν  με  πιλοτική  δίκη  προκειμένου  να  μην  εισάγονται  προς  συζήτηση
συναφείς υποθέσεις;
ιε)   Ποιος  είναι  ο  αριθμός  των  απροσδιόριστων  υποθέσεων  του  Δικαστηρίου  στο  οποίο  είστε
Προϊστάμενος;
ιστ) Πώς λειτουργεί ο θεσμός του εισηγητή στις υποθέσεις που τούτο προβλέπεται;
ιζ)  Πληρεξούσιοι  δικηγόροι  και  διάδικοι  ζητούν  να  επικοινωνήσουν  με  τον  Προϊστάμενο  του
Δικαστηρίου και τους δικαστικούς λειτουργούς  για τις υποθέσεις τους;
Σε καταφατική περίπτωση ικανοποιείται το αίτημά τους και με ποιο τρόπο (συνάντηση με φυσική
παρουσία, τηλεφωνικά κλπ);
ιη) Πιστεύετε ότι ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δικαστηρίου είναι επαρκής για την
ομαλή λειτουργία του;
ιθ) Πόσο χρονικό διάστημα, κατά μέσο όρο, υπηρετούν οι  δικαστικοί υπάλληλοι στο Τμήμα που
έχουν τοποθετηθεί;
ικ)  Θεωρείτε  ότι  η  απασχόληση δικαστικών λειτουργών στις  Υπηρεσίες  Ασύλου,  στα  Πειθαρχικά
Συμβούλια  των  δημοσίων  υπαλλήλων,  στο  ΑΣΕΑΔ  αποβαίνει  σε  βάρος  των  δικαστικών  τους
καθηκόντων;

6. Πρόσθετες παρατηρήσεις
(στο πεδίο αυτό μπορείτε να καταγράψετε πρόσθετες σκέψεις ή παρατηρήσεις που θεωρείτε σκόπιμο,
σε  σχέση  με  τα  ζητήματα  που  σας  έχουν  απασχολήσει  ως  Προϊστάμενοι  ΔΔ  και  να  υποβάλετε
προτάσεις σχετικά με τα ζητήματα αυτά)»

Ανταποκρίθηκαν άπαντες οι Προϊστάμενοι των Διοικητικών Εφετείων και Πρωτοδικείων,

συμμετέχοντας  στις  διαδικτυακές  συναντήσεις  και  απαντώντας  στο  ερωτηματολόγιο.

Επισυνάπτονται  τα  οικεία  πρακτικά  των  διαδικτυακών  αυτών  συναντήσεων,  από  τα  οποία

προκύπτουν οι απόψεις που εξέφρασαν. 

ii) Διαδικτυακές συναντήσεις με τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων

Για την αποτύπωση με ενάργεια της συνολικής εικόνας της οργάνωσης και λειτουργίας των

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,  καθώς και  για την πληροφόρηση της  Ομάδας ως προς  την

υφιστάμενη κατάσταση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ιδιαίτερα σημαντικός θεωρήθηκε ο

ρόλος  των  Προέδρων  των  Δικηγορικών  Συλλόγων  της  χώρας.  Η  Ομάδα  Εργασίας  θέλησε  να

επικοινωνήσει μαζί τους για να ακούσει την άποψή τους και τυχόν προβληματισμούς και προτάσεις

τους ως προς τη λειτουργία των δικαστηρίων στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν οι οικείοι

Δικηγορικοί  Σύλλογοι.  Για  τον  λόγο  αυτόν,  η  Ομάδα  Εργασίας  θεώρησε  ότι  ήταν  εξαιρετικά
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χρήσιμο να πραγματοποιηθούν διαδικτυακές συναντήσεις (μέσω e-presence), στις οποίες κλήθηκαν

να  συμμετάσχουν  οι  Πρόεδροι  των  Δικηγορικών  Συλλόγων,  προκειμένου  να  μεταφέρουν  στην

Ομάδα, με ευσύνοπτο τρόπο, την εμπειρία τους από την εν γένει οργάνωση και λειτουργία των

Διοικητικών  Δικαστηρίων  της  έδρας  τους.  Επισημαίνεται  ότι  η  Ομάδα  Εργασίας  δεν  έχει

αρμοδιότητες επιθεώρησης των δικαστικών λειτουργών και ως εκ τούτου οι συζητήσεις  δεν θα

αφορούσαν συγκεκριμένα πρόσωπα που στελεχώνουν κατά τον παρόντα χρόνο ή έχουν στελεχώσει

κατά το παρελθόν τα δικαστήρια αλλά θα επικεντρώνονταν απροσώπως εν γένει στις δομές, στη

στελέχωση και στην απόδοση των δικαστηρίων.

Προς τούτο, είχαν προγραμματιστεί διαδικτυακές συναντήσεις στις  18.1.2022, 24.1.2022,

25.1.2022,  31.1.2022  και  1.2.2022.  Οι  δύο  τελευταίες,  όμως,  διαδικτυακές  συναντήσεις  δεν

πραγματοποιήθηκαν, κατόπιν σχετικής απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών

Συλλόγων Ελλάδος. 

Κατά τις διαδικτυακές (μέσω e-presence) συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας με Προέδρους

των  Δικηγορικών  Συλλόγων  (βλ.  τα  από  18.1.2022,  24.1.2022  και  25.1.2022  πρακτικά  που

επισυνάπτονται), προκειμένου να ακουστούν οι απόψεις τους  επί των βασικών προβλημάτων των

Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων που απασχολούν το δικηγορικό σώμα, αναφέρθηκαν, κυρίως,

τα ακόλουθα ζητήματα: 

1.  Το κτιριακό πρόβλημα  ορισμένων  δικαστηρίων,  2.  η  έλλειψη  επιμελητών,  3.  ζητήματα που

ανακύπτουν με τις ψηφιακές καταθέσεις (εκτύπωση αντιγράφων, αύξηση λειτουργικού κόστους,

εργατοώρες που απαιτούνται για εκτύπωση), 4. το σύστημα της ηλεκτρονικής κατάθεσης δεν έχει

προσαρμοστικότητα  με  αποτέλεσμα  να  μην  επιδέχεται  διορθώσεις  σε  περίπτωση  λάθους,  5. ο

ρυθμός προσδιορισμού  των  υποθέσεων,  6. η  καθυστέρηση  διαβίβασης  του  φακέλου  από  τη

Διοίκηση  σε  ορισμένες  υποθέσεις,  7. η  πρόσβαση  δικηγόρων  στη  νομολογία,  8.  η  δυσχερής

μετάβαση  των  δικηγόρων  και  των  διαδίκων  σε  ορισμένα  δικαστήρια  λόγω  των  μεγάλων

χιλιομετρικών αποστάσεων μεταξύ της έδρας αυτών και του αρμοδίου δικαστηρίου, 9. το σύστημα

της ηλεκτρονικής κατάθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα να μην κατατίθενται όλα τα

δικόγραφα ηλεκτρονικά, 10. η καθυστέρηση στις επιδόσεις λόγω έλλειψης δικαστικών υπαλλήλων

και ανάθεσης αυτής σε όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, 11. η καθυστέρηση στην εκδίκαση των

υποθέσεων αρμοδιότητας της μεταβατικής έδρας διότι αναβάλλονται σε δικάσιμο σχεδόν ένα χρόνο

αργότερα, 12. η αδυναμία λειτουργίας, σε ορισμένες περιπτώσεις, της ψηφιακής υπογραφής, 13. η

συχνή εναλλαγή των δικαστικών υπαλλήλων στις γραμματείες ορισμένων δικαστηρίων.

Κατά τις  συζητήσεις  με τους  Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων έγιναν και  ειδικές

αναφορές στο ζήτημα των τηλεσυνεδριάσεων και τηλεακροάσεων. 
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Ειδικότερα, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου ανέφερε ότι όταν καταργήθηκε η μεταβατική

έδρα οι δικηγόροι είχαν ζητήσει να έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν δικόγραφα και σχετικά

έγγραφα στην πόλη τους, σημείωσε δε ότι η ιδέα των τηλεσυνεδριάσεων και των τηλεακροάσεων

σε δικαστικά καταστήματα είναι η δικαιοσύνη του μέλλοντος. 

Έτερος  Πρόεδρος  ανέφερε  ότι  στην  πόλη  υπάρχει  μεταβατική  έδρα  Διοικητικού

Πρωτοδικείου, η οποία συνεδριάζει τρεις φορές τον χρόνο, όμως, αναγκάζονται να πηγαίνουν στην

πόλη έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου γιατί τα σχετικά έγγραφα κατατίθενται την προτεραία

της  συζήτησης  και  εξέφρασε  την  επιθυμία  των  συναδέλφων  να  προβλεφθεί  η  δυνατότητα

κατάθεσής τους στον γραμματέα της έδρας την ημέρα της συζήτησης. Σημείωσε, τέλος, ότι βρίσκει

εξαιρετική την ιδέα των τηλεσυνεδριάσεων αρκεί να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή. 

Άλλος  Πρόεδρος  τόνισε  ότι  εφόσον  διασφαλιστεί  η  άψογη  λειτουργία  του  συστήματος

συμφωνεί με τις τηλεσυνεδριάσεις, αρκεί κάποιες διαδικασίες να γίνονται απαραιτήτως δια ζώσης.

Πρόεδρος  Δικηγορικού  Συλλόγου  ανέφερε  ότι  η  ιδέα  των  τηλεσυνεδριάσεων  και  των

τηλεακροάσεων σε δικαστικά καταστήματα ήταν και δική τους σκέψη. Η υποχρέωση μετάβασης

στην πόλη έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου αποτελεί ένα πρόσθετο έξοδο για την πρόσβαση

στη δικαιοσύνη, ενώ σημείωσε και τη μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Θεωρεί ανακουφιστική τη

λύση που προτείνεται για δικαστήρια τηλεματικής. Όπου υπάρχει δικαστικό μέγαρο ειρηνοδικείου

θα πρέπει να υπάρχει και δικαστικό κατάστημα για τηλεσυνεδριάσεις. 

Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου επεσήμανε ότι η επανειλημμένη μετάβαση στην έδρα

του Διοικητικού Πρωτοδικείου αποτελεί το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι του

Συλλόγου,  για  την  εκδίκαση μίας  υπόθεσης  μπορεί  να  χρειαστεί  να  μεταβούν  4  έως  5  φορές.

Συμφωνεί  με  τις  τηλεσυνεδριάσεις  και  τόνισε  την  ανάγκη  να  προβλεφθεί  η  δυνατότητα

ηλεκτρονικής  κατάθεσης  σχετικών  εγγράφων  και  υπομνημάτων,  δεδομένου  ότι  διαθέτουν  ήδη

κωδικούς παρακολούθησης των υποθέσεων. 

Πρόεδρος  Δικηγορικού Συλλόγου ανέφερε ότι θα την έβρισκε σύμφωνη η ιδέα να υπάρχει

στην πόλη γραφείο στελεχωμένο με δικαστικούς υπαλλήλους. 

Τέλος,  Πρόεδρος  Δικηγορικού  Συλλόγου  ανέφερε  ότι  η  πρόταση  για  δικαστήρια

τηλεματικής θα αποτελούσε την οριστική λύση του προβλήματος, ήτοι η ηλεκτρονική κατάθεση

των δικογράφων και των σχετικών εγγράφων, καθώς και ηλεκτρονική παράσταση. 

iii) Διαδικτυακή συνάντηση με την Ένωση Διοικητικών Δικαστών

Πριν  τη  διατύπωση  προτάσεων  από  την  Ομάδα  Εργασίας,  κρίθηκε  σκόπιμη  η

πραγματοποίηση διαδικτυακής συνάντησης με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών
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Δικαστών.  Η συνάντηση αυτή  έλαβε  χώρα  στις  16.3.2022.  Ακολουθεί  το  οικείο  πρακτικό της

διαδικτυακής αυτής συνάντησης, από το οποίο προκύπτουν οι απόψεις που εκφράστηκαν, μεταξύ

των οποίων ότι πάγια και διαχρονική θέσης της Ένωσης είναι η μη κατάργηση δικαστηρίων, ενώ

δεν είναι επιθυμητή η ψηφιακή υποκατάσταση υπαρχόντων δικαστηρίων. 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22ο
της Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη Δικαστικού Χάρτη

Σήμερα,  Τετάρτη  16  Μαρτίου  2022  και  ώρα  20:15  συνήλθε,  μέσω  τηλεδιάσκεψης  (e-

presence), η Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη Δικαστικού Χάρτη, η οποία συγκροτήθηκε με την με αρ.

πρωτ. οικ.99/24.3.2021 απόφαση της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Ειρήνης Σαρπ και

συμπληρώθηκε περαιτέρω με την με αρ. πρωτ. οικ.199/22.6.2021 απόφαση της τελευταίας. Παρόντα

ήταν τα μέλη: Μιχαήλ Πικραμένος,  Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αγάπη Γαλενιανού – Χαλκιαδάκη και

Βασίλειος  Ανδρουλάκης,  Σύμβουλοι  Επικρατείας,  Παναγιώτα  Τσατσάνη,  Αντεπίτροπος  της

Επικρατείας  των  Τακτικών  Διοικητικών  Δικαστηρίων,  Χρήστος  Παπανικολάου  και  Ευάγγελος

Αργυρός, Πάρεδροι του ΣτΕ και Κωνσταντίνος Ζουρνατζής, Εφέτης ΔΔ και Πρόεδρος του Τριμελούς

Συμβουλίου  Διεύθυνσης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών.  Επίσης,  παρούσες  ήταν  και  οι

Αγγελική Μουτάφη, Στυλιανή Φλώρου και Αθανασία Κοντόγιωργα, Εισηγήτριες του ΣτΕ οι οποίες,

όπως ορίσθηκε με την με αρ. πρωτ. οικ.99/24.3.2021 απόφαση, επικουρούν την παραπάνω Ομάδα

Εργασίας. Σκοπός της παρούσας συνεδρίασης ήταν η πραγματοποίηση διαδικτυακής συνάντησης με

το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.  Για τον λόγο αυτόν, παρόντες ήταν οι:

Παναγιώτης  Δανιάς,  Νικόλαος  Δρακόπουλος,  Βασίλειος  Μανιατόπουλος,  Γεώργιος  Ρέκκας  και

Βαρβάρα  Μπουκουβάλα.  Στην  παρούσα  συνεδρίαση  είχαν  προσκληθεί  επίσης  οι  Αικατερίνη

Κουτσοπούλου και Βασίλης Φαϊτάς οι οποίοι δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος.  

-------------------------------------

Στην αρχή ο Μ. Πικραμένος παρουσίασε την Ομάδα και το αντικείμενό της και αναφέρθηκε

στις εργασίες που έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα (όπως τις συναντήσεις με τους Προϊσταμένους των

Διοικητικών Δικαστηρίων και τους  Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της  χώρας μέχρι  την

απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων). Αναφέρθηκε επίσης στα κείμενα βάσης που

θα  χρησιμεύσουν  στο  πόρισμα  της  Ομάδας  (αρχές  της  CEPEJ,  συγκριτικό  κομμάτι  για  τη

μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη σε άλλες χώρες, νομολογία του ΣτΕ και κριτήρια που έλαβε υπ’

όψιν του το Δικαστήριο για διατάγματα και αιτήσεις ακυρώσεως, τεχνολογικές εξελίξεις), καθώς και

στους  πίνακες  με  τις  περιγραφές  κάθε  Διοικητικού  Δικαστηρίου  και  τα  γραφήματα  για  έκαστο

Δικαστήριο,  τα  οποία  αποτελούν  αναγκαία  βάση  για  την  απεικόνιση  κάθε  Δικαστηρίου.  Ο  Μ.

Πικραμένος  διευκρίνισε  ότι  η  Ομάδα  δεν  έχει  ακόμα  διατυπώσει  τις  προτάσεις  της,  κρίθηκε  δε
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σκόπιμη η συνάντηση με την Ένωση των Διοικητικών Δικαστών μετά τη συλλογή των στοιχείων και

των κειμένων και ακολούθως, διατύπωσε τις εξής παραδοχές: α) υπό την παρούσα κατάσταση και με

τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δεν είναι δυνατόν να γίνεται συζήτηση για κατάργηση δικαστηρίων

και  μετακινήσεις  διαδίκων  και  δικηγόρων  (ενόψει  του  κόστους  των  μετακινήσεων  αυτών),  β)

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, όπερ δεν έγινε από τα άλλα κράτη τις προηγούμενες δεκαετίες, με

στόχο να δημιουργηθούν δύο είδη δικαστηρίων: τα δικαστήρια με φυσική παρουσία στα οποία θα

υπηρετούν δικαστές στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις και τα ψηφιακά δικαστήρια (δικαστήρια

τηλεματικής) στα οποία δεν θα υπηρετούν δικαστές αλλά θα διαθέτουν  υπαλλήλους, μηχανήματα,

υποδομές  προκειμένου  οι  διάδικοι  και  οι  πληρεξούσιοι  δικηγόροι  να  συμμετέχουν  στις  δημόσιες

συνεδριάσεις και γενικότερα να επικοινωνούν με το δικαστήριο στο οποίο θα υπάγεται το δικαστήριο

τηλεματικής. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αρχή της εγγύτητας του πολίτη προς τα δικαστήρια,

γ)  αναγνωρίζοντας  την  ιδιαιτερότητα της  χώρας,  τις  ευαίσθητες  περιοχές  και  τα ακριτικά νησιά,

προτείνεται παρέκκλιση από τον κανόνα των  δικαστηρίων με ικανό αριθμό δικαστών, σύμφωνα με

τα κριτήρια της  CEPEJ,  και  διατήρηση των Πρωτοδικείων που βρίσκονται  σε εθνικά ευαίσθητα

περιοχές. Συνεπώς, δεν γίνεται λόγος για κατάργηση δικαστηρίων αλλά για μετατροπή σε δικαστήρια

τηλεματικής,  η  μεταρρύθμιση  δε  αυτή   συνδέεται  απολύτως  με  την  ολοκλήρωση  των  έργων  της

ηλεκτρονικής κατάθεσης των δικογράφων και των τηλεσυνεδριάσεων και τηλεακροάσεων. 

Τον λόγο έλαβε στη συνέχεια ο Παναγιώτης Δανιάς, ο οποίος διατύπωσε διαφωνία ως προς τη

σύσταση  της  Ομάδας  Εργασίας,  εφόσον  δεν  πρόκειται  για  εσωτερικό  ζήτημα  του  ΣτΕ  ώστε  να

αποκλείονται οι διοικητικοί δικαστές. Τα δύο μέλη που συμμετέχουν στην Ομάδα (η Π. Τσατσάνη και

ο  Κ.  Ζουρνατζής)  δεν  μπορεί  να  θεωρηθούν  ότι  εκπροσωπούν  την  Ένωση  των  Διοικητικών

Δικαστών. Επίσης, κατά την άποψή του, δεν ήταν ορθό να κληθεί η Ένωση εκ των υστέρων. Πάγια

και διαχρονική θέσης της Ένωσης είναι η μη κατάργηση δικαστηρίων, ενώ δεν είναι επιθυμητή η

ψηφιακή υποκατάσταση υπαρχόντων δικαστηρίων. Αναφερόμενος στη δύναμη του συμβολισμού, ο

Π.  Δανιάς  επεσήμανε  ότι  ο  δικαστής  δεν  είναι  μια  οθόνη.  Εξάλλου,  η  ψηφιακή  διαδικασία  δεν

εμπεριέχει  και  νομιμοποίηση από τους  ιδιώτες.  Η δημιουργία  μεγάλων δικαστηρίων προϋποθέτει

επενδύσεις  που δεν υφίστανται,  ταυτόχρονα δε υπάρχουν  και  προβλήματα υποδομών στα μεγάλα

δικαστήρια (π.χ. του Πειραιά, της Πάτρας και της Λάρισας). Ούτε, άλλωστε, οι τοπικές κοινωνίες και

οι Δικηγορικοί Σύλλογοι είναι έτοιμοι να χάσουν τα υφιστάμενα ΤΔΔ για ψηφιακά υποκατάστατα.

Διατύπωσε  επίσης  την  άποψη  ότι  η  Ένωση  δεν  είναι  έτοιμη  να  συζητήσει  την  κατάργηση  των

υπαρχόντων, με φυσική παρουσία, δικαστηρίων. Η μειωμένη κίνηση σε δικαστήρια οφείλεται και σε

παράγοντες που πρέπει να επανεξεταστούν (π.χ. φίλτρα). Ούτε η Ολομέλεια του ΣτΕ μπορεί να λάβει

οριστικές αποφάσεις. Μόνο ο νομοθέτης έχει αυτή την αρμοδιότητα. Ο Π. Δανιάς ανέφερε, τέλος, ότι
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η Ένωση δεν μπορεί να συμπράξει στην τεκμηρίωση τέτοιων προτάσεων και θεωρεί ότι  υπάρχει

προδιαμορφωμένη άποψη.

Ακολούθως,  ο  Μ.  Πικραμένος  απηύθυνε  στον  Π.  Δανιά  το  ερώτημα  εάν  έχει  διαγνώσει

παθογένειες στην υφιστάμενη κατάσταση των ΤΔΔ και, επί καταφατικής απαντήσεως, ποια είναι τα

προβλήματα της υφιστάμενης χωροταξίας. Ο Π. Δανιάς εντόπισε τα προβλήματα αυτά στις ελλείψεις

δικαστικών υπαλλήλων (αποχωρούν οι υπηρετούντες και δεν τοποθετούνται νέοι) και στις υποδομές

των δικαστηρίων (όπου υπάρχουν ακατάλληλα κτίρια το Δημόσιο δεν έχει βελτιώσει την υποδομή

χωρίς την πίεση των Προέδρων των δικαστηρίων, ενώ δεν υπάρχει διάθεση εκ μέρους του Δημοσίου

να αξιοποιήσει τα κτίρια που διαθέτει για την αξιοπρεπή στέγαση των δικαστηρίων), πολλά δε από τα

υφιστάμενα κτίρια είναι ακατάλληλα και για την ψηφιακή δικαιοσύνη. 

Στη συνέχεια ο Μ. Πικραμένος ρώτησε τον Π. Δανιά εάν έχει διαγνώσει παθογένειες στους

δικαστές.  Ο Π. Δανιάς απάντησε ότι  δεν έχει  αντιληφθεί προβλήματα σε συναδέλφους,  οι  οποίοι

έχουν μάλιστα δικάσει και ασκήσει τα καθήκοντά τους υπό πολύ δυσμενείς συνθήκες, πράττουν δε και

πέρα  από  τα  αναμενόμενα  καθήκοντα  (τόσο  εξ  απόψεως  ευρωπαϊκών  όσο  και  ελληνικών

προδιαγραφών).  Ο Μ. Πικραμένος επεσήμανε την περιορισμένη εισροή υποθέσεων σε επαρχιακά

δικαστήρια, με συνέπεια οι δικαστές που υπηρετούν σε αυτά να έχουν μειωμένη απασχόληση σε σχέση

με τους συναδέλφους τους στα άλλα δικαστήρια. Ο Π. Δανιάς αντέτεινε ως αντίβαρο στα ανωτέρω τη

μετακίνηση στην περιφέρεια και την παραμονή των δικαστών εκεί,  πρόσθεσε δε ότι  οι  συνθήκες

υπηρεσίας εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες όπως το πρόσωπο του Προέδρου του δικαστηρίου,

η σχέση με συναδέλφους, ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος. Βάσει της εμπειρίας του, δεν είναι ακριβές

ότι ο δικαστής στην επαρχία αντιμετωπίζει πιο εύκολες υποθέσεις και καλύτερες συνθήκες υπηρεσίας,

αναφέροντας ως παραδείγματα τις  δυσχέρειες  κατά την εκδίκαση των εκλογικών διαφορών στην

επαρχία και τις αντιπαραθέσεις σε διαφορές που αφορούν καταστήματα. Τέλος, κατά την άποψη του

Π. Δανιά, το ΣτΕ προσεγγίζει τα ζητήματα αυτά θεωρητικά, ενώ οι διοικητικοί δικαστές τα έχουν

ζήσει στην πράξη. 

Τον λόγο έλαβε στη συνέχεια ο Ν. Δρακόπουλος, ο οποίος διατύπωσε τη θέση ότι αυτά που οι

ίδιοι, ως ΔΣ, μπορούν να πουν είναι αρκετά περιορισμένα, διότι δεσμεύονται από πάγιες θέσεις του

σώματος των διοικητικών δικαστών. Πράγματι υπάρχουν δυσχέρειες στα επαρχιακά δικαστήρια που

οφείλονται στις υλικοτεχνικές υποδομές. Ως προς τα δύο είδη δικαστηρίων που ανέφερε στην αρχή

της συζήτησης ο Μ. Πικραμένος, ο Ν. Δρακόπουλος έθεσε την οικονομοτεχνική παράμετρο και το

ερώτημα πού θα στεγαστούν αυτά τα κτίρια, ενώ πρόσθεσε ότι το ζήτημα είναι και πολιτικό. Έχοντας

υπ’ όψιν ότι τα δικαστήρια είναι θέμα γοήτρου για τις τοπικές κοινωνίες και ότι η παρουσία ενός

δικαστηρίου  σημαίνει  κάτι,  διατύπωσε  το  ερώτημα πώς  θα  απομακρυνθεί  ένα  δικαστήριο,  ποιοι
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τοπικοί  βουλευτές  θα  επιτρέψουν  τη  μετακίνηση  αυτή  και  πώς  θα  αποδεχθούν  μια  τέτοια

απομάκρυνση οι τοπικές κοινωνίες και οι οικείοι Δικηγορικοί Σύλλογοι που μπορεί να τελούν σε

αντιπαλότητα με τον γειτονικό Σύλλογο. Κατά την άποψή του, το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί υπό την

οπτική της αναδιάρθρωσης της αρμοδιότητας (π.χ. κατοικία ασφαλισμένου ή συνταξιούχου για τις

διαφορές του ΕΦΚΑ, τόπος του ατυχήματος), με τον τρόπο δε αυτό λύνεται πιο εύκολα το πρόβλημα

χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση.  

Ο Μ. Πικραμένος αντέτεινε ότι η Ομάδα δεν είναι δυνατό να λάβει υπόψη για τη διατύπωση

της πρότασής της την αντίδραση των τοπικών Συλλόγων και των βουλευτών, αλλά πρέπει να βασισθεί

σε ορθολογικά κριτήρια και στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο Ν. Δρακόπουλος απάντησε ότι η

συγχώνευση ενός δικαστηρίου αφορά όλη την κοινωνία, ότι οι  ίδιοι,  ως ΔΣ, δεσμεύονται από το

σώμα των διοικητικών δικαστών και ότι οι όποιες προσωπικές απόψεις τίθενται στο περιθώριο. Η

ύπαρξη  δικαστηρίου  θεωρείται  εθνικής  σημασίας  οπουδήποτε  και,  κατά  την  άποψή  του,  είναι

περισσότερο επιθυμητή η αναδιάταξη της αρμοδιότητας, ακόμη δε και η ορθολογικότερη κατανομή

θέσεων δικαστών. Όταν δεν υπάρχει ράμπα για ΑΜΕΑ, η τηλεματική είναι μακρινή για την επαρχία.

Ο  Μ.  Πικραμένος  ανέφερε  στη  συνέχεια  ότι  τα  ζητήματα  αυτά  θα  τεθούν  στο  πόρισμα  ώστε  η

πολιτική εξουσία που έχει και την τελική ευθύνη να αποκτήσει συνολική εικόνα. Λαβών τον λόγο, ο

Ν. Δρακόπουλος επανέλαβε ότι η Ένωση έχει συγκεκριμένη εντολή και δέσμευση, συμφώνησε δε ότι

τα ζητήματα αυτά πράγματι είναι καλό να τίθενται στο τραπέζι.

Στο σημείο αυτό παρενέβη η Α. Γαλενιανού – Χαλκιαδάκη όσον αφορά τη δέσμευση του ΔΣ

από το σώμα των διοικητικών δικαστών, θέτοντας δύο νέα στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είχαν

τεθεί υπ’ όψιν του σώματος: 1) Η σύμβαση για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και τον πλήρη

ψηφιακό φάκελο τρέχει (είναι υπόθεση τεσσάρων το πολύ έξι μηνών) και 2) στη σύμβαση για τις

τηλεσυνεδριάσεις προβλέπεται ότι θα καταστεί εφικτή η κατάργηση των μεταβατικών εδρών. Όσον δε

αφορά το ζήτημα του κόστους, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σαν στόχο και τα ψηφιακά δικαστήρια. Οι

μισοί, άλλωστε, δικηγόροι που έλαβαν μέρος στις τηλε-συναντήσεις της Ομάδας έθεσαν το ζήτημα του

χρόνου  της  μετακίνησης.  Στην  προκειμένη  περίπτωση,  γίνεται  λόγος  για  επέκταση  δικαστηρίων

παντού,  σε όλες τις έδρες των Δικηγορικών Συλλόγων. Όλα αυτά πρέπει να τεθούν υπ’ όψιν του

σώματος των διοικητικών δικαστών. Σε σχέση με τις παθογένειες, η Α. Γαλενιανού – Χαλκιαδάκη δεν

εστιάζει μόνο στο ανθρώπινο δυναμικό (δικαστές) και στην εισροή των υποθέσεων, αλλά και στο

ζήτημα της συνέχειας των επαρχιακών δικαστηρίων εξ απόψεως μετακίνησης των δικαστών ανά

διετία.  Επιπλέον,  σε πολλά περιφερειακά δικαστήρια δεν υπάρχει φυσική παρουσία δικαστή, ενώ,

εξάλλου, δικαστήριο δεν είναι απλά το κτίριο αλλά ο δικαστής ως πρόσωπο. Ο Ν. Δρακόπουλος

συμφώνησε να τεθούν υπ’ όψιν του σώματος τα νέα δεδομένα.  
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Λαβούσα  τον  λόγο  η  Β.  Μπουκουβάλα  αντέτεινε  ότι,  όσον  αφορά  τη  φυσική  παρουσία,

υπάρχει πάντα δικαστής υπηρεσίας. Θεωρεί ότι η δημιουργία μεγάλων δικαστηρίων αποδυναμώνει

τις  τοπικές  κοινωνίες  και  τις  ανάγκες  τους.  Κατά  την  άποψή  της  τα  περισσότερα  επαρχιακά

δικαστήρια  έχουν  δουλειά,  τα  υλικοτεχνικά  προβλήματα  των  επαρχιακών  δικαστηρίων  είναι

υποχρέωση της πολιτείας και όχι λόγος κατάργησης των οικείων δικαστηρίων, βάσει δε της δικής της

εμπειρίας από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης τα μεγάλα δικαστήρια δεν είναι βέβαιο ότι

θα  μπορούν  να  εξυπηρετήσουν.  Πράγματι  σε  κάποια  δικαστήρια  μειώνεται  η  εισροή,  θα  πρέπει

ωστόσο  να  δοθεί  βάση  στην  αναδιάταξη  των  οργανικών  θέσεων  και  την  αρμοδιότητα.  Η  Β.

Μπουκουβάλα ανέφερε επίσης ότι φαίνεται αντιφατική η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης

και η μείωση των υποθέσεων. Ένα σύστημα πέντε υδροκέφαλων δικαστηρίων δεν θα λειτουργήσει

και δεν θα εξυπηρετήσει ανάγκες τοπικών κοινωνιών.

Ακολούθως ο Μ. Πικραμένος διευκρίνισε ότι δεν υφίσταται σκέψη για τη διατήρηση πέντε

δικαστηρίων, η οποία θα βρισκόταν άλλωστε και εκτός των κριτηρίων της CEPEJ, και ότι δεν γίνεται

λόγος για κατάργηση δικαστηρίων, αλλά για μετατροπή σε δικαστήρια τηλεματικής και διεύρυνση της

δικαστικής προστασίας καθώς τα δικαστήρια αυτά μπορούν να επεκταθούν ακόμα και σε πόλεις που

δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα διοικητικά δικαστήρια. Ανέφερε επίσης ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις

και γενικότερα οι υλικοτεχνικές υποδομές είναι πράγματι ευθύνη της πολιτείας και αυτό θα τεθεί στο

πόρισμα,  προκειμένου  να  ληφθούν  τα  αναγκαία  μέτρα  για  τη  διαμόρφωση  του  κατάλληλου

περιβάλλοντος εργασίας για τους δικαστές.   

Στη  συνέχεια  έλαβε  τον  λόγο  ο  Γ. Ρέκκας  και  διατύπωσε  την  άποψη ότι  η  ψηφιοποίηση

σίγουρα θα διαδραματίσει ρόλο στον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης. Κάποια κτίρια πλήττουν το ίδιο

το  κύρος  της  δικαιοσύνης,  ενώ  η  πολιτεία  δεν  έχει  εκφράσει  την  απαιτούμενη  βούληση  για  την

επίλυση  του  ζητήματος  των  υλικοτεχνικών  υποδομών.  Όσον  αφορά  τις  μειωμένες  εισροές,  το

πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με την τηλεματική και την ψηφιοποίηση. 

Ο  Μ.  Πικραμένος  ανέφερε  περαιτέρω  ότι  κατά  τη  CEPEJ  φυσική  παρουσία  νοείται  οι

δικαστές να πηγαίνουν στο δικαστήριο ως σύνολο, όχι να εμφανίζεται ο κάθε δικαστής για μια ημέρα.

Η ουσία είναι η συνύπαρξη. Επίσης η CEPEJ στοχεύει στην εξειδίκευση των δικαστών. Όσον αφορά

τη  διατυπωθείσα  ανωτέρω  άποψη  ότι  το  ΣτΕ  προσεγγίζει  τα  ζητήματα  αυτά  θεωρητικά,  ο  Μ.

Πικραμένος  διευκρίνισε  ότι  και  στο  ΣτΕ  υπάρχουν  προβλήματα  και  ότι  για  τα  δεδομένα  ενός

ανωτάτου δικαστηρίου,  σε  σχέση μάλιστα με  αντίστοιχα ευρωπαϊκά δικαστήρια,  έχει  σοβαρότατα

προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις υποδομές του. Τηρουμένων, λοιπόν, των αναλογιών

δεν υφίσταται μεγάλη διαφοροποίηση από τα ΤΔΔ. 
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 Λαβών τον λόγο ο Β. Μανιατόπουλος ανέφερε ότι δεν είναι σαφής ο λόγος που πρέπει να

μιλάμε για συγχώνευση. Παρενέβη δε στο σημείο αυτό ο Μ. Πικραμένος και διευκρίνισε ότι  δεν

μιλάμε  για  συγχώνευση,  αλλά  για  δύο  τύπους  δικαστηρίων.  Συνεχίζοντας  ο  Β.  Μανιατόπουλος

αναρωτήθηκε  ποιοι  είναι  οι  λόγοι  για  τη  μεταρρύθμιση  αυτή  και  αν  έγκεινται  στις  ελλείψεις  σε

υποδομές.  Σε  σχέση  με  τη  μείωση  των  υποθέσεων  πρέπει  να  εξεταστεί  πώς  θα  μεταφερθούν

υποθέσεις στα μικρά δικαστήρια ώστε να αποφευχθεί ο υδροκεφαλισμός. Ο Μ. Πικραμένος ανέφερε

ότι  η  CEPEJ  τονίζει  ότι  ένα  δικαστήριο  πρέπει  να  είναι  ισχυρός  οργανισμός  με  ικανό  αριθμό

δικαστών και υπαλλήλων, ότι δεν νοείται δικαστήριο που να στεγάζεται σε προβληματικό κτίριο με

λίγους δικαστές χωρίς διαρκή φυσική παρουσία, όπου ο γραμματέας στην πραγματικότητα διοικεί, ότι

απαιτείται εξειδίκευση των δικαστών σε κατηγορίες υποθέσεων με ιδιαίτερη δυσκολία καθώς και

περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών του, όλα δε αυτά λειτουργούν θετικά για την

εικόνα του δικαστηρίου και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τα μέλη του καθώς βελτιώνουν την

ποσοτική και ποιοτική τους απόδοση. Τέλος, ο Β. Μανιατόπουλος αναφέρθηκε μεν στη σημασία της

φυσικής παρουσίας των δικαστών, πλην επιφυλάχθηκε ότι τα δικαστήρια τηλεματικής συνιστούν στην

ουσία ένα δικαστικό avatar.    

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  μεταξύ  των  συνομιλητών,  στο

πλαίσιο της οποίας  αναφέρθηκαν τα εξής:  Όσον αφορά το ζήτημα της φυσικής παρουσίας,  η Β.

Μπουκουβάλα αντέτεινε ότι και στα μεγάλα δικαστήρια οι δικαστές δεν είναι κάθε μέρα εκεί. Ο Μ.

Πικραμένος συμπλήρωσε ότι αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι οι κτιριακές υποδομές δεν είναι

αυτές που θα έπρεπε. Η Α. Γαλενιανού – Χαλκιαδάκη αντέτεινε ότι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο

Προϊστάμενος είναι κάθε μέρα εκεί. Όπως, όμως, ανέφερε η Β. Μπουκουβάλα οι Προϊστάμενοι δεν

χρεώνονται  υποθέσεις,  διατύπωσε  δε  την  άποψη  ότι  αν  ο  Προϊστάμενος  πρέπει  να  βρίσκεται

καθημερινά  στο  δικαστήριο,  τότε  πρέπει  να  αλλάξουν  οι  τοποθετήσεις.  Λαβούσα  τον  λόγο  η  Π.

Τσατσάνη έθεσε το ερώτημα πού θα υπηρετούν οι  δικαστές της τηλεματικής και πού θα είναι οι

οργανικές τους θέσεις. Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον νόμο και ο νόμος δεν μπορεί να αλλάξει.

Στις μεταβατικές έδρες υπηρετούν ως δικαστές της κύριας έδρας, δεν πρόκειται για δικαστήρια. Αν

τυχόν υιοθετηθούν τα δικαστήρια τηλεματικής (που στην ουσία θα είναι σταθμοί, εν είδει ΚΕΠ), τότε

αυτό θα έχει ως συνέπεια τη σώρευση των δικαστών στα μεγάλα δικαστήρια που ήδη αντιμετωπίζουν

πρόβλημα. Κατά την άποψη της Π. Τσατσάνη στις χώρες που έγιναν οι μεταρρυθμίσεις του δικαστικού

χάρτη, ο βαθμός επικοινωνίας δικηγόρων και δικαστών είναι ανεπαρκής. Στην Ελλάδα όμως, πώς θα

επικοινωνήσει  ένας  διάδικος  με  τις  νέες  τεχνολογίες  στην  επαρχία;  Δημιουργείται  πρόβλημα

εγγύτητας των διαδίκων με τα δικαστήρια.  Όσον αφορά τη φυσική παρουσία,  έχουμε μήπως την

εντύπωση πως αν δημιουργηθούν μεγαλύτερα δικαστήρια αυτό θα έχει συνέπεια να μετακομίσουν οι
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δικαστές και οι υπάλληλοι στα νέα μεγάλα δικαστήρια; Άλλωστε, και οι υπηρετούντες στα μεγάλα

δικαστήρια μετακινούνται.  Σε άλλες χώρες μπορεί αυτό να γίνεται,  αλλά στην Ελλάδα υπάρχει  η

παράδοση να διατηρείται  η μόνιμη κατοικία.  Η αλλαγή αυτή δεν θα γίνει  αποδεκτή ευμενώς, με

αποτέλεσμα να μην πετύχει. Όσον αφορά την κινητικότητα των δικαστών στα μικρά δικαστήρια, αυτό

μπορεί να επιλυθεί από το ΑΔΣΔΔ κατά την εξέταση των αιτήσεων μεταθέσεως. Ο Π. Δανιάς ανέφερε

ότι ακόμα και στην Αθήνα, αν εμφανιστούν στο δικαστήριο όλοι οι δικαστές, τότε δεν θα μπορούν να

εργασθούν διότι δεν υπάρχουν οι υποδομές. Ο Μ. Πικραμένος διατύπωσε την άποψη ότι η δημιουργία

λιγότερων  δικαστηρίων  που  θα  είναι  ισχυροί  οργανισμοί  με  μεγαλύτερο  αριθμό  δικαστών  και

υπαλλήλων και σοβαρές υποδομές θα δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα και θα καλλιεργήσει το

περιβάλλον για περαιτέρω βελτίωση. Η μεταρρύθμιση θέλει χρόνο για να αποδώσει καρπούς. Σκοπός

του πορίσματος είναι να οδηγήσει σε πρόοδο και να θέσει την πολιτική εξουσία προ των ευθυνών της.

Ας  μην  ακυρώνεται  η  μεταρρύθμιση  με  το επιχείρημα ότι  δεν  επιτυγχάνεται  αμέσως το βέλτιστο

αποτέλεσμα,  διότι  για  να  επιτευχθεί  χρειάζεται  και  η  αλλαγή  νοοτροπίας  των  προσώπων  που

συναρτάται με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών. Ο Κ. Ζουρνατζής ανέφερε ότι λειτουργούμε μεν

προς  μια  λογική  κατεύθυνση,  αλλά  αυτή  τη  στιγμή  δεν  υπάρχουν  οι  προϋποθέσεις,  είναι  δε

διαφορετική η πραγματικότητα. Εάν τυχόν επέλθει αποκέντρωση των υποθέσεων (υπό την έννοια ότι

εγκαταλείπεται  η  τοπική  αρμοδιότητα  των  κεντρικών υπηρεσιών και  δεν  συσσωρεύονται  όλες  οι

υποθέσεις στην Αθήνα),  τότε ίσως επιτευχθεί η εξειδίκευση στα μικρά δικαστήρια,  δεδομένου ότι

τώρα δεν υπάρχουν υποθέσεις που θα βοηθήσουν τους δικαστές να εξειδικευθούν. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ολοκληρώθηκε η συζήτηση της Ομάδας με το ΔΣ της Ένωσης των

Διοικητικών Δικαστών, ο Μ. Πικραμένος ευχαρίστησε τα συμμετέχοντα μέλη του ΔΣ, καλώντας τους,

εφόσον το  επιθυμούν,  να καταθέσουν  παραγωγικές  προτάσεις  (όχι  μόνο για  τα  κτίρια,  αλλά πιο

υλοποιήσιμες  από  την  Ομάδα).  Η  Ομάδα θα πράξει  αυτό  που  της  αναλογεί  και  είναι  θέμα  της

πολιτικής εξουσίας πώς θα το χειριστεί στη συνέχεια. 

Ακολούθως τα συμμετέχοντα μέλη του ΔΣ αποχώρησαν. Παρέμειναν τα μέλη της Ομάδας και

ακολούθησε συζήτηση για τον προγραμματισμό των μετέπειτα εργασιών της. 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη»
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VI. Η ψηφιοποίηση της Διοικητικής Δικαιοσύνης 

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Διοικητικά Δικαστήρια λειτουργεί η ηλεκτρονική

βάση  του  Ολοκληρωμένου  Συστήματος  Διαχείρισης  Δικαστικών  Υποθέσεων  Διοικητικών

Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ ΔΔ), μέσω της οποίας: α) οι δικαστικοί λειτουργοί με χρήση πολλαπλών

κριτηρίων, πραγματοποιούν έρευνα στις αποφάσεις του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων, οι

οποίες  αναρτώνται  υποχρεωτικά,  έχουν  δε  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στις  γραμματείες  των

δικαστηρίων, όπου υπηρετούν β) οι δικαστικοί υπάλληλοι τηρούν τα ψηφιακά πλέον βιβλία των

γραμματειών και διαχειρίζονται τις δικαστικές υποθέσεις γ) οι δικηγόροι μπορούν να καταθέτουν

ηλεκτρονικά τα κύρια εισαγωγικά δικόγραφα των υποθέσεών τους. 

Η  βάση  αυτή  χρησιμοποιείται  από  το  σύνολο  των  δικαστικών  λειτουργών  και  δικαστικών

υπαλλήλων της Διοικητικής Δικαιοσύνης με μεγάλη επιτυχία.

Προκειμένου το ΟΣΔΔΥ ΔΔ να ανταποκριθεί στις ραγδαία αυξανόμενες απαιτήσεις , αλλά και να

ενσωματώσει τις τεχνολογικές εξελίξεις, βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρακάτω δράσεις ανάπτυξης

της βάσης ή διαλειτουργικότητάς της με άλλες εφαρμογές. 

i) Τηλεσυνεδριάσεις-τηλεδιασκέψεις-ηλεκτρονικά πινάκια 

Κατόπιν  ολοκλήρωσης  του  σχετικού  διαγωνισμού,  υπεγράφη  η  σύμβαση  του  έργου

«Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών

ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)», η

οποία και βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης. Το έργο αυτό περιλαμβάνει: α) την υλοποίηση δικτύου

παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης για το σύνολο των δικαστηρίων της χώρας, πολιτικά/ποινικά

(τα  οποία  θα  καλύπτουν  τις  ανάγκες  και  των  συστεγαζόμενων  διοικητικών  δικαστηρίων)  και

διοικητικά,  προβλέπεται  δε  ότι  μέσω  των  συστημάτων  τηλεδιάσκεψης  θα  καταστεί  εφικτή  η

κατάργηση των μεταβατικών εδρών των Διοικητικών Πρωτοδικείων και Εφετείων. Για το σκοπό

αυτό  θα  εγκατασταθούν  σταθερά  συστήματα  τηλεδιάσκεψης  (τύπου  Α)  και  κινητά  συστήματα

τηλεδιάσκεψης (τύπου Β) στους πιστοποιημένους χώρους/γραφεία εντός των δικαστικών φορέων

β) την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται

δημοσίευση σε πραγματικό χρόνο της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων στο διαδίκτυο.

Επίσης, προβλέπεται η διαλειτουργικότητα των παραπάνω εφαρμογών με το ΟΣΔΔΥ –ΔΔ.

Στόχος  είναι  η  παροχή  πρόσβασης  σε  κεντρικές  δικαστικές  υπηρεσίες  από  αντίστοιχες

απομακρυσμένες  π.χ.  κατά  τη  συζήτηση  αίτησης  ακυρώσεως  ενώπιον  του  ΣτΕ,  να  μπορεί  να

ακουστεί,  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  δικηγόρος  Μυτιλήνης,  από  το  δικαστικό  κατάστημα  του

Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Μυτιλήνης,  κατά  τη  συζήτηση  έφεσης  ενώπιον  του  Διοικητικού

Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης να μπορεί  να
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ακουστεί ο δικηγόρος από το δικαστικό κατάστημα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης ή από

το  δικαστικό  κατάστημα  του  Πρωτοδικείου  Φλώρινας.  Επίσης,  η  ενίσχυση  της  άμεσης  και

διαδραστικής  επικοινωνίας  των  δικαστηρίων  με  τη  δημόσια  διοίκηση  και  της  ενημέρωσης  σε

πραγματικό χρόνο των διαδίκων για την πορεία των υποθέσεών τους. 

Η χρονική πρόβλεψη είναι  ότι  το  έργο θα υλοποιηθεί  εντός  22 μηνών από την υπογραφή της

σύμβασης. 

  

ii) Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων 

Κατόπιν  διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού,  υπεγράφη  στις  22.10.2021  σύμβαση  με

αντικείμενο τη «Βελτίωση και επέκταση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στο

ΟΣΔΔΥ ΔΔ», με αντικείμενο: α) τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας του ΟΣΔΔΥ ΔΔ ως προς

την  ηλεκτρονική  κατάθεση,  ώστε  να  περιλαμβάνει  πληρέστερη  ενημέρωση  των  χρηστών  του

συστήματος και πλέον εύχρηστες επιλογές προς αποφυγή σφαλμάτων κατά την κατάθεση, και β)

την  επέκταση  αυτής  στο  σύνολο  των  δικογράφων  που  δύνανται  να  κατατεθούν  ενώπιον  των

διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και στην υποβολή απλών αιτήσεων προς τα δικαστήρια.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή για την υλοποίηση του

έργου και σε δύο μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία αυτού. Προβλέπεται δε και δυνατότητα

παράτασης μέχρι το 50% της αρχικής διάρκειας.

iii) Ηλεκτρονική κοινοποίηση προς και από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) 

Η σχετική εφαρμογή έχει ήδη αναπτυχθεί από την ανάδοχο εταιρεία, και αναμένεται να

τεθεί  σε παραγωγική λειτουργία σύντομα.  Η υλοποίηση αυτή αφορά:  α) την αποστολή από το

ΟΣΔΔΥ-ΔΔ  προς  το  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  (ΟΠΣ)  του  ΝΣΚ  κλήσεων  /

πράξεων  /  δικαστικών  αποφάσεων  και  β)  την  ηλεκτρονική  υπογραφή  των  σχετικών  εκθέσεων

επίδοσης και την αποστολή τους από το ΟΠΣ του ΝΣΚ προς το ΟΣΔΔΥ-ΔΔ. 

iv) Ψηφιακή αναβάθμιση του ΟΣΔΔΥ ΔΔ

Με την 304/04.03.2022 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα  «Μεταρρύθμιση  Δημόσιου  Τομέα  2014-2020  εντάχθηκε  η  Πράξη  «ΨΗΦΙΑΚΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)».

Αντικείμενο του νέου έργου είναι η αναδιοργάνωση, αναβάθμιση και εξασφάλιση των υποδομών

και  εφαρμογών  του  Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.-  Δ.Δ.  στο  Συμβούλιο  της  Επικρατείας,  τα  τακτικά  διοικητικά
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δικαστήρια  και  τη  Γενική  Επιτροπεία  των  ΔΔ,  αναμένεται  δε  να  προκηρυχθεί  και  να

συμβασιοποιηθεί εντός του 2022 και να ολοκληρωθεί εντός του 2025.

Το αντικείμενο του κυρίως έργου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υλοποίηση επιπλέον λειτουργιών

για  συγκεκριμένα  σημεία  των  υπαρχουσών  εφαρμογών,  με  έμφαση  στον  σχεδιασμό  και  την

ανάπτυξη κατάλληλου και ευχερώς διαχειρίσιμου portal,  πλήρη ψηφιοποίηση/αποϋλοποίηση της

διαδικασίας,  διαλειτουργικότητα  με  άλλα  πληροφοριακά  συστήματα  του  δημοσίου,  διαχείριση

νομολογίας,  δυνατότητα  δημιουργίας  ψηφιακού  φακέλου  υποθέσεως  με  υλικό  τεκμηρίωσης

(νομοθεσία,  νομολογία,  θεωρία),  έκδοση  στατιστικών  αναφορών,  εγκατάσταση  και

παραμετροποίηση  υπηρεσίας  ιδιωτικού  υπολογιστικού  νέφους,  ψηφιοποίηση  δικαστικών

αποφάσεων  ΣτΕ  και  ΤΔΔ,  ψηφιοποίηση  φακέλων  ετών  2015-2020,  δημιουργία  ψηφιακής

βιβλιοθήκης, σύστημα ανωνυμοποίησης δικαστικών αποφάσεων, δημιουργία εφαρμογής μητρώου

δικαστικών  λειτουργών/  υπαλλήλων  και  εφαρμογής  διαχείρισης  χρηστών,  επέκταση  υποδομών

δικτύου, προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού για το ΣτΕ και τα τακτικά

διοικητικά δικαστήρια κ.α.
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VΙI. Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του  άρθρου 2 παρ. 1 και 2  του ν.

1756/1988

Με το άρθρο 2 παρ. 1 και 2  του ν. 1756/1988 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και

Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών θεσπίστηκαν διατάξεις, οι οποίες εξουσιοδοτούν τη Διοίκηση

να ρυθμίζει,  με προεδρικό διάταγμα, τα θέματα της ίδρυσης, συγχώνευσης και κατάργησης των

δικαστηρίων, της επέκτασης και του περιορισμού της περιφέρειάς τους, της μεταβολής της έδρας

τους και της ίδρυσης μεταβατικών εδρών. Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των

διατάξεων αυτών, σε συνδυασμό με το άρθρο 93 του Συντάγματος, δημιουργήθηκε και αποτελείται

από  πρακτικά  επεξεργασίας  επί  των  σχεδίων  των  διαταγμάτων  και  αποφάσεις  επί  αιτήσεων

ακυρώσεως που ασκήθηκαν κατά των προεδρικών διαταγμάτων από φυσικά πρόσωπα, κατοίκους

και  επαγγελματίες  των περιοχών τις  οποίες  αφορούσαν οι  χωροταξικές ρυθμίσεις,  οργανισμούς

τοπικής αυτοδιοίκησης και δικηγορικούς συλλόγους. Αφορά δε σε συντριπτικό βαθμό την ίδρυση,

συγχώνευση και κατάργηση πολιτικών δικαστηρίων. 

Κατά την περίοδο από το έτος 1989 έως το έτος 1999, τα οικεία πρακτικά επεξεργασίας του

Δικαστηρίου περιορίζονταν κυρίως στην διαπίστωση της τήρησης των διαδικασιών και των τύπων

που  περιγράφονται  στις  ανωτέρω  διατάξεις.  Ξεχωρίζει  η  απόφαση  4487/1995  της  επταμελούς

συνθέσεως του Δ΄ Τμήματος του Δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η διάταξη

του άρθρου 93 παρ. 1 του Συντάγματος έχει την έννοια ότι ως ειδικός νόμος για την οργάνωση των

Δικαστηρίων δεν νοείται μόνον τυπικός νόμος, αλλά και νόμος υπό ουσιαστική έννοια, εκδιδόμενος

κατόπιν ειδικής νομοθετικής εξουσιοδότησης. 

Από  το  έτος  1999  και  μετά  η  νομολογία  του  Δικαστηρίου  προέβη  στην  ερμηνεία  των

ανωτέρω  διατάξεων και συνέδεσε τη ρύθμιση των ως άνω θεμάτων με την εύρυθμη λειτουργία της

δικαιοσύνης, την προαγωγή της αποτελεσματικότητας της απονομής της καθώς και το κύρος των

δικαστηρίων. Από τη μελέτη της νομολογίας αυτής προκύπτουν τα εξής βασικά συμπεράσματα: 

Α. Το Δικαστήριο έδωσε έμφαση στην προπαρασκευαστική διαδικασία εκτιμώντας ότι οι

προβλεπόμενες στις διατάξεις αυτές γνωμοδοτήσεις των δικαστικών οργάνων είναι μεν απλές πλην

είναι  ιδιαίτερα  σημαντικές  για  την  ορθή  ρύθμιση  των  ως  άνω  θεμάτων.  Και  τούτο  διότι  οι

γνωμοδοτήσεις των δικαστικών οργάνων είναι εκείνες, οι οποίες προεχόντως περιέχουν τα στοιχεία

και τα δεδομένα βάσει των οποίων ελέγχεται η συνδρομή των νομίμων κριτηρίων για την άσκηση

της κανονιστικής εξουσίας ίδρυσης, κατάργησης και συγχώνευσης δικαστηρίων και μεταβατικών

εδρών (Σ.τ.Ε. 79/2001 7μ.).

Β. Τα  κριτήρια  αυτά,  όπως  προκύπτει  ήδη  από  το  πραγματικό  και  την  υπαγωγή  της

απόφασης  79/2001,  με  την  οποία  έγινε  δεκτή  αίτηση  ακυρώσεως  του  Δικηγορικού  Συλλόγου

Λαμίας κατά του π.δ.  163/1999 για την ίδρυση του Εφετείου Λαμίας,  προσεγγίζουν σε αρκετά
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σημεία τα βασικά κριτήρια (παράγοντες – κλειδιά) της CEPEJ: Υπολογίζεται ο φόρτος εργασίας

του ιδρυόμενου εφετείου με βάση την κίνηση των υποθέσεων των αποσπώμενων προς την έδρα

αυτού  πρωτοδικείων,  λαμβάνεται  υπόψη ο  αναγκαίος  για  την  εξυπηρέτηση του  φόρτου  αυτού

αριθμός  δικαστών  και  υπαλλήλων  και  εκτιμάται  η  δυνατότητα  της  ευχερούς  πρόσβασης  των

πολιτών στο υφιστάμενο δικαστήριο (Εφετείο Αθηνών) βάσει συγκοινωνιακών δεδομένων. Στην

περίπτωση   των πρακτικών επεξεργασίας 74, 75, 76 και 77/2010, που ασχολήθηκαν με την ίδρυση

Εφετείων Ανατολικής Κρήτης, Ευβοίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και έκριναν

ως μη νόμιμα τα σχέδια διαταγμάτων, τα κριτήρια που μνημονεύονται στη μείζονα πρόταση των

πρακτικών  αυτών  αντλήθηκαν  από  τη  νομολογία  του  Γαλλικού  Συμβουλίου  της  Επικρατείας

(Conseil  d’État  της  Γαλλίας  M.  Pierre  et  autres  της  19.2.2010)  και  προσεγγίζουν,  σε  πολύ

μεγαλύτερο  βαθμό  πλέον,  τα  βασικά  κριτήρια  της  CEPEJ:  Ο  φόρτος  εργασίας  των  ήδη

υφισταμένων  ή  των  προς  κατάργηση  ή  συγχώνευση  δικαστηρίων,  η  ύπαρξη  της  κατάλληλης

υποδομής για την λειτουργία του υπό ίδρυση δικαστηρίου ή η ανεπάρκεια της υποδομής του υπό

συγχώνευση ή κατάργηση δικαστηρίου, η δυνατότητα στελέχωσης του υπό ίδρυση δικαστηρίου με

δικαστικούς  και  εισαγγελικούς  λειτουργούς,  καθώς και  δικαστικούς  υπαλλήλους,  ή  η αδυναμία

στελέχωσης  του  υπό  συγχώνευση  ή  κατάργηση  δικαστηρίου,  η  παροχή  στους  δικαστές  της

δυνατότητας γόνιμης επιστημονικής συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και αμοιβαίας ενημέρωσης

τόσο ως προς γενικά νομικά ζητήματα όσο και ως προς συγκεκριμένα αντικείμενα εξειδικευμένων,

κατά το δυνατόν, συνθέσεων, καθώς και οι συνθήκες άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

Περαιτέρω, η γνωμοδότηση των οικείων δικαστηρίων πρέπει να διαφωτίζει τη Διοίκηση ως προς

τις συνέπειες για τη λειτουργία της δικαιοσύνης που απορρέουν από τα δημογραφικά δεδομένα

κάθε περιοχής και από τις τυχόν υφιστάμενες γεωγραφικές ιδιομορφίες της.

Γ. Όπως  προκύπτει,  κυρίως  από  το  πραγματικό  των  αποφάσεων  και  πρακτικών

επεξεργασίας  του  Δικαστηρίου,  ο  φόρτος  των  δικαστηρίων  αποτελεί  στις  γνωμοδοτήσεις  των

δικαστικών  οργάνων  το  βασικό  κριτήριο  των  χωροταξικών  ρυθμίσεων  του  προεδρικών

διαταγμάτων  του  άρθρου  2  παρ.  1  και  2  του  ν.  1756/1988.  Για  τον  προσδιορισμό  αυτού

χρησιμοποιήθηκε, επί ιδρύσεως εφετείων, ο αριθμός των εκδοθεισών αποφάσεων πρωτοδικείων και

ασκηθεισών εφέσεων κατ’ αυτών σε βάθος χρόνου,  (βλ. Σ.τ.Ε. 79/2001, ΣτΕ 2734/2005  Π.Ε. 20-

23/2011) και, επί συγχωνεύσεως και καταργήσεως Ειρηνοδικείων, ο αριθμός των κατατεθειμένων,

εκκρεμών και διεκπεραιωθεισών υποθέσεων, επίσης σε βάθος χρόνου (βλ. Σ.τ.Ε. 3429 - 3432/2017,

Π.Ε. 169 και 174/2012). Η ευχέρεια προσβάσεως διαδίκων και παραστατών προκύπτει από την

αξιολόγηση γεωγραφικών και συγκοινωνιακών δεδομένων και συνιστά το δεύτερο πιο σημαντικό

κριτήριο. Εκτιμάται ειδικώς η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Χώρας καθόσον προκύπτει από τον

νησιωτικό της χαρακτήρα (Π.Ε. 20-23/2011) και, ιδιαιτέρως, ο χαρακτήρας νησιών ως ακριτικών
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που συνηγορεί  υπέρ της ίδρυσης δικαστηρίου (Π.Ε. 21/2011 για την ίδρυση Εφετείου Βορείου

Αιγαίου)  ή  κατά  της  κατάργησης  (Π.Ε.  70/2005  που  έκρινε  μη  νόμιμη  την  κατάργηση  του

Ειρηνοδικείου  Μεγίστης).  Η  Ολομέλεια  του  Αρείου  Πάγου  τάσσεται,  γενικώς,  υπέρ  της

αποκέντρωσης  των  δικαστηρίων,  με  σκοπό  να  ικανοποιούνται  οι  αρχές  της  εγγύτητας  και  της

ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης, τούτο δε συνδυάζεται με τον στόχο της δημιουργίας

δικαστηρίων  «κανονικού»  μεγέθους  έναντι  των  δυσλειτουργούντων  μεγάλων  -  υπερβολικού

μεγέθους- δικαστηρίων της Χώρας (Σ.τ.Ε. 3972, 3973, 3974, 3976/2013). Συναφώς, ο αριθμός των

δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των δικαστηρίων,

τόσο εκείνων που ιδρύονται όσο και εκείνων από τα οποία αποσπώνται αξιολογείται ή πρέπει να

αξιολογείται, κατά τη νομολογία, από τα γνωμοδοτούντα δικαστικά όργανα (Σ.τ.Ε 79/2001, Π.Ε.

74-77/2010,  20-23/2011).  Η  εκτίμηση,  ωστόσο,  αυτή  φαίνεται  να  λαμβάνει  έναν  «οριακό»

χαρακτήρα, εστιάζει, δηλαδή, στον οριακό αριθμό που εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του

ιδρυόμενου δικαστηρίου ή τη μη προβληματική λειτουργία του υφιστάμενου δικαστηρίου και όχι

στον βέλτιστο, όπως το αντίστοιχο κριτήριο της CEPEJ. Από το έτος 2010 και μετά είναι εμφανές

το έντονο ενδιαφέρον της νομολογίας για την εξοικονόμηση πόρων. Η νομολογία δεν φαίνεται να

επιμένει  ιδιαίτερα στο κριτήριο  των  κτιριακών  και  τεχνολογικών  υποδομών:  Στα  Π.Ε.  74  έως

77/2010 γίνεται μεν αναφορά στο κριτήριο αυτό πλην τα πρακτικά δεν περιλαμβάνουν σκέψεις για

την εφαρμογή του κριτηρίου στις συγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις των δικαστικών οργάνων, οι δε

αποφάσεις ΣτΕ 3972, 3973, 3974, 3976/2013 που εκδόθηκαν επί αιτήσεων ακυρώσεως κατά των

π.δ.  ίδρυσης  των  Εφετείων  Ανατολικής  Κρήτης,  Ευβοίας,  Δυτικής  Στερεάς  Ελλάδας,  Βορείου

Αιγαίου,  απορρίπτοντας  σχετικούς  λόγους  ακυρώσεως,  μετέθεσαν  το  ζήτημα  της  κτιριακής

υποδομής  στην  εκ  των  υστέρων  φροντίδα  της  Διοίκησης,  με  το  σκεπτικό  ότι  το  ζήτημα  της

κτιριακής υποδομής αφορούσε στη λειτουργία του δικαστηρίου και, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου  18  του  κώδικα  οργανισμού  δικαστηρίων  και  κατάστασης  δικαστικών  λειτουργών,  το

δικαστικό  κατάστημα  ορίζεται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Δικαιοσύνης,  οι  δε  αίθουσες  του

καταστήματος που συνεδριάζει το δικαστήριο ορίζονται με πράξη του δικαστή που το διευθύνει.

Δεν  λαμβάνονται  υπόψη,  ούτε  από  τις  γνωμοδοτήσεις  των  δικαστικών  οργάνων  ούτε  από  τη

νομολογία,  οι  τεχνολογικές  εξελίξεις  στη  διαχείριση  της  ροής  των  δικαστηρίων,  δηλαδή,  τα

ολοκληρωμένα  συστήματα  διαχείρισης  δικαστικών  υποθέσεων  στην  πολιτική,  ποινική  και

διοικητική δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥΠΠ και ΟΣΔΔΥΔΔ αντίστοιχα) ή τα προγενέστερα πληροφοριακά

συστήματα και  η  επιρροή τους  στη  λειτουργία  των  δικαστηρίων.  Ευλόγως,  πάντως,  εφόσον η

νομολογία του Σ.τ.Ε. αφορά, κυρίως, τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια όπου τα συστήματα αυτά

είτε δεν υπήρχαν είτε δεν είχαν φθάσει στον βαθμό ωριμότητας των συστημάτων της διοικητικής

δικαιοσύνης. Ευλόγως, εξάλλου, δεν λαμβάνονται υπόψη οι πολύ πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις
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που  επιτρέπουν  την  απομακρυσμένη  ή  εικονική  πρόσβαση  διαδίκων  και  παραστατών  στα

δικαστήρια. Αναφορά στο βασικό κριτήριο του πληθυσμού της πόλης – έδρας, γίνεται στις Σ.τ.Ε.

3972,  3973, 3974,  3976/2013 που έκριναν ότι  νομίμως η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έλαβε

υπόψη τον πληθυσμό των νομών, στην περιφέρεια των οποίων θα εκτείνονταν τα νέα Εφετεία. Δεν

γίνεται,  εξάλλου,  ιδιαίτερη  αναφορά  στις  κοινωνικές  και  οικονομικές  συνθήκες,  το  επίπεδο

επιχειρηματικότητας και προσφοράς δικηγορικών υπηρεσιών, πέραν της αναφοράς στα Π.Ε. 74-

77/2010 ότι νόμιμο στοιχείο κρίσεως για την ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση δικαστηρίων είναι

και οι συνθήκες άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος. 

Δ. Τέλος, κατά την ίδρυση ή κατάργηση μεταβατικών εδρών τα βασικά κριτήρια είναι ο

φόρτος εργασίας της κύριας έδρας και οι συνθήκες πρόσβασης των διαδίκων σε αυτήν. 
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VIΙI. Συμπεράσματα και προτάσεις

(i)  Οι  αρχές,  τα  κριτήρια  και  τα  υφιστάμενα  προβλήματα  για  τη  διαμόρφωση  της  νέας

χωροταξίας

Α. Αρχές και κριτήρια

1. Η σύσταση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στη χώρα ανάγεται στις αρχές της

δεκαετίας  του  60  οπότε  δημιουργήθηκαν  τα  δευτεροβάθμια  και  πρωτοβάθμια  φορολογικά

δικαστήρια. Έτσι, τις παραμονές του Συντάγματος του 1975 είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν σε

ολόκληρη  την  επικράτεια  έξι  δευτεροβάθμια  και  είκοσι  πέντε  πρωτοβάθμια  φορολογικά

δικαστήρια, τα οποία υπό την ισχύ του Συντάγματος 1975 μετονομάσθηκαν σε τακτικά διοικητικά

δικαστήρια. Ακολούθησε η ίδρυση και άλλων τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, πρωτοδικείων

και εφετείων, κατά τις δεκαετίες του 70 και του 80. Είναι προφανές ότι η δημιουργία του χάρτη των

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έγινε κατά τη διάρκεια τριών δεκαετιών με μοναδικό κριτήριο

τη σύσταση,  κατά το δυνατό,  περισσότερων δικαστηρίων σε ολόκληρη την επικράτεια για την

εξυπηρέτηση των πολιτών με βάση την αρχή της εγγύτητας η οποία επέβαλε, την εποχή εκείνη, την

ύπαρξη πολλών δικαστηρίων με έδρα μεγάλες και μικρές πόλεις που βρίσκονται, εκτός των άλλων,

σε νησιωτικές και σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας.

Η  ως  άνω  πραγματικότητα,  σε  συνδυασμό  με  την  οικονομική  κρίση  των  τελευταίων

δεκαπέντε ετών που πλήσσει ιδίως τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας, δεν μπορεί να αγνοηθεί

από το νομοθέτη κατά τη διαμόρφωση του νέου δικαστικού χάρτη. Τούτο σημαίνει ότι τα άτομα

που επιζητούν πρόσβαση στη δικαιοσύνη δεν πρέπει, λόγω της μεταβολής του δικαστικού χάρτη,

να επωμισθούν το κόστος των μετακινήσεων των ιδίων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους σε

άλλη πόλη, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι λόγω της δημοσιονομικής στενότητας η Πολιτεία

αδυνατεί  να  καλύψει  τα  έξοδα  μετακίνησης,  όπως  συμβαίνει  σε  άλλες  χώρες,  διαδίκων  και

δικηγόρων. 

2. Έχοντας ως βάση τα ανωτέρω κρίνεται αναγκαίο η αναθεώρηση του  δικαστικού χάρτη

να  συνδεθεί  με  την  εφαρμογή  των  νέων  τεχνολογιών  οι  οποίες  καθιστούν  δυνατή  τόσο  την

ηλεκτρονική  κατάθεση  των  δικογράφων  όσο  και  τις  τηλεσυνεδριάσεις  και  τηλεακροάσεις.  Η

ανάπτυξη αυτών των τεχνολογικών δυνατοτήτων, κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, προσφέρει

τη δυνατότητα για τη δημιουργία δύο ειδών δικαστηρίων:  α) δικαστήρια στα οποία υπηρετούν

δικαστές, καταλαμβάνοντας τις προβλεπόμενες από το νόμο οργανικές θέσεις, καθώς επίσης και

δικαστικοί  υπάλληλοι,  στεγάζονται  δε  σε  δικαστικά  κτίρια  που  διαθέτουν  τις  κατάλληλες

υλικοτεχνικές  υποδομές  αφενός  για  τη  φυσική  παρουσία  δικαστών,  δικαστικών  υπαλλήλων,
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διαδίκων, πληρεξουσίων δικηγόρων και κοινού και αφετέρου για την ψηφιακή παρουσία διαδίκων

και  πληρεξουσίων  δικηγόρων  από  άλλες  πόλεις  στις  δημόσιες  συνεδριάσεις  αλλά  και  για  την

επικοινωνία με τους δικαστές, β) δικαστήρια τηλεματικής στα οποία δεν προβλέπονται οργανικές

θέσεις  δικαστών,  υπηρετούν  δικαστικοί  υπάλληλοι,  στεγάζονται  σε  δικαστικό  μέγαρο  ή  άλλο

δημόσιο κτίριο και διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων

και  για  τη  συμμετοχή  των  διαδίκων  και  των  πληρεξουσίων  δικηγόρων  στις  διαδικασίες  που

αφορούν   τις  υποθέσεις  τους  και  οι  οποίες  λαμβάνουν χώρα στο δικαστήριο  που  υπάγεται  το

δικαστήριο τηλεματικής. Σε δικαστήρια τηλεματικής μπορεί: α) να μετατραπούν ήδη υφιστάμενα

δικαστήρια, επί τη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια, β) να ιδρυθούν

σε καταργηθείσες μεταβατικές έδρες διοικητικών δικαστηρίων, γ) να ιδρυθούν σε πόλεις που δεν

υπήρξαν ποτέ διοικητικά δικαστήρια αλλά υφίστανται πολιτικά δικαστήρια οι εγκαταστάσεις των

οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής δικαιοσύνης.

Η  ως  άνω  διάκριση  μεταξύ  δικαστηρίων  και  δικαστηρίων  τηλεματικής  μεταβάλλει

αποφασιστικά τα δεδομένα παροχής δικαστικής προστασίας και εν γένει απονομής της δικαιοσύνης

καθώς  επιτρέπει  την  επέκταση  του  δικαστικού  χάρτη  της  διοικητικής  δικαιοσύνης  και  σε

δυσπρόσιτες περιοχές ( πχ σε μικρά νησιά και ορεινές ή παραμεθόριες κωμοπόλεις), με αποτέλεσμα

να εξυπηρετείται ο πολίτης στον τόπο κατοικίας του σε ολόκληρη την επικράτεια.  

3. Η μετατροπή δικαστηρίων σε δικαστήρια τηλεματικής θα έχει ως συνέπεια την μεταφορά

των  οργανικών  θέσεων  των  δικαστών  στα  δικαστήρια  στα  οποία  θα  υπάγονται  τα  δικαστήρια

τηλεματικής. Αυτό σημαίνει αύξηση του αριθμού των υπηρετούντων δικαστών στα δικαστήρια και

τίθεται  το  ζήτημα  της  επάρκειας  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων.  Επιβάλλεται,  επομένως,  η

Πολιτεία να μεριμνήσει για την ύπαρξη εγκαταστάσεων ικανών να ανταποκριθούν στις αυξημένες

ανάγκες.

4. Κρίνεται αναγκαία για εθνικούς λόγους, ενόψει και της συνταγματικής επιταγής της παρ.

4 του άρθρου 101, η διατήρηση ορισμένων διοικητικών δικαστηρίων και η μη μετατροπή τους σε

δικαστήρια τηλεματικής, έστω και αν δεν πληρούν τα διεθνώς καθιερωμένα κριτήρια. Πρόκειται

για τα διοικητικά πρωτοδικεία Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Κομοτηνής, Μυτιλήνης και Ρόδου και

για το διοικητικό εφετείο Κομοτηνής.  Ζήτημα ανακύπτει  με το ότι  τυχόν περιορισμένη εισροή

υποθέσεων στα δικαστήρια αυτά οδηγεί  σε υποαπασχόληση των υπηρετούντων δικαστών.  Μια

λύση θα μπορούσε να είναι η ανάθεση υποθέσεων και από άλλα δικαστήρια της ίδιας εφετειακής

περιφέρειας προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό, ενώ ζήτημα μετακίνησης δεν

τίθεται εφόσον με τα τεχνολογικά μέσα μπορούν να συμμετέχουν και στις συνθέσεις των άλλων

δικαστηρίων.
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5.  Έχοντας  ως  δεδομένο  ότι  η  αναθεώρηση  του  δικαστικού  χάρτη  συναρτάται  με  την

εφαρμογή των νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία δικαστηρίων τηλεματικής, από τα κριτήρια της

CEPEJ  αναδεικνύεται  σε  κυρίαρχο η  ψηφιοποίηση  των  δικαστηρίων  που  αποτελεί  επικουρικό

παράγοντα και  όχι  παράγοντα κλειδί.  Στους  παράγοντες  κλειδιά ανήκουν:  α)  η  πυκνότητα του

πληθυσμού, β) το μέγεθος των δικαστηρίων, γ) η ροή των διαδικασιών και ο φόρτος εργασίας, δ) η

γεωγραφική τοποθεσία, ε) οι υποδομές και τα μέσα μεταφοράς. Οι παράγοντες α’, δ’ και ε’ έχουν

τεθεί ως κύριοι διότι οι αρχές της CEPEJ βασίζονται στην ιδέα ότι καταργούνται δικαστήρια και

επομένως ενδιαφέρουν σε μεγάλο βαθμό οι  αποστάσεις  και  η γεωγραφική θέση.  Στο δικό μας

σχήμα στο οποίο δεν καταργούνται δικαστήρια αλλά μετατρέπονται σε δικαστήρια τηλεματικής, οι

ως άνω παράγοντες γίνονται επικουρικοί, ενώ διατηρούνται ως κύριοι το μέγεθος των δικαστηρίων

και ο φόρτος εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξετασθεί ανά εφετειακή περιφέρεια ποια είναι

τα υφιστάμενα διοικητικά πρωτοδικεία,  πόσοι δικαστές και υπάλληλοι  υπηρετούν, ποια είναι η

εισροή  των  υποθέσεων  τα  τελευταία  χρόνια  και  ποιο  το  παραγόμενο  έργο.  Λαμβάνονται

επικουρικώς υπόψη τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων πόλεων και οι αποστάσεις, ενώ ειδική

μνεία πρέπει να γίνει στις κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι καθοριστικό κριτήριο

μεταξύ ισοδυνάμων, κατά τα λοιπά, περιπτώσεων.

6. Η αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη αφορά κατά κύριο λόγο τα διοικητικά πρωτοδικεία

και συνεπώς η ως άνω συλλογιστική πρέπει να εφαρμοστεί ως προς αυτά. Τα διοικητικά εφετεία

είναι εννέα και οι μόνες αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν είναι η μετατροπή του διοικητικού

εφετείου Τρίπολης σε δικαστήριο τηλεματικής καθώς και η σύσταση δικαστηρίου τηλεματικής σε

επίπεδο εφετείου στο Ηράκλειο Κρήτης λόγω των δυσχερειών μετακίνησης.

7. Στο πλαίσιο της επέκτασης του δικαστικού χάρτη θα μπορούσε να προταθεί η δημιουργία

δικαστηρίων τηλεματικής στις καταργηθείσες μεταβατικές έδρες διοικητικών πρωτοδικείων.

Β. Υφιστάμενα προβλήματα

Από το υλικό που συγκέντρωσε η ομάδα εργασίας, κατά τη διάρκεια των εργασιών της,

εντοπίστηκαν προβλήματα στην οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών δικαστηρίων ορισμένα

εκ των οποίων πρέπει να επιλυθούν για να πραγματοποιηθεί η αναθεώρηση του χάρτη. Από την

άλλη, η αναθεώρηση του χάρτη θα επιλύσει προβλήματα που δημιουργεί η υφιστάμενη κατάσταση

κατακερματισμού των δικαστηρίων.
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α) Προβλήματα προς επίλυση ενόψει του νέου δικαστικού χάρτη 

1.   Πολλά  δικαστήρια  εξακολουθούν  να  στεγάζονται  σε  κτίρια  τα  οποία  δεν  πληρούν

βασικές απαιτήσεις λειτουργικότητας. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα τα Δικαστήρια ως Υπηρεσία να

μην είναι φιλική προς τους δικηγόρους και τους διαδίκους ούτε προς τους δικαστικούς λειτουργούς

και τους υπαλλήλους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές καλούνται να εργασθούν σε χώρους που δεν

καλύπτουν  βασικές  ανάγκες  τους.  Πέραν  τούτου,  δεν  υπάρχουν  στα  δικαστήρια  χώροι  για  τη

διενέργεια  διασκέψεων,  σύνδεση  των  Δικαστηρίων  με  βάσεις  δεδομένων,  λειτουργικές

βιβλιοθήκες, χώροι συνάθροισης των διαδίκων και των δικηγόρων. Η συντήρηση της υφιστάμενης

κατάστασης  κατακερματισμού  των  δικαστηρίων  δυσχεραίνει  την  επίλυση  του  σοβαρού  αυτού

προβλήματος. Η Πολιτεία πρέπει να διαμορφώσει τη δημόσια πολιτική στέγασης των δικαστηρίων

κατά τρόπο που να εναρμονίζεται με την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη. Αυτό σημαίνει ότι

στα δικαστήρια που θα υπάρχει φυσική παρουσία δικαστών, ο αριθμός των οποίων θα αυξηθεί με

την  μεταφορά  των  οργανικών  τους  θέσεων  από  τα  δικαστήρια  τηλεματικής,  επιβάλλεται  να

υπάρχουν κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές που να διασφαλίζουν αξιοπρεπές και λειτουργικό

περιβάλλον  εργασίας  τόσο  για  τους  δικαστές  όσο  και  για  τους  υπαλλήλους.  Αντίστοιχα  στα

δικαστήρια τηλεματικής πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες, μηχανολογικός

εξοπλισμός και υποστήριξη από υπαλληλικό προσωπικό.

2.  Παρατηρείται  έλλειψη  υπαλληλικού  προσωπικού  σε  μεγάλο  αριθμό  δικαστηρίων  και

ιδίως υπαλλήλων με εξειδίκευση στην πληροφορική. Οι τελευταίοι είναι απαραίτητοι προκειμένου

να λειτουργήσει ο νέος δικαστικός χάρτης ο οποίος στηρίζεται εν πολλοίς στις νέες τεχνολογίες.

β) Προβλήματα που επιλύονται με το νέο δικαστικό χάρτη

1.  Η  διάκριση  των  Δικαστηρίων  σε  δικαστήρια  φυσικής  παρουσίας  και  δικαστήρια

τηλεματικής,  επιβάλλεται  από τον  αριθμό των υποθέσεων οι  οποίες  εκκρεμούν στα διοικητικά

δικαστήρια.  Στα περισσότερα Διοικητικά Πρωτοδικεία,  ίσως σε όλα με εξαίρεση το Διοικητικό

Πρωτοδικείο  Αθηνών  και  Θεσσαλονίκης,  η  εκκρεμότητα  των  υποθέσεων  συντηρείται  επειδή

υποθέσεις δεν προσδιορίζονται συστηματικά. Αν είχαν εφαρμοσθεί οι προβλέψεις των Κανονισμών,

όσον αφορά τη χρέωση των υποθέσεων, η εκκρεμότητα είναι πιθανό να είχε εξαλειφθεί. Το γεγονός

αυτό προκύπτει όχι μόνο από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά

και από τις συναντήσεις με τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανό

το ενδεχόμενο να μην μπορούν τα  Δικαστήρια να δικαιολογήσουν την ύπαρξη των υφιστάμενων

οργανικών θέσεων. Ούτε μπορεί να θεωρηθούν ορθολογικές λύσεις η προσωρινή αναστολή των

Δικαστηρίων  ή  η  υπαγωγή  των  δικαστικών  λειτουργών  σε  ένα  καθεστώς  κινητικότητας.

Ενδεχόμενα που ίσως προκαλέσουν  μεγαλύτερα ζητήματα από όσα μπορεί να επιλύσουν.
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2.  Η ύπαρξη πολλών δικαστηρίων με  μικρό αριθμό δικαστών έχει  ως  συνέπεια  να  μην

εξασφαλίζεται η φυσική παρουσία του συνόλου ή μεγάλου μέρους των δικαστών στο δικαστήριο σε

τακτική βάση. Από τις συνεντεύξεις με τους προϊσταμένους και τα ερωτηματολόγια προκύπτει ότι

οι δικαστές εμφανίζονται στο δικαστήριο λίγες ημέρες τον μήνα πηγαίνοντας εναλλάξ, συνήθως

από  άλλες  πόλεις  στις  οποίες  κατοικούν,  ως  δικαστές  υπηρεσίας.  Το  σύνολο  των  δικαστών

εμφανίζεται στο δικαστήριο για τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις μια  φορά τον μήνα για μία

ημέρα. Με τα δεδομένα αυτά είναι πολύ πιθανό ότι για ικανό αριθμό ημερών κάθε μήνα να μην

υπάρχει,  ιδίως  στα μικρά δικαστήρια,κανείς  δικαστής  παρών και  στην ουσία  το δικαστήριο  να

λειτουργεί μόνο με τους υπαλλήλους, ο αριθμός των οποίων είναι επίσης πολύ μικρός. Με την

αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη και τη δημιουργία δικαστηρίων μεσαίου μεγέθους παρέχονται

περισσότερες εγγυήσεις για συχνή παρουσία περισσότερων δικαστών σε καθημερινή βάση, γεγονός

που ενισχύει τόσο την καλύτερη επικοινωνία του δικαστηρίου με το κοινό όσο και την εσωτερική

του λειτουργία καθώς επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων και την επικοινωνία των μελών του.

3. Ο θεσμός  του Εισηγητή Δικαστή δεν λειτουργεί γιατί προϋποθέτει δικαστές που έχουν

τοπική  σχέση  με  το  δικαστήριο  και  τη  δικογραφία.  Ο  εισηγητής  δικαστής  είναι  ο  δικαστικός

λειτουργός που ασκεί ανακριτικό έργο. Αυτός που διαπιστώνει ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ως

εκ τούτου ώριμος για να συζητηθεί η υπόθεση. Αυτό προϋποθέτει χώρο εργασίας και δυνατότητα

επικοινωνίας με τη Διοίκηση και τους Δικηγόρους.  Δεν νοείται, συνεπώς, συζήτηση της υπόθεσης

χωρίς γνώση του φακέλου ή δικαστήριο χωρίς δικαστές που ασκούν υπηρεσίες. Ούτε, επίσης, είναι

δυνατό οι υπηρεσίες ενός δικαστηρίου να υποκαθίστανται από ένα συγκεντρωτικό σύστημα στο

οποίο ο Προϊστάμενος  του Δικαστηρίου χρεώνει  υποθέσεις,  λειτουργεί  ως  εισηγητής  δικαστής,

αποφαίνεται επί ευεργετημάτων πενίας, παρακολουθεί τη νομολογία του δικαστηρίου, διοικεί το

δικαστήριο και προεδρεύει στις τριμελείς συνθέσεις. Όλα τα ανωτέρω ικανοποιούνται, σε μεγάλο

βαθμό, όταν τα Δικαστήρια λειτουργούν σε οργανωτικές μονάδες που εξασφαλίζουν την παρουσία

περισσότερων δικαστικών λειτουργών για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Με το συγκεντρωτικό

σύστημα  και  τον  κατακερματισμό  των  διοικητικών  δικαστηρίων  υποβαθμίζεται,  εξάλλου,  το

κορυφαίο όργανο διοίκησης, δηλαδή η διοικητική ολομέλεια του δικαστηρίου. Το όργανο αυτό θα

μπορούσε  να  λειτουργήσει  ουσιαστικά  σε  ένα  δικαστήριο  με  περισσότερους  δικαστικούς

λειτουργούς.  

4. Τα τριάντα εννέα διοικητικά δικαστήρια λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό με μονομελείς

συνθέσεις  οι  οποίες  εντάσσονται  στα  Τμήματα  του  Δικαστηρίου.  Δεν  υπάρχει,  όμως,  καμία

εποπτεία από τον Πρόεδρο του Τμήματος στη χρέωση του μονομελούς ούτε στις αποφάσεις που

εκδίδονται  με  μονομελή  σύνθεση.  Ειδικά  στα  Διοικητικά  Πρωτοδικεία  η  αναλογία  είναι

συντριπτική. Οι μονομελείς συνθέσεις καταλαμβάνουν πάνω από το 70% των υποθέσεων. Αυτό
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έχει ως αποτέλεσμα οι αρμοδιότητες των Προέδρων Πρωτοδικών να περιορίζονται στη χρέωση των

υποθέσεων  Τριμελούς και στη δημοσίευση των αποφάσεων τριμελούς σύνθεσης. Η δημιουργία

μεσαίου  μεγέθους  δικαστηρίων  παρέχει  τη  δυνατότητα  για  την  αντιμετώπιση  του  ως  άνω

προβλήματος  καθώς  οι  δικαστές  μπορεί  μεν  να  δικάζουν  σε  μονομελείς  συνθέσεις,  όμως  η

συνύπαρξη και η επικοινωνία μεταξύ τους αμβλύνει τις δυσμενείς συνέπειες του ενός δικαστή που

αποφασίζει για δυσχερή ζητήματα.  

5.  Χωρίς  εποπτεία  από  τον  Πρόεδρο  του  Τμήματος  είναι  άμεσος  ο  κίνδυνος  έκδοσης

αντιφατικών  αποφάσεων καθόσον δεν  υπάρχουν αντίστοιχες  εγγυήσεις  ασφαλείας.  Εφόσον δεν

υπάρχει εποπτεία από τον Πρόεδρο του Τμήματος, πώς μπορεί να υπάρχει από τον Προϊστάμενο

του Δικαστηρίου και πολύ περισσότερο από τη Γενική Επιτροπεία. Ο ν. 3900/2010 στηρίζεται σε

αυτό ακριβώς για να υποστηρίξει τη συνταγματικότητά του. Στο ότι δηλαδή η Γενική Επιτροπεία

έχει  τη  δυνατότητα  να  ασκεί  αναίρεση  και  έφεση  υπέρ  του  νόμου.  Αν  υπάρχει  δυσκολία

παρακολούθησης της νομολογίας,  πολλές φορές μεταξύ των Τμημάτων του ίδιου  Δικαστηρίου,

πολλώ  δε  μάλλον  μεταξύ  διαφορετικών  δικαστηρίων,   εγείρονται  σοβαρά  ζητήματα  απονομής

δικαιοσύνης. Και επί του ζητήματος αυτού η ύπαρξη μεσαίου μεγέθους δικαστηρίων μπορεί να

λειτουργήσει ευεργετικά καθώς επιτρέπει τον καλύτερο συντονισμό των εσωτερικών λειτουργιών

των δικαστηρίων.

6.  Ο  καθορισμός  της  τοπικής  και  της  καθ’  ύλην  αρμοδιότητας  των  δικαστηρίων  ως

ειδικότερο ζήτημα είναι δυνατό να γίνει σαφής, προς όφελος των διαδίκων, των δικηγόρων και των

δικαστών,  όταν  τα  φυσικά  δικαστήρια  περιορισθούν.  Με  τον  υφιστάμενο  κατακερματισμό  τα

περισσότερα δικαστήρια λειτουργούν σε  επίπεδο ενός  ή δύο νομών.  Αν τα  φυσικά δικαστήρια

περιορισθούν η τοπική αρμοδιότητα μπορεί να εξακριβωθεί ασφαλέστερα.

Γ. Ζητήματα από τη δημιουργία δικαστηρίων τηλεματικής

Η πρόταση της ομάδας μας περιέχει δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος και σπουδαιότερος

είναι  η  δημιουργία  εκτεταμένου  δικτύου  δικαστηρίων  τηλεματικής,  είτε  με  την  μετατροπή

υφισταμένων  «φυσικών»  δικαστηρίων,  είτε  με  τη  δημιουργία  σε  περιοχές  όπου  δεν  υφίσταται

δικαστήριο  μέχρι  σήμερα,  είτε,  τέλος,  με  την  συλλήβδην  μετατροπή  των  μεταβατικών  εδρών

δικαστηρίων σε δικαστήρια τηλεματικής. Ο δεύτερος άξονας, τον οποίο δεν πρέπει να υποτιμούμε,

αν  και  δεν  αποτελεί  ιδιαίτερη  καινοτομία  όπως  ο  πρώτος,  είναι  η  μεταβολή  της  κατά  τόπον

αρμοδιότητας των δικαστηρίων της Αττικής ώστε να εξορθολογιστεί το υπάρχον σύστημα. Αν ο

δεύτερος  άξονας  δεν  ενέχει  ιδιαίτερες  δυσκολίες  στην  εφαρμογή  του,  ο  πρώτος,  που  αφορά

παρέμβαση η οποία για πρώτη φορά προτείνεται, πρέπει στο μέτρο του δυνατού, να εξειδικευθεί.
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Πράγματι,  το  προτεινόμενο  σύστημα  προβλέπει  (βλ.  αναλυτικά  κατωτέρω)  εκτεταμένο  δίκτυο

δικαστηρίων τηλεματικής (15 από μετατροπή, 5 νέα δικαστήρια, 15 μεταβατικές έδρες, σύνολο 35)

και, επομένως, καθίσταται αναγκαία η αναφορά σε αδρές γραμμές στη λειτουργία των δικαστηρίων

τηλεματικής.  

Είναι κρίσιμο να επισημανθεί ότι το γεγονός ότι η προφορικότητα παίζει μικρό ρόλο στη

διοικητική δίκη, η οποία στηρίζεται προεχόντως στα έγγραφα, διευκολύνει την διεξαγωγή δικών με

τη χρήση μεθόδων τηλεματικής, δηλαδή μεθόδων που επιτρέπουν την απομακρυσμένη συμμετοχή

των διαδίκων στη δίκη. 

Ι. Το optimum ως προς την οργάνωσή τους θα ήταν το εξής: 

α) Κάθε δικαστήριο τηλεματικής αποτελεί μικρή δημόσια υπηρεσία (επιπέδου γραφείου), με δύο

δικαστικούς υπαλλήλους του τομέα των τ.δ.δ. και της Γενικής Επιτροπείας της επικρατείας των

τ.δ.δ.

β)  Οι υπάλληλοι  αυτοί  έχουν τα καθήκοντα και  τις  αρμοδιότητες κάθε δικαστικού υπαλλήλου,

δέχονται δικόγραφα και στοιχεία φακέλου, εκδίδουν πιστοποιητικά κλπ. Επειδή δε πολλά από τα

δικαστήρια αυτά βρίσκονται  σε μικρές αγροτικές  περιφέρειες,  αναλαμβάνουν να σκανάρουν τα

δικόγραφα  και  τα  προσκομιζόμενα  έγγραφα,   ώστε  να  σχηματισθεί  η  ψηφιακή  δικογραφία,

αρμοδιότητα ιδιαιτέρως χρήσιμη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος παρέχει την δυνατότητα

καταθέσεως  του  δικογράφου  από  τον  ίδιο  τον  διοικούμενο,  χωρίς  την  μεσολάβηση  δικηγόρου

(άρθρο 27 παρ. 2 ΚΔΔ).

γ) Οι εν λόγω υπάλληλοι, με την κατάλληλη εκπαίδευση, αναλαμβάνουν το έργο της σύνδεσης των

αναγκαίων  συστημάτων  με  το  «φυσικό»  δικαστήριο  κατά  τις  δικασίμους,  οι  οποίες,  προς

διευκόλυνση των παραγόντων της δίκης, θα είναι περισσότερες των ελαχίστων που έχουν σήμερα

ετησίως οι μεταβατικές έδρες των δικαστηρίων. Η σύνδεση με το «φυσικό» δικαστήριο δεν γίνεται

μόνο κατά τις δικασίμους, αλλά και όποτε χρειάζεται στο πλαίσιο παροχής προσωρινής δικαστικής

προστασίας, καθώς και στις, μάλλον ελάχιστες στην πράξη, αλλά, πάντως, προβλεπόμενες στον

νόμο,  περιπτώσεις  της  παροχής  εξηγήσεων  των  διαδίκων  (άρθρο  178  ΚΔΔ)  και  εξετάσεως

μαρτύρων (άρθρο 179 επ. ΚΔΔ). 

ΙΙ. Δεν αποκλείεται σε ορισμένα δικαστήρια τηλεματικής η απασχόληση των υπαλλήλων να

είναι μικρή, οπότε να θεωρηθεί ότι πρόκειται για θέσεις αργομισθίας με τις οποίες επιβαρύνεται

οικονομικά το δικαστικό σύστημα. 

Με  το  δεδομένο  είναι  δυνατόν  να  προταθεί  η  δημιουργία  δύο  ειδών  τηλεματικών

δικαστηρίων: 
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α)  Στα  δικαστήρια  που  από  «φυσικά»  μετατρέπονται  σε  τηλεματικά  (συνολικά  15)  θα

ακολουθηθεί  το σχήμα που προαναφέρθηκε,  ώστε,  επιπλέον,  να μην εκληφθεί  η μετατροπή σε

«κλείσιμο» του δικαστηρίου, το οποίο μπορεί να λειτουργεί εκεί επί πολλά έτη. Εξ άλλου, στις

περιοχές αυτές υφίστανται και οι σχετικές υποδομές (κτηριακές και άλλες) και δεν θα χρειαστούν

καινούργιες. 

β) Τα υπόλοιπα δικαστήρια τηλεματικής (πρώην μεταβατικές έδρες ή νέα) θα λειτουργούν

αποκλειστικά τις ημέρες των δικασίμων, όπως λειτουργούν και σήμερα οι μεταβατικές, οπότε δεν

αλλάζει ουσιωδώς κάτι από τα ισχύοντα. 

Η ενέργεια  της  σύνδεσης  με  το  «φυσικό» δικαστήριο  μπορεί  να  γίνεται  από δικαστικό

υπάλληλο  του  τοπικού  ειρηνοδικείου  ή  πολιτικού  πρωτοδικείου.  Απαιτείται  νομοθετική

τροποποίηση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, ώστε να υπάρξει η αναγκαία πρόβλεψη. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή (δηλ. των πρώην μεταβατικών εδρών ή των νέων

τηλεματικών δικαστηρίων) η αρμοδιότητα των υπαλλήλων του τόπου λειτουργίας των τηλεματικών

δικαστηρίων περιορίζεται στην εξασφάλιση της λειτουργίας του συστήματος κατά την ημέρα της

δικασίμου. Η ανάθεση οποιασδήποτε άλλης αρμοδιότητας σε υπαλλήλους του τομέα πολιτικών και

ποινικών δικαστηρίων, ή πολύ περισσότερο σε άλλους υπαλλήλους, ενέχει κινδύνους και μπορεί να

δημιουργήσει περιπλοκές.  

ΙΙΙ.  Η  πρότασή  μας  καθιστά  αναγκαία  την  ανακατανομή  των  θέσεων  των  δικαστικών

υπαλλήλων, κατά βάσιν προς όφελος των «φυσικών» δικαστηρίων με τα οποία θα συνδεθούν τα

τηλεματικά. Όσοι παραμείνουν στον τόπο της εργασίας τους, πέραν της σχετικής εκπαιδεύσεως,

δεν θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. 

Για τους υπόλοιπους των οποίων οι θέσεις θα καταργηθούν ή θα κατανεμηθούν σε άλλο

διοικητικό  δικαστήριο  μπορεί  να  προβλεφθούν  οι  εξής  δυνατότητες:  α)  μετακίνηση  σε  άλλο

δικαστήριο (διοικητικό ή πολιτικό ανεξαρτήτως βαθμού), β) μετακίνηση σε δημόσια ή δημοτική

υπηρεσία  ή  γ)  υπό  προϋποθέσεις,  πρόωρη  συνταξιοδότηση.  Απαιτείται  μελέτη  και  νομοθετική

παρέμβαση. 

Απαιτείται,  επίσης,  ενίσχυση  των  υποδομών  των  «φυσικών»  δικαστηρίων  ώστε  να

καθίσταται  δυνατή  η  απρόσκοπτη  διεξαγωγή  της  «τηλεματικής»  δίκης,  καθώς  και  η  σχετική

εκπαίδευση δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν σ’ αυτά. 

IV. Σε  κάθε  περίπτωση  ο  τρόπος  λειτουργία  των  τηλεματικών  δικαστηρίων  πρέπει  να

προβλεφθεί σε νόμο. Το ιδανικό θα ήταν στον Κώδικα δικαστηρίων. Θα μπορούσε να παρασχεθεί

νομοθετική εξουσιοδότηση προς έκδοση π.δ. που θα ρυθμίζει τα σχετικά θέματα. Επίσης, ομάδα

εργασίας  πρέπει  να  αναλάβει  την  μελέτη  των  ζητημάτων  που  μπορεί  να  ανακύψουν  από  την

λειτουργία  των  δικαστηρίων  τηλεματικής,  και  αν  απαιτείται,  να  ρυθμιστούν  νομοθετικά.
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Χρειάζεται να μελετηθεί το ζήτημα της κατά τόπον αρμοδιότητας των τηλεματικών δικαστηρίων,

δοθέντος  ότι  προτείνεται  η  ίδρυση  νέων  και  όχι  απλώς  η  μετατροπή  υπαρχόντων  «φυσικών»

δικαστηρίων ή μεταβατικών εδρών. 

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι αναλόγως των αποτελεσμάτων του εγχειρήματος, δεν

αποκλείεται  στο  μέλλον  η  ίδρυση  και  άλλων  τηλεματικών  δικαστηρίων  (νέων  και  όχι

προερχόμενων από μετατροπή υπαρχόντων «φυσικών» δικαστηρίων).
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(ii) Προτάσεις για τις Εφετειακές Περιφέρειες της χώρας

1.Η Εφετειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Α.     Γενική περιγραφή

To Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 868/1961. Διοικείται από

Τριμελές Συμβούλιο που εκλέγεται από την Ολομέλειά του. H έδρα του είναι στη Θεσσαλονίκη σε

μέγαρο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής επιφάνειας 6.200 τ.μ., όπου συστεγάζεται

με το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

1.  Στην  Περιφέρεια  του  Δικαστηρίου  περιλαμβάνονται  οι  περιφέρειες  των  Διοικητικών

Πρωτοδικείων Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Σερρών.

2.  Στην  περιφέρεια  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Βέροιας  υπάγονται  οι  νομοί Ημαθίας  και

Πέλλας. Η έδρα του ευρίσκεται στη Βέροια, χωρίς μεταβατικές έδρες.

3.  Στην  περιφέρεια  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  υπάγονται  οι  νομοί

Θεσσαλονίκης,  Κιλκίς, Πιερίας και Χαλκιδικής. Η έδρα του ευρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με μόνη

μεταβατική έδρα την Κατερίνη, όπου το Δικαστήριο συνεδριάζει δύο φορές το έτος υποθέσεις του

νομού Πιερίας.  

4.  Στην  περιφέρεια  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Κοζάνης  υπάγονται  οι  νομοί  Κοζάνης,

Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας. Η έδρα του ευρίσκεται στην Κοζάνη, με μεταβατικές έδρες

την Καστοριά και τη Φλώρινα.

5. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών υπάγεται ο νομός Σερρών. Η έδρα του

ευρίσκεται στις Σέρρες, χωρίς μεταβατικές έδρες.

6.  Η τοπική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει την Περιφέρεια

Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βέροια,  Θεσσαλονίκη,  Σέρρες)  καθώς  και  την  Περιφέρεια  Δυτικής

Μακεδονίας  (Κοζάνη).  Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  έχει  έκταση  18.811  χλμ2 και

πληθυσμό  1.882.108  κατοίκους.  Η  Περιφερειακή  Ενότητα  Ημαθίας  έχει  πληθυσμό  140.611

κατοίκους,  ο  νομός  Θεσσαλονίκης  έχει  πληθυσμό  1.110.312  κατοίκους  και  η Περιφερειακή

Ενότητα  Σερρών  έχει  πληθυσμό  176.430  κατοίκους. Η  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  έχει

έκταση 9.451 χλμ2   και πληθυσμό   283.689 κατοίκους.  Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έχει

πληθυσμό 150.196 κατοίκους.

Β.   Η συγκρότηση των Δικαστηρίων  της Περιφέρειας

1.  Στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης το οποίο συγκροτείται από δέκα Τμήματα, μεταξύ των

οποίων  περιλαμβάνονται  και  Τμήματα  με  εξειδίκευση,  προβλέπονται  11  οργανικές  θέσεις
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Προέδρων Εφετών και  37 θέσεις  Εφετών.  Επίσης  προβλέπονται  συνολικά 44 οργανικές  θέσεις

δικαστικών υπαλλήλων, από τις οποίες έχουν καλυφθεί μόνο οι 28.

   

2.  Στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Βέροιας,  το  οποίο  συγκροτείται  από  2  Τμήματα  γενικής

αρμοδιότητας, προβλέπονται 2 οργανικές θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών και 6 θέσεις Πρωτοδικών

– Παρέδρων.   Προβλέπονται επίσης  9 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, από τις οποίες 6

είναι  καλυμμένες.  Το  Δικαστήριο  συστεγάζεται  με  άλλες  υπηρεσίες  (Πολιτικά  –  Ποινικά

Δικαστήρια,  Τοπική  Υπηρεσία  Ελεγκτικού  Συνεδρίου),  στο  δικαστικό  μέγαρο  της  Βέροιας,

ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου (απέχει 3,5 χιλ. από το κέντρο της πόλης, η κατασκευή του

ολοκληρώθηκε το 2013 και χρησιμοποιούνται τρεις όροφοι, συνολικής επιφάνειας 286 τ.μ.).  Το

κτίριο εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ. Στο κτίριο υφίσταται σχέδιο πυρασφάλειας και λειτουργούν

κλιματιστικά μηχανήματα.

3. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο συγκροτείται από 15 Τμήματα (μεταξύ των

οποίων  περιλαμβάνονται  και  Τμήματα  με  εξειδίκευση),  προβλέπονται  15  οργανικές  θέσεις

Προέδρων  Πρωτοδικών  και  71  θέσεις  Πρωτοδικών.  Υπηρετούν  82  Δικαστικοί  Λειτουργοί  (15

Πρόεδροι Πρωτοδικών, 56 Πρωτοδίκες και 11 Πάρεδροι Πρωτοδικών). Προβλέπονται επίσης 90

οργανικές θέσεις υπαλλήλων, από τις οποίες έχουν καλυφθεί 51 θέσεις. Από αυτές, 1 υπάλληλος

είναι αποσπασμένος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης, 1 υπάλληλος είναι αποσπασμένος στο

Πρωτοδικείο Κιλκίς,  3 υπάλληλοι είναι αποσπασμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

και  2  υπάλληλοι  είναι  αποσπασμένοι  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Θεσσαλονίκης.  Ως  εκ  τούτου

υπηρετούν στο Δικαστήριο 44 δικαστικοί υπάλληλοι. Το Δικαστήριο συστεγάζεται με το Διοικητικό

Εφετείο  Θεσσαλονίκης  σε  μέγαρο  ιδιοκτησίας  του  Ελληνικού  Δημοσίου  συνολικής  επιφάνειας

6.200 τ.μ. Από την πλευρά του Εφετείου υφίσταται ειδική ράμπα για αναπηρικό αμαξίδιο και, ως εκ

τούτου, μόνο από την είσοδο είναι δυνατή η είσοδος αναπηρικού αμαξιδίου. Δεν υπάρχουν στους

ανελκυστήρες σημάνσεις για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Στο κτίριο δεν υφίσταται

σχέδιο πυρασφάλειας και τα κλιματιστικά μηχανήματα δεν λειτουργούν επαρκώς σε όλους τους

ορόφους και τα γραφεία.

4.  Στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Κοζάνης,  το  οποίο  συγκροτείται  από  2  (γενικά)  Τμήματα,

προβλέπονται  2  οργανικές  θέσεις  Προέδρων  Πρωτοδικών  και  8  θέσεις  Πρωτοδικών.

Προβλέπονται επίσης 9 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, από τις οποίες είναι καλυμμένες

οι 7. Το Δικαστήριο συστεγάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο της Κοζάνης ιδιοκτησίας του Ελληνικού

Δημοσίου με πολιτικά δικαστήρια. Το κτίριο εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ. Η θέρμανση είναι
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επαρκής. Στο κτίριο υφίσταται σχέδιο πυρασφάλειας και τα κλιματιστικά μηχανήματα λειτουργούν

σε όλους τους χώρους του Δικαστηρίου.

5.  Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο  Σερρών,  το  οποίο  συγκροτείται  από 1  Τμήμα,  προβλέπονται  1

οργανική  θέση  Προέδρου  Πρωτοδικών  και  3  θέσεις  Πρωτοδικών. Προβλέπονται  επίσης  8

οργανικές  θέσεις  δικαστικών υπαλλήλων,  από τις  οποίες  είναι  καλυμμένες  οι  5.  Το Διοικητικό

Πρωτοδικείο Σερρών στεγάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών. Το Δικαστήριο συστεγάζεται με

τις δικαστηριακές υπηρεσίες της πολιτικής – ποινικής δικαιοσύνης. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται

το Δικαστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ. Στο κτίριο υφίσταται σχέδιο πυρασφάλειας και τα

κλιματιστικά μηχανήματα λειτουργούν.

Γ.     Φόρτος εργασίας

Α. 1. Οι εισαχθείσες υποθέσεις στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης ανήλθαν κατά την περίοδο

2014 – 2020: 2014 σε 3.780, 2015 σε 2.968, 2016 σε 2.504, 2017 σε 2.765, 2018 σε 3.556, 2019 σε

3.853 και 2020 σε 3.540.

Έτη Εισαχθείσες υποθέσεις

2014 3.780

2015 2.968

2016 2.504

2017 2.765

2018 3.556

2019 3.853

2020 3.540

2. Οι εισαχθείσες υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας ανήλθαν κατά την περίοδο 2014

– 2020: 2014 σε 1.024, 2015 σε 1.051, 2016 σε 947, 2017 σε 614, 2018 σε 1.079, 2019 σε 877 και

2020 σε 436.

Έτη Εισαχθείσες υποθέσεις

2014 1.024

2015 1.051

2016 947
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2017 614

2018 1.079

2019 877 

2020 436

3. Οι εισαχθείσες υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ανήλθαν κατά την περίοδο

2014 – 2020: 2014 σε 9.465, 2015 σε 6.994, 2016 σε 7.158, 2017 σε 7.868, 2018 σε 7.697, 2019 σε

7.995 και 2020 σε 5.756.

Έτη Εισαχθείσες υποθέσεις

2014 9.465

2015 6.994

2016 7.158

2017 7.868

2018 7.697

2019 7.995 

2020 5.756

4. Οι εισαχθείσες υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης ανήλθαν κατά την περίοδο 2014

– 2020: 2014 σε 716, 2015 σε 710, 2016 σε 665, 2017 σε 841, 2018 σε 718, 2019 σε 725 και 2020

σε 427.

Έτη Εισαχθείσες υποθέσεις

2014 716

2015 710

2016 665

2017 841

2018 718

2019  725 

2020 427

81



5. Οι εισαχθείσες υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών ανήλθαν κατά την περίοδο 2014

– 2020: 2014 σε 451, 2015 σε 696, 2016 σε 482, 2017 σε 529, 2018 σε 669, 2019 σε 387 και 2020

σε 288.

Έτη Εισαχθείσες υποθέσεις

2014 451

2015 696

2016 482

2017 529

2018 669

2019 387

2020 288

Β. Οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας στις 31.12.2020 ανήλθαν σε 2.896

(έναντι 3.390 στις 31.12.2019 και 3.482 στις 31.12.2018). Οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 31.12.2020 ανήλθαν σε 13.238 (έναντι 18.873 στις 31.12.2019 και

23.161  στις  31.12.2018).  Οι  εκκρεμείς  υποθέσεις  στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Κοζάνης  στις

31.12.2020  ανήλθαν  σε  1.249 (έναντι  1.583 στις  31.12.2019  και  1.649  στις  31.12.2018).  Οι

εκκρεμείς υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών στις 31.12.2020 ανήλθαν σε 629 (έναντι

877 στις 31.12.2019 και 1.022 στις 31.12.2018).

Πρωτοδικείο Εκκρεμείς υποθέσεις 
31.12.2018

Εκκρεμείς υποθέσεις 
31.12.2019

Εκκρεμείς υποθέσεις 
31.12.2020

Βέροιας 3.482 3.390 2.896

Θεσσαλονίκης 23.161  18.873 13.238

Κοζάνης 1.649 1.583 1.249 

Σερρών 1.022 877 629

Δ. Οι πόλεις

1.  Η Θεσσαλονίκη  είναι  πόλη της  Κεντρικής  Μακεδονίας,  έδρα του δήμου Θεσσαλονίκης  και

πρωτεύουσα  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης.  Αποτελεί  την  έδρα  της  Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.  
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Στη  Θεσσαλονίκης  έχουν  την  έδρα  τους  Πολιτικά  και  Ποινικά  Δικαστήρια  (Πρωτοδικείο  και

Εφετείο  καθώς  και  οι  αντίστοιχες  Εισαγγελίες),  η  Εθνική  Σχολή  Δικαστικών  Λειτουργών,  το

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  και  το  Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας,  η  Ανώτατη  Εκκλησιαστική

Ακαδημία  Θεσσαλονίκης,  η  Στρατιωτική  Σχολή  Αξιωματικών  Σωμάτων.  Στη  Θεσσαλονίκη

λειτουργούν Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος

Θεσσαλονίκης αριθμεί 6000 περίπου μέλη. Η Θεσσαλονίκη απέχει 13,1 χλμ. από την ΕΟ2 Εγνατία

Οδό. Επίσης σε σχέση με τα λοιπά δικαστήρια της Εφετειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης απέχει

71,9 χλμ από τη Βέροια, 83,1 χλμ από τις Σέρρες και 126 χλμ από την Κοζάνη. Το μεγαλύτερο

μέρος των αποστάσεων αυτών καλύπτεται από εθνικό οδικό δίκτυο. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

αποτελεί τον σημαντικότερο λιμένα της Μακεδονίας και έναν από τους σημαντικότερους λιμένες

της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Επιβατικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, γνωστός ως

«Νέος»,  αποτελεί  κεντρικό επιβατικό σταθμό της  πόλης για  όλες  τις  επιβατικές  και  εμπορικές

αμαξοστοιχίες. Ο Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» βρίσκεται 15 χλμ.

νοτιοανατολικά από την πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θέρμης.

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008, Α΄128) ορίζει τη Θεσσαλονίκη ως μητροπολιτικό κέντρο. Στόχοι, μεταξύ άλλων,η

ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως "πόλης-πύλης" και προκειμένου να λειτουργήσει ως

περιφερειακός μητροπολιτικός πόλος της Ε.Ε και  η ενίσχυση του ρόλου της ως επιχειρηματικού /

εμπορικού συνδέσμου της Ε.Ε. με τα Βαλκάνια και τις χώρες του Εύξεινου Πόντου.

2.  Η  Βέροια  είναι  πρωτεύουσα  του  Νομού  Ημαθίας  και  ανήκει  στη  Περιφέρεια  Κεντρικής

Μακεδονίας  και  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Μακεδονίας-Θράκης.  Στην  πόλη  της  Βέροιας

εδρεύουν και λειτουργούν το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Διοικητικό Πρωτοδικείο,

το  Ειρηνοδικείο  και  το  Πταισματοδικείο.  Η  Βέροια  εξυπηρετείται  από  την  Εγνατία  Οδό,  από

σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ από το 2008 εξυπηρετείται και από τον προαστιακό Θεσσαλονίκης, ο

οποίος συνδέει την πόλη με τη Θεσσαλονίκη και την Έδεσσα. Η Βέροια απέχει περίπου 1,6 χλμ

από την ΕO4 Eθνική Οδό Αλεξάνδρειας-Κοζάνης. Η Βέροια απέχει 60,8 χλμ από τη Κοζάνη και

71,9  χλμ  από  τη  Θεσσαλονίκη.  Στην  πόλη  της  Βέροιας  λειτουργεί  Τμήμα  ΑΕΙ  Μηχανικών

Χωροταξίας  και  Ανάπτυξης  της  Πολυτεχνικής  Σχολής  του  ΑΠΘ.  Επίσης,  η  πόλη  διαθέτει

υπερσύγχρονη Δημόσια Βιβλιοθήκη ευρωπαϊκών προδιαγραφών καθώς και το Γενικό Νοσοκομείο

Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας).

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008, Α΄128) κατατάσσει τη Βέροια στα «Λοιπά νομαρχιακά κέντρα, αστικά κέντρα με
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πληθυσμό > 10.000 κατ. και άλλα σημαντικά κέντρα (5ο επίπεδο)» (βλ. χάρτη 8.2). Η οικονομία

της περιοχής βασίζεται κυρίως στη γεωργία. Η βιομηχανική υποδομή της περιοχής αφορά κυρίως

στη συσκευασία και κονσερβοποιία των φρούτων, με εξαγωγική επιτυχία κυρίως στις χώρες της

ανατολικής Ευρώπης. Σημαντική πηγή εισοδήματος για την πόλη είναι και ο τουρισμός.

3. Η Κοζάνη είναι η πρωτεύουσα του Νομού Κοζάνης, έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στην  Κοζάνη  εδρεύουν  το  Εφετείο  Δυτικής  Μακεδονίας,  η  Εισαγγελία  Εφετών  Δυτικής

Μακεδονίας,  το  Πρωτοδικείο,  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών,  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο,  το

Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο. Στην πόλη στεγάζονται τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής

Μακεδονίας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) της ίδιας Περιφέρειας. Στην

πόλη λειτουργεί  το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης (Μαμάτσειο).  Η Κοζάνη διαθέτει  αεροδρόμιο,

σιδηροδρομικό  σταθμό  (σιδηροδρομική  γραμμή  Αμυνταίου-Κοζάνης),  αστικά  και  υπεραστικά

ΚΤΕΛ, ταξί.  Η Κοζάνη απέχει 6,3 χλμ από την ΕΟ4 Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας–Κοζάνης και 14,1

χλμ από την Εθνική Οδό Κοζάνης-Λάρισας. Η Κοζάνη απέχει 60,8 χλμ από τη Βέροια.

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008,  Α΄128)  ορίζει  την  Κοζάνη  ως  δευτερεύοντα  εθνικό  πόλο.  Προωθείται  η

αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών και η καινοτομία, με στόχο

την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού δυναμικού.

4.  Οι  Σέρρες  είναι  η  πρωτεύουσα  του  Νομού  Σερρών.  Στην  πόλη  των  Σερρών εδρεύουν  και

λειτουργούν  το  Πρωτοδικείο  και  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών,  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο,  το

Ειρηνοδικείο  και  το  Πταισματοδικείο.  Η  πόλη  διαθέτει  ΚΤΕΛ  (αστικά  και  υπεραστικά),

σιδηροδρομικό σταθμό, ταξί καθώς και αεροδρόμιο για πτήσεις εσωτερικού.  Οι Σέρρες απέχουν

3,2  χλμ  από  την  Εθνική  Οδό  Θεσσαλονίκης-Σερρών  και  3,1  χλμ  από  την  ΕΟ12  Εθνικό  Οδό

Σερρών-Δράμας. Οι Σέρρες απέχουν 83,1 χλμ από τη Θεσσαλονίκη και 88,1 χλμ από τη Καβάλα.

Στην πόλη λειτουργούν το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας και

το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών) του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008,  Α΄128)  ορίζει  τις  Σέρρες  ως  δευτερεύοντα  εθνικό  πόλο.  Προωθείται  η

αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών και η καινοτομία, με στόχο

την  ανάπτυξη  και  τη  βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας  του  παραγωγικού  δυναμικού.  Πάντως,

σύμφωνα με  το  αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας  (υπουργική  απόφαση  ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/73483/852/27.7.2020,  Δ’  485/20.8.2020)
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εκτιμάται  ότι  οι  Σέρρες  σήμερα λειτουργούν στο επίπεδο «Λοιποί  πόλοι»  και  όχι  στο αμέσως

υπερκείμενο  επίπεδο  (δευτερεύοντες  πόλοι)  στο  οποίο  τοποθετείται  από  το  Γενικό  Πλαίσιο

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

α)  Προτείνεται  η  διατήρηση  του  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης.  Προτείνεται  επίσης  η

διατήρηση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ως δικαστηρίου με φυσική παρουσία και

η δημιουργία δικαστηρίου τηλεματικής στις  μεταβατικές έδρες της Κατερίνης, της Καστοριάς και

της  Φλώρινας.  Για  τα  δικαστήρια  τηλεματικής  στις  πόλεις  αυτές  απαιτείται  η  ανεύρεση  των

κατάλληλων κτιρίων και ο εφοδιασμός με τον σχετικό εξοπλισμό.

β) Προτείνεται η μετατροπή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών σε δικαστήριο τηλεματικής και

η  μεταφορά  των  οργανικών  θέσεων  δικαστικών  λειτουργών  του  (1  οργανική  θέση  Προέδρου

Πρωτοδικών και 3 θέσεις Πρωτοδικών) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Ο λόγος που

συνηγορεί υπέρ της μετατροπής του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών σε δικαστήριο τηλεματικής

είναι ότι οι καταθέσεις βαίνουν μειούμενες, καθώς και η αξιολόγηση και οι προοπτικές της πόλης

κατά  τον  χωροταξικό  σχεδιασμό  (ενώ  ορίζεται  ως  δευτερεύων  εθνικός  πόλος  από  το  Γενικό

Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης,  ωστόσο,  σύμφωνα  με  το

αναθεωρημένο  Περιφερειακό  Χωροταξικό  Πλαίσιο  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας

εκτιμάται ότι οι Σέρρες σήμερα λειτουργούν στο επίπεδο «Λοιποί πόλοι»). 

γ)  Προτείνεται η διατήρηση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης ως δικαστηρίου με φυσική

παρουσία και η μετατροπή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας σε δικαστήριο τηλεματικής με

μεταφορά των οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών του (2 Προέδρων Πρωτοδικών και έξι 6

Παρέδρων – Πρωτοδικών)  στο  Διοικητικό Πρωτοδικείο  Κοζάνης.  Ο φόρτος  εργασίας  των δύο

Δικαστηρίων είναι παρόμοιος και στα δύο δικαστήρια (436 εισαχθείσες υποθέσεις στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο Βέροιας  το 2020,  έναντι  427 το ίδιο έτος  στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης).

Ωστόσο,  το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και  Αειφόρου Ανάπτυξης κατατάσσει  τη

Βέροια  στα  «Λοιπά νομαρχιακά κέντρα,  αστικά  κέντρα με  πληθυσμό >  10.000 κατ.  και  άλλα

σημαντικά κέντρα (5ο επίπεδο)», ενώ ορίζει την Κοζάνη ως δευτερεύοντα εθνικό πόλο. Με τον

τρόπο αυτό δημιουργείται ένα δικαστήριο (Δ.Πρ. Κοζάνης) ενισχυμένο σε προσωπικό, πλησιέστερα

στα πρότυπα της CEPEJ.
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δ) Μετά τις προτεινόμενες αλλαγές, ήτοι την μετατροπή των Διοικ. Πρωτ. Σερρών και Βέροιας σε

δικαστήρια  τηλεματικής  τίθεται  το  ζήτημα  της  τύχης  των  υπηρετούντων  εκεί  δικαστικών

υπαλλήλων. Όπως αναφέρθηκε στις μεν Σέρρες υπηρετούν πέντε υπάλληλοι επί οκτώ οργανικών

θέσεων, στην δε Βέροια έξι επί εννέα οργανικών θέσεων. Προτείνεται: α) Να δοθεί η δυνατότητα

μεταθέσεως σε άλλο διοικητικό δικαστήριο, β) Να δοθεί η δυνατότητα μετατάξεως σε άλλο τομέα

δικαστικών υπαλλήλων ή στην δημόσια διοίκηση και γ) Σε υπαλλήλους που βρίσκονται κοντά στην

ηλικία συνταξιοδοτήσεως να δοθούν κίνητρα εξόδου από την υπηρεσία. Εξ άλλου, οι θέσεις των

υπαλλήλων πρέπει να μεταφερθούν στο Διοικ. Πρωτ. Θεσσαλονίκης και στο Διοικ. Πρωτ. Κοζάνης.

Ακολουθούν γραφήματα
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2. Η Εφετειακή Περιφέρεια Κομοτηνής

Α . Γενική περιγραφή

To Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής συστάθηκε με το άρθρο ένα του β.δ. 868/1961. Διοικείται από

τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου. H έδρα του είναι στην Κομοτηνή, στο Δικαστικό Μέγαρο της

πόλης,  όπου συστεγάζεται  με το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής,  τα Πολιτικά και Ποινικά

Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες και λοιπές συναφείς υπηρεσίες (γραφεία ΔΣ, Υπηρεσία Επιμελητών

Ανηλίκων, Σύλλογος Δικ. Υπαλλήλων).

1.  Στην  Περιφέρεια  του  Δικαστηρίου  περιλαμβάνονται  οι  περιφέρειες  των  Διοικητικών

Πρωτοδικείων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Κομοτηνής.

2. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης υπάγεται ο νομός Έβρου. Η

έδρα του βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και έχει μεταβατική έδρα στην Ορεστιάδα.

3.  Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας υπάγονται οι νομοί Καβάλας (όπου

υπάγεται και η Θάσος) και Δράμας. Η έδρα του ευρίσκεται στην Καβάλα, χωρίς μεταβατικές έδρες.

4.  Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής υπάγονται οι νομοί  Ροδόπης και

Ξάνθης. Η έδρα του ευρίσκεται στην Κομοτηνή, με μεταβατική έδρα την Ξάνθη.

5.  Η τοπική  αρμοδιότητα  του  Διοικητικού  Εφετείου  Κομοτηνής  περιλαμβάνει  την  Περιφέρεια

Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης.  Η  Περιφέρεια  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης έχει

έκταση  14.157 χλμ2 και  πληθυσμό  608.182  κατοίκους.  Η  Περιφερειακή  Ενότητα  Έβρου  έχει

πληθυσμό 147.947 κατοίκους. Οι  Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Καβάλας, Δράμας και Θάσου,

κατά  την  απογραφή  του  έτους  2011,  είχαν  πληθυσμό  125.090  (Π.Ε.  Καβάλας),  98.411  (Π.Ε.

Δράμας) και 14.678 (Π.Ε. Θάσου) κατοίκους, αντίστοιχα (συνολικός πληθυσμός 238.179 κάτοικοι).

Β. Η συγκρότηση των Δικαστηρίων της Περιφέρειας

1. Στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής το οποίο συγκροτείται από 3 Τμήματα (2 Τμήματα Ουσίας

και 1 Τμήμα – κυρίως - Ακυρωτικής Αρμοδιότητας), προβλέπονται 3 οργανικές θέσεις Προέδρων

Εφετών και 9 θέσεις Εφετών. Επίσης προβλέπονται 9 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων,

από τις οποίες έχουν καλυφθεί οι 8.  

   

2.  Στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Αλεξανδρούπολης,  το  οποίο  συγκροτείται  από  1  Τμήμα,

προβλέπονται  1  οργανική  θέση  Προέδρου  Πρωτοδικών  και  5  θέσεις  Πρωτοδικών-  Παρέδρων.

Προβλέπονται  επίσης  6  οργανικές  θέσεις  υπαλλήλων  (4  οργανικές  θέσεις  Γραμματέων  και  2

Δικαστικών Επιμελητών),  από τις  οποίες οι έχουν καλυφθεί οι  3.  Το Δικαστήριο στεγάζεται σε

μισθωμένο κτίριο ιδιοκτησίας ιδιώτη, κατασκευής 1963, το οποίο είναι διαμέρισμα πρώτου ορόφου
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συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ..  Συστεγάζεται με άλλες υπηρεσίες. Το κτίριο δεν εξυπηρετεί τις

ανάγκες ΑΜΕΑ, ούτε υφίσταται σχέδιο πυρασφάλειας.

3.  Στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Καβάλας,  το  οποίο  συγκροτείται  από  2  (γενικά)  Τμήματα,

προβλέπονται 10 οργανικές θέσεις Δικαστικών Λειτουργών (2 θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών και 8

θέσεις Πρωτοδικών). Προβλέπονται επίσης  10 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, από τις

οποίες έχουν καλυφθεί οι 6. Το Δικαστήριο στεγάζεται στον δεύτερο (2ο) όροφο του τετραώροφου

Δικαστικού  Μεγάρου  Καβάλας.  Συστεγάζεται  με  τα  άλλα  δικαστήρια  της  πόλης.  Το  κτίριο

εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ.

4.  Στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Κομοτηνής,  το  οποίο  συγκροτείται  από  2  (γενικά)  Τμήματα,

προβλέπονται 9 οργανικές θέσεις Δικαστικών Λειτουργών (2 θέσεις Προέδρων και 7 Πρωτοδικών-

Παρέδρων).  Προβλέπονται  επίσης  9  οργανικές  θέσεις  δικαστικών  υπαλλήλων,  από  τις  οποίες

καλυμμένες είναι οι 5 (δεν υπηρετεί στο Δικαστήριο δικαστικός επιμελητής ούτε δακτυλογράφος).

Το Δικαστήριο στεγάζεται σε κτίριο που εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ. Συστεγάζεται με όλες τις

δικαστικές υπηρεσίες.

Γ. Φόρτος εργασίας

Οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης στις 31.12.2020 ανήλθαν

σε  1.182 (έναντι  1.269 στις 31.12.2019 και 1.399 στις 31.12.2018). Οι εκκρεμείς υποθέσεις στο

Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας στις 31.12.2020 ανήλθαν σε 1.113 (έναντι 1.717 στις 31.12.2019

και 2.181 στις 31.12.2018). Οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής στις

31.12.2020 ανήλθαν σε 1.884 (έναντι 2.340 στις 31.12.2019 και 2.577 στις 31.12.2018).

Πρωτοδικείο Εκκρεμείς  Υποθέσεις
31.12.2018

Εκκρεμείς  Υποθέσεις
31.12.2019

Εκκρεμείς  Υποθέσεις
31.12.2020

Αλεξανδρούπολης 1.399 1.269 1.182

Καβάλας 2.181 1.717 1.113

Κομοτηνής 2.577 2.340 1.884

Δ. Οι πόλεις

1.  Η  Κομοτηνή  είναι  πόλη  της  Θράκης,  έδρα  του  δήμου  Κομοτηνής  και  πρωτεύουσα  της

Περιφερειακής  Ενότητας  Ροδόπης.  Αποτελεί  έδρα  της  διοικητικής  περιφέρειας  Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης. Η Κομοτηνή είναι μια πόλη πολυπολιτισμική. Ο πληθυσμός αποτελείται

από Έλληνες,  απογόνους  προσφύγων από τη Μικρά Ασία  και  την Ανατολική Θράκη,  Έλληνες
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Μειονοτικούς  (Τουρκόφωνους,  Πομάκους  και  Αθίγγανους,  κυρίως  Μουσουλμάνους  στο

θρήσκευμα) και  απογόνους Αρμενίων προσφύγων.  Ο πληθυσμός της,  κατά την απογραφή του

2011,  είναι  55.812 κάτοικοι.  Στην Κομοτηνή έχει  την  έδρα του  το  Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο

Θράκης.  Έχουν  επίσης  την  έδρα  τους  το  Εφετείο  και  η  Εισαγγελία  Εφετών  Θράκης,  το

Πρωτοδικείο Ροδόπης, το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο, καθώς και η Σχολή Αστυφυλάκων,

η Αστυνομική Ακαδημία, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Εξυπηρετείται από δύο αεροδρόμια, με πλησιέστερο τον αερολιμένα Αλεξανδρούπολης Δημόκριτος

σε απόσταση 65 χιλιομέτρων και τον αερολιμένα Μέγας Αλέξανδρος στην Χρυσούπολη Καβάλας,

ο οποίος απέχει 80 χιλιόμετρα. Ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού (A2) διέρχεται νοτίως του

αστικού  ιστού,  στον  οποίο  μπορεί  κανείς  να  εισέλθει  από  δύο  κόμβους,  τη  Δυτική  και  την

Ανατολική είσοδο Κομοτηνής. Η ολοκλήρωση του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού (A23) με την

Νυμφαία  και  τα  ελληνοβουλγαρικά  σύνορα  ολοκληρώθηκε  το  Φθινόπωρο  2013.  Η  Κομοτηνή

απέχει  57  χλμ  από  την  Αλεξανδρούπολη,  95  χλμ  από  την  Καβάλα  και  247  χλμ  από  τη

Θεσσαλονίκη.  Το 1978  συστάθηκε  η  Βιομηχανική  Περιοχή  Κομοτηνής  η  οποία  εκτείνεται  σε

επιφάνεια 4.332 στρεμμάτων, από τα οποία 2.847 αποτελούν βιομηχανικά και βιοτεχνικά γήπεδα,

και περιλαμβάνει πλήρες οδικό δίκτυο, ύδρευση με ιδιαίτερο υδραγωγείο και δίκτυο αποχέτευσης.

Τη  δεκαετία  του  1980  μετατράπηκε  σε  μία  από  τις  μεγαλύτερες  Βιομηχανικές  Περιοχές  της

Ελλάδας, ως τόπος εργασίας σχεδόν 18.000 ατόμων, ωστόσο υπέπεσε σε βαθιά παρακμή, καθώς

πολλοί επενδυτές, αν και έτυχαν μεγάλων επιδοτήσεων, δεν δημιούργησαν βιώσιμες επιχειρήσεις.

Το 2012 ανακινήθηκε διαδικασία ελέγχου για την απόδοση ευθυνών. Την ίδια χρονιά, δεδομένης

της Ελληνικής κρίσης χρέους 2010-2012, είχαν απομείνει σε αυτή μερικές δεκάδες εργοστασίων εν

λειτουργία, αντανακλώντας τον τοπικό δείκτη ανεργίας, ο οποίος σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο

Κομοτηνής ήταν της τάξης του 40%.

2.  Η Αλεξανδρούπολη είναι η πρωτεύουσα του Νομού Έβρου. Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης

εδρεύουν  το  Πρωτοδικείο,  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών,  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  και  το

Ειρηνοδικείο. Στην πόλη λειτουργούν τέσσερα τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Επίσης,  στην πόλη εδρεύει  το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου. Διαθέτει σημαντικό

λιμάνι, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό. Η Εγνατία Οδός είναι ο μεγαλύτερος οδικός άξονας

που περνά από την Αλεξανδρούπολη. Η Aλεξανδρούπολη απέχει 5 χλμ από την Eγνατία Οδό. Η

Αλεξανδρούπολη βρίσκεται σε απόσταση 57,1 χλμ από την Κομοτηνή.

3. Η πόλη της Καβάλας, είναι πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στην Ανατολική

Μακεδονία.  Διαθέτει  λιμένα,  ο  οποίος  χαρακτηρίζεται  από  το  ΓΠΧΣΑΑ ως  λιμένας  διεθνούς

ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας. Υπάρχει και το Διεθνές αεροδρόμιο Καβάλας.. Η πόλη δεν
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συνδέεται  με  το  εθνικό  σιδηροδρομικό  δίκτυο  της  χώρας,  αλλά  εξυπηρετείται  από  το

Σιδηροδρομικό Σταθμό Δράμας. Στην πόλη της Καβάλας εδρεύουν το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία

Πρωτοδικών,  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο,  το  Ειρηνοδικείο  και  το  Πταισματοδικείο.  Εδρεύουν,

επίσης, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ καθώς και το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Η πόλη της Καβάλας απέχει 94,8

χλμ  από  την  Κομοτηνή  και  149  χλμ  από  την  Αλεξανδρούπολη.  Βρίσκεται  πάνω  στον

αυτοκινητόδρομο Α2 της Εγνατίας Οδού και εξυπηρετείται από αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και

ταξί.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

α)  Προτείνεται  η  διατήρηση  του  Διοικητικού  Εφετείου  Κομοτηνής.  Προτείνεται  επίσης  η

διατήρηση  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων  Αλεξανδρούπολης,  Καβάλας  και  Κομοτηνής  ως

δικαστηρίων με φυσική παρουσία και η δημιουργία δικαστηρίων τηλεματικής στην Ορεστιάδα και

στην  Ξάνθη.  Για  τα  δικαστήρια  τηλεματικής  στις  ως  άνω  πόλεις  απαιτείται  η  ανεύρεση  των

κατάλληλων κτιρίων και ο εφοδιασμός με τον σχετικό εξοπλισμό.

β)  Οι  λόγοι  που  επιβάλουν  τη  διατήρηση  του  Διοικητικού  Εφετείου  Κομοτηνής  και  των

Διοικητικών Πρωτοδικείων Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής ως δικαστηρίων με φυσική παρουσία

σχετίζονται με τη γεωγραφική θέση των πόλεων αυτών, οι οποίες ευρίσκονται στο βορειοανατολικό

άκρο  της  χώρας  κοντά  στα  σύνορα  με  την  Βουλγαρία  και  την  Τουρκία.  Το Γενικό  Πλαίσιο

Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ 6876/4871/2008,  Α΄128)

ορίζει το δίπολο Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη ως πρωτεύοντα εθνικό πόλο. Στόχοι, μεταξύ άλλων,

η ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης σε διεθνή ενεργειακό κόμβο και πύλη στο θαλάσσιο διάδρομο

Μεσογείου-Ευξείνου  Πόντου,  η  ενίσχυση  της  θέσης  του  δίπολου  στα  διεθνή  δίκτυα χερσαίων

μεταφορών  (σύνδεση  με  τις  θαλάσσιες  πύλες  της  Βουλγαρίας,  το  διαγώνιο  άξονα  "Κεντρική

Ευρώπη  -  Βελιγράδι  -  Σόφια  -  Κωνσταντινούπολη"  κλπ.),  η  ενίσχυση  του  στους  τομείς  της

ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας- τεχνολογίας, του αθλητισμού και της υγείας, η ενίσχυση της

σύνδεσης  με  το  μητροπολιτικό  κέντρο  της  Θεσσαλονίκης,  η  ενίσχυση  των  σχέσεων  με  το

νησιωτικό χώρο του Βορείου Αιγαίου, ιδιαίτερα με τις νήσους Σαμοθράκη και Λήμνο. Η ΒΙΠΕ

Αλεξανδρούπολης εντάσσεται σε καθεστώς ΕΠ Τύπου Α, με στόχο την προσέλκυση επιχειρήσεων

έρευνας και καινοτομίας και τη σταδιακή μετεγκατάσταση βιομηχανιών της ευρύτερης περιοχής.

Υλοποιούνται οι υποδομές επεξεργασίας λυμάτων της ΒΙΠΕ.
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Επιπλέον,  ο  λόγος  που  επιβάλει  τη  διατήρηση  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Καβάλας  ως

δικαστηρίου με φυσική παρουσία σχετίζεται με την αξιολόγηση και την προοπτική της πόλης κατά

τον χωροταξικό σχεδιασμό. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

(ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ 6876/4871/2008,  Α΄128)  ορίζει  την  Καβάλα ως  δευτερεύοντα  εθνικό  πόλο.

Προωθείται  η  αναβάθμιση  των  τεχνικών  και  κοινωνικών  υποδομών  και  υπηρεσιών  και  η

καινοτομία,  με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού

δυναμικού. Ενισχύεται η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ γειτονικών αστικών κέντρων και

η, μέσω αυτών, δημιουργία διπόλων ή πολυ−πόλων, όπως αυτών της Καβάλας – Ξάνθης – Δράμας

και  προωθείται  η  δημιουργία  νέων  σιδηροδρομικών  αξόνων  για  τη  σύνδεση  Θεσσαλονίκης  –

Αμφίπολης – Καβάλας – Ξάνθης.

γ) Η  πρόβλεψη  δικαστηρίων  τηλεματικής  στις  πόλεις  της  Ορεστιάδας  και  της  Ξάνθης

πραγματώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αρχή της εγγύτητας στο πεδίο του ατομικού

δικαιώματος της παροχής δικαστικής προστασίας. 

Ακολουθούν γραφήματα
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3. Η Εφετειακή Περιφέρεια Κρήτης

Α.  Γενικά

Το  Διοικητικό  Εφετείο  Χανίων  συστάθηκε  με  το  άρθρο  2  του  βδ  868/1961  (Α  218)  ως

δευτεροβάθμιο  φορολογικό  δικαστήριο.  Η  έδρα  του  είναι  στα  Χανιά.  Διοικείται  από  τον

Προϊστάμενο του Δικαστηρίου.

Β. Χωρική περιφέρεια-Διοικητικά Πρωτοδικεία-κτίρια 

 Η  περιφέρεια  του  Διοικητικού  Εφετείου  Χανίων  εκτείνεται  στην  περιφέρεια  των

Διοικητικών  Πρωτοδικείων  Ηρακλείου  και  Χανίων  (άρθρο  μόνο  του  πδ  404/1978,  Α’ 83).

Στεγάζεται σε δημόσιο κτίριο (ιδιοκτησίας ΤΑΙΠΕΔ) στο κέντρο της πόλης μαζί με το Διοικητικό

Πρωτοδικείο Χανίων,  τη Δ.Ο.Υ. Χανίων και  τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Το κτίριο είναι

ακατάλληλο,  δεν  έχει   οικοδομική άδεια ούτε  έχει  τακτοποιηθεί  πολεοδομικώς,  δεν  υπάρχουν

έξοδοι κινδύνου, ούτε πληρούνται όροι ασφαλείας και μόνωσης. Διαθέτει  αίθουσα συνεδριάσεων,

δεν υπάρχουν χώροι διασκέψεων, ούτε χώροι βιβλιοθήκης.

 Η  περιφέρεια  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου  εκτείνεται  στους  νομούς

Ηρακλείου και Λασιθίου. Η έδρα του δικαστηρίου βρίσκεται στο Ηράκλειο. Η μεταβατική έδρα

Νεάπολης Λασιθίου καταργήθηκε με το άρθρο 39 παρ. 1γ του ν. 4274/2014 (Α’ 147). Διοικείται

από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου. Προς το παρόν στεγάζεται σε διάσπαρτα γραφεία στον 2ο,

3ο,  και  4ο  όροφο  πολυκατοικίας,  συνολικής  επιφάνειας  336  τ.μ,  τα  οποία  είναι  παντελώς

ακατάλληλα. Ως ακροατήριο, χρησιμοποιείται αίθουσα του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, όπου  κατά

τις  δικασίμους  μεταφέρονται  οι  φάκελοι  των  δικογραφιών.  Μετά  από  δημοπρασία  μίσθωσης,

αναδείχθηκε μειοδότης  εκμίσθωσης κτιρίου 1000 τ.μ.,  κατάλληλου για όλες τις υπηρεσίες του

δικαστηρίου.

 Η περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων εκτείνεται στους νομούς Χανίων και

Ρεθύμνου. Η έδρα του είναι στα Χανιά. Η μεταβατική έδρα Ρεθύμνου καταργήθηκε με το άρθρο 39

παρ. 1γ του ν. 4274/2014 (Α’ 147). Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου. Συστεγάζεται

με το Διοικητικό Εφετείο Χανίων.

Γ. Συγκρότηση δικαστηρίων 

 Στο  Διοικητικό  Εφετείο  Χανίων,  το  οποίο  συγκροτείται    από  3  τμήματα  γενικής

αρμοδιότητας προβλέπονται 3 οργανικές θέσεις Προέδρων Εφετών και 10 θέσεις Εφετών. Επίσης,

προβλέπονται 11 θέσεις δικαστικών υπαλλήλων , 7 από τις οποίες είναι καλυμμένες. 

 Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, το οποίο συγκροτείται από 4 τμήματα , εκ των

οποίων ένα ειδικό φορολογικό, προβλέπονται 23 οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών, εκ των
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οποίων  4  θέσεις  Προέδρων  Πρωτοδικών  και  19  θέσεις  Πρωτοδικών-Παρέδρων.  Επίσης

προβλέπονται 20 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, εκ των οποίων είναι καλυμμένες οι 16. 

 Στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Χανίων,  το  οποίο  συγκροτείται  από  2  τμήματα  γενικής

αρμοδιότητας, προβλέπονται 11 οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών, εκ των οποίων 2 θέσεις

Προέδρων Πρωτοδικών και 9 θέσεις Πρωτοδικών-Παρέδρων. 

Δ. Φόρτος εργασίας 

Διοικητικό Εφετείο Χανίων
Έτη Εισαχθείσες υποθέσεις Δημοσιευθείσες Εκκρεμείς

υποθέσεις
31.12  κάθε
έτους

2018 633 459 1555

2019 526  755 1153

2020 723  569 1196

Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
Έτη Εισαχθείσες υποθέσεις Δημοσιευθείσες Εκκρεμείς

υποθέσεις
31.12  κάθε
έτους

2018 1479 3219 4.477

2019 1436 2394 3086

2020 919 1451 2272

Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων
Έτη Εισαχθείσες υποθέσεις Δημοσιευθείσες Εκκρεμείς

υποθέσεις
31.12  κάθε
έτους

2018 898 1021 2295
2019 731 730 1979

2020 591 692 1671

 Ε. Θέση -Στοιχεία επιχειρηματικότητας 

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008, Α΄128) ορίζει το δίπολο Ηράκλειο - Χανιά   ως πρωτεύοντα εθνικό πόλο. Στόχοι,

μεταξύ άλλων, η ενίσχυση στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας-τεχνολογίας, του
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αθλητισμού  και  της  υγείας,  η  ανάδειξη  του  δίπολου  σε  κέντρο  ανάπτυξης  μιας  ευρύτερης

δυναμικής περιοχής στην οποία περιλαμβάνονται και οι νομοί Ρεθύμνου και Λασιθίου, ιδίως στους

τομείς: α) του τουρισμού, σε συνδυασμό με την ανάδειξη των σημαντικών, τοπικών, φυσικών και

πολιτιστικών πόρων, β) των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα (ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την

παραγωγή προϊόντων με βιολογικές μεθόδους, ονομασίας προέλευσης κ.ά.), γ) της μεταποίησης και

της  διακίνησης  προϊόντων,  δ)  των  μεταφορών,  με  την  ανάπτυξη  αερολιμενικών  και  λιμενικών

υποδομών εθνικής ή και υπερεθνικής σημασίας, στο Ηράκλειο και τα Χανιά. 

Το οδικό δίκτυο, δεν καλύπτει τις ανάγκες τις περιοχής ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τους

οποίους το νησί της Κρήτης υποδέχεται μεγάλο αριθμό τουριστών, θεωρείται ξεπερασμένο και σε

αρκετά  σημεία  επικίνδυνο.  Ευρίσκεται  σε  φάση  ολοκλήρωσης  μελέτης  του  σχεδιασμού  του

μεγαλύτερου μέρους του ο αυτοκινητόδρομος 90 (Α90), γνωστός και ως Βόρειος Οδικός Άξονας

Κρήτης,  (ΒΟΑΚ),  ο  οποίος  ενώνει  τη δυτικότερη πόλη της  Κρήτης,  Καστέλι  Κισάμου με  την

ανατολικότερη,  Σητεία,  συνολικού  μήκους  περίπου  300  χιλιομέτρων  και  σε  φάση  έναρξης

εκτέλεσης ένα τμήμα του σχετικού έργου.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 η Περιφέρεια Κρήτης έχει πληθυσμό 623.065 κατοίκων.

1.  Η  πόλη  του  Ηρακλείου  έχει  πληθυσμό  140.730  κατοίκους,  ο  Δήμος  Ηρακλείου  173.993

κατοίκους και ο Νομός Ηρακλείου 304.270. Στο Ηράκλειο εδρεύουν το Εφετείο Αν. Κρήτης, η

Εισαγγελία  Εφετών  Αν.  Κρήτης,  το  Πρωτοδικείο,  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών,  το  Διοικητικό

Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο. Υπάρχουν 8 σχολές ΑΕΙ και 11 σχολές του

Ελληνικού  Μεσογειακού  Πανεπιστημίου.  Στο  Ηράκλειο  λειτουργούν  επίσης  η  Πατριαρχική

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου, η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο,

λειτουργούν Τεχνικό Επιμελητήριο και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Διαθέτει λιμάνι

και διεθνές αεροδρόμιο. Απέχει  139 χλμ από τα Χανιά,  περίπου 9 ώρες από το λιμάνι του Πειραιά

με πλοίο και 55   αεροπορικώς από την Αθήνα.

2. Η πόλη των Χανίων έχει πληθυσμό 53.910 κατοίκων και ο νομός 53.910. Στα Χανιά έχουν την

έδρα τους Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήριο (Πρωτοδικείο και Εφετείο καθώς και οι αντίστοιχες

Εισαγγελίες), το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων και το Ναυτικό

Νοσοκομείο  Κρήτης,  λειτουργούν  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και  Εμπορικό  και  Βιομηχανικό

Επιμελητήριο. Τα Χανιά διαθέτουν αεροδρόμιο και λιμάνι, απέχουν περίπου 9 ώρες από το λιμάνι

του Πειραιά με πλοίο και 55  αεροπορικώς από την Αθήνα.
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ΠΡΟΤΑΣΗ 

α) Προτείνεται  η  διατήρηση  Διοικητικού  Εφετείου  στην  Κρήτη  ως  δικαστηρίου  με  φυσική

παρουσία  δικαστών,  κυρίως  λόγω  του  νησιωτικού  χαρακτήρα  της  εφετειακής  περιφέρειας.

Περαιτέρω, προτείνεται για λόγους ιστορικούς η διατήρηση της έδρας του δικαστηρίου στην πόλη

των Χανίων,  με  προσπάθεια  αξιοπρεπούς  στέγασής  του.  Λόγω όμως  της  θέσης της  πόλης του

Ηρακλείου  στο  κέντρο  της  εφετειακής  περιφέρειας  και  των  υπόλοιπων  χαρακτηριστικών  της

(μεγάλος πληθυσμός, επιχειρηματικό κέντρο) προτείνεται η λειτουργία δικαστηρίου τηλεματικής

στο  Ηράκλειο,  στο  οποίο  θα  εκδικάζονται  με  τη  μέθοδο  της  τηλεματικής  οι  υποθέσεις  της

Ανατολικής Κρήτης (νομών Ηρακλείου και Λασιθίου). 

β) Προτείνεται η διατήρηση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου ως δικαστηρίου με φυσική

παρουσία  δικαστών  και   η  μετατροπή  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Χανίων  σε  δικαστήριο

τηλεματικής  με  μεταφορά  των  οργανικών  θέσεων  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Χανίων  στο

Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου για τους εξής λόγους :

1) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου συγκροτείται από 23 δικαστικούς λειτουργούς και

το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων  από 11, υπερτερεί επομένως σε μέγεθος, τόσο σε σχέση με τα

λειτουργούντα τμήματα (4 έναντι 2) όσο και σε σχέση με τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών

(23  έναντι  11).  Επί  πλέον,  η  συγκέντρωση  ικανού  αριθμού  δικαστικών  λειτουργών  σε  ένα

δικαστήριο (34) θα έχει ως αποτέλεσμα τη συχνή φυσική παρουσία δικαστικών λειτουργών στο

δικαστήριο , δεν θα επηρεάζεται δε η λειτουργία του  σε περίπτωση απουσίας δικαστών με άδειες. 

2) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο  Χανίων υπολείπεται  σημαντικά  σε  φόρτο εργασίας  του ΔΠ

Ηρακλείου (εισαχθείσες υποθέσεις στο ΔΠ Ηρακλείου το  2018  1479, το 2019 1436 και το 2020

919  έναντι  898 εισαχθεισών στο Δ Π Χανίων το 2018, 731 το 2019 και 591 το 2020). Επίσης η

αναλογία  εισαχθεισών/δημοσιευθεισών,  είναι  919/1451  ήτοι  63%  για  το  ΔΠ Ηρακλείου   και

591/692, ήτοι 85%  για το ΔΠ Χανίων, ήτοι η διαφορά στην παραγωγικότητα των δύο δικαστηρίων

είναι  εμφανής.  Περαιτέρω,  η  εισαγωγή  υποθέσεων  στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Χανίων  είναι

πτωτική και πολύ μικρή (591 το 2020), γεγονός που δεν υποστηρίζει  τη λειτουργία αυτοτελούς

δικαστηρίου.

3) Επίκειται η μεταστέγαση του ΔΠ Ηρακλείου σε μισθωμένο κτίριο 1000 τ.μ. ,  απολύτως

κατάλληλο για το σκοπό του, με χώρους διασκέψεων και ακροατήριο, χωρίς συστέγαση  με άλλες

υπηρεσίες,  ως εκ τούτου υπερτερεί του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων, το οποίο συστεγάζεται

με άλλες υπηρεσίες σε ακατάλληλο κτίριο. 

4) Η θέση των πόλεων : Το Ηράκλειο βρίσκεται στο κέντρο περίπου της Κρήτης και απέχει 62

χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο, 127 χιλιόμετρα από τη Σητεία , 78 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο

και  139 χιλιόμετρα από τα Χανιά,   ενώ η πόλη των Χανίων βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του
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νησιού, απέχει  62 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, 202 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο και 256

χιλιόμετρα από τη Σητεία. Επομένως είναι ευχερέστερη η προσέλευση διαδίκων και δικηγόρων στο

Ηράκλειο από όλο το νησί, η δε διατήρηση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου οδηγεί στην

ύπαρξη διοικητικού δικαστηρίου με ορθολογική χωρική κατανομή. Επί πλέον, το Ηράκλειο είναι η

πολυπληθέστερη πόλη, με τη μεγαλύτερη  οικονομική δραστηριότητα. 

5) Το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Ηρακλείου,  με  δύναμη  πλέον  34  δικαστικών  λειτουργών

πλησιάζει στα όρια της  CEPEJ.  Επί πλέον, καθίσταται δυνατή η εκλογή τριμελούς συμβουλίου

διοίκησης από τη Διοικητική Ολομέλεια του Δικαστηρίου. 

6) Λόγω  της  γεωγραφικής  διαμόρφωσης  της  εφετειακής  περιφέρειας,  θα  ήταν  σκόπιμη  η

εξέταση  δυνατότητας  λειτουργίας  δικαστηρίων  τηλεματικής  στο  Ρέθυμνο,  τη  Νεάπολη  και  τη

Σητεία.

Η  πραγματοποίηση  της  πρότασης  απαιτεί  την  προσαρμογή  των  υφισταμένων  προβλέψεων

προκειμένου να λειτουργήσει Εφετείο τηλεματικής στο Ηράκλειο,  καθώς και των υπηρεσιών του

ΟΣΔΔΥΔΔ , προκειμένου να ενοποιηθούν οι διαδικασίες ροής των υποθέσεων και διασφάλισης των

δεδομένων που αφορούν το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων. 

Ακολουθούν γραφήματα
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4. Η Εφετειακή Περιφέρεια Πειραιώς

Α. Γενική Περιγραφή του Δικαστηρίου

To Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιώς  συστάθηκε  με  το  άρθρο  1  του  β.δ.  868/1961  (Α΄  218)  ως

Φορολογικό Δικαστήριο. H έδρα του είναι στον Πειραιά. Το Δικαστήριο στεγάζεται σε μισθωμένο

ακίνητο στο κέντρο της πόλης έτους κατασκευής 1973. Το κτίριο δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των

ΑΜΕΑ, δεν υπάρχουν χώροι για τη διενέργεια διασκέψεων ούτε χώρος για βιβλιοθήκη. Διοικείται

από Τριμελές Συμβούλιο που εκλέγεται από την Ολομέλειά του.

Η  Περιφέρεια  του  Δικαστηρίου  εκτείνεται  στις  περιφέρειες   των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων

Πειραιώς, Χαλκίδας, Λιβαδειάς, Λαμίας, Σύρου, Ρόδου και Μυτιλήνης. Διατηρεί μεταβατικές έδρες

στη Μυτιλήνη, στη Ρόδο, και στη Σύρο  (άρθρο μόνο του π.δ. 404/1978 – Α΄ 83). 

i)  Στην  περιφέρεια  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Πειραιώς  υπάγεται  η  περιφέρεια  του

διαμερίσματος Πειραιώς. Η περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς έχει πληθυσμό 448.997 κατοίκους.  Η

έδρα του δικαστηρίου βρίσκεται στον Πειραιά. Στεγάζεται σε μισθωμένο πολυόρωφο κτίριο με

είσοδο  εντός  στοάς.  Οι  Γραμματείες,  οι  δικαστικές  αίθουσες  και  τα  αρχεία  του  Δικαστηρίου,

συνολικής επιφάνειας 1806 τ.μ., είναι διασκορπισμένα σε 6 ορόφους με την σχετική μίσθωση να

έχει  λήξει  από  τις  26.10.2011,  ενώ  έχει  κοινοποιηθεί  προς  το  Δικαστήριό  εξώδικη  δήλωση  –

καταγγελία των ιδιοκτητών του κτιρίου περί μη συναινέσεώς τους σε παράταση της μισθώσεως και

περί  αποδόσεως  του  μισθίου.  Το  Δικαστήριο  συστεγάζεται  με  την  Ιατροδικαστική  Υπηρεσία

Πειραιά αλλά και  με  άλλες  ιδιωτικές  επιχειρήσεις.  Δεν  υφίσταται  σχέδιο  πυρασφάλειας  και  τα

κλιματιστικά λειτουργούν μετά δυσκολίας.

ii) Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας υπάγεται ο νομός Εύβοιας. Η έδρα

του βρίσκεται  στη Χαλκίδα.   Το Δικαστήριο στις  08.01.1995 μεταστεγάστηκε σε δύο ορόφους

νεοκλασικού μισθωμένου κτίσματος. Διαθέτει δική του αίθουσα συνεδριάσεων στον πρώτο όροφο

του ως άνω κτιρίου, το οποίο δεν πληροί τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση αναγκών ΑΜΕΑ.

Η Χαλκίδα  έχει  πληθυσμό  59.125  κατοίκους,  ενώ ο  νέος  διευρυμένος   Δήμος  έχει  πληθυσμό

102.223  κατοίκους.  O  Νομός  Ευβοίας  έχει  πληθυσμό  210.815  κατοίκους.  Το Γενικό  Πλαίσιο

Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ 6876/4871/2008,  Α΄128)

ορίζει την Χαλκίδα ως δευτερεύοντα εθνικό πόλο.

iii) Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς περιλαμβάνονται οι περιφέρειες των

Νομών Φωκίδας και Βοιωτίας. Η έδρα του βρίσκεται στη Λιβαδειά. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο

Λιβαδειάς συστεγάζεται με το Πολιτικό Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Λιβαδειάς στο Δικαστικό
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Μέγαρο  Λιβαδειάς.  Η  πόλη  της  Λιβαδειάς  έχει  πληθυσμό  21.379  κατοίκους,  ενώ  ο  νέος

διευρυμένος  Δήμος έχει πληθυσμό 31.315 κατοίκους. Ο νομός Φωκίδας έχει πληθυσμό 40.343

κατοίκους και ο νομός Βοιωτίας 117.920 κατοίκους.  

iv) Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας περιλαμβάνονται οι περιφέρειες των

Νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. Η έδρα του βρίσκεται στη Λαμία. Το Δικαστήριο στεγάζεται

στον  δεύτερο  όροφο  μιας  παλαιάς  πολυκατοικίας.  Η  πόλη  της  Λαμίας  είναι  πρωτεύουσα  της

Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και έχει πληθυσμό 52.006 κατοίκους. Ο νομός Φθιώτιδας έχει

πληθυσμό  158.231  κατοίκους  και  ο  νομός  Ευρυτανίας  20.081  κατοίκους.  Το Γενικό  Πλαίσιο

Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ 6876/4871/2008,  Α΄128)

ορίζει την Λαμία ως δευτερεύοντα εθνικό πόλο. 

v)  Στην περιφέρεια  του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Σύρου περιλαμβάνονται  οι  περιφέρειες  των

Νομών Κυκλάδων και Σάμου. Η έδρα του βρίσκεται στη Σύρο και  έχει μεταβατική έδρα στη Σάμο.

Το Δικαστήριο στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο.  Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης (μοναδικός Δήμος

του  νησιού)  έχει  πληθυσμό  21.507  κατοίκους.  O  νομός  Κυκλάδων  έχει  πληθυσμό  112.615

κατοίκους και ο νομός Σάμου 43.595 κατοίκους. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ 6876/4871/2008,  Α΄128)  κατατάσσει  τη  Σύρο  στο

Πολυπολικό  αναπτυξιακό  νησιωτικό  σύμπλεγμα  Βορείου  και  Νοτίου  Αιγαίου.  Το ενιαίο  αυτό

σύμπλεγμα  συγκροτείται  από  επί  μέρους  υποενότητες  (του  Β.  Αιγαίου,  των  Κυκλάδων,  των

Δωδεκανήσων)  οι  οποίες  αρθρώνονται  γύρω από τις  κύριες  αναπτυξιακές  ενότητες,  μεταξύ δε

αυτών, εκείνη της   Σύρου - Πάρου - Νάξου, η οποία περιλαμβάνει το δευτερεύοντα εθνικό πόλο

της Ερμούπολης. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την άρση της απομόνωσης των νησιών του

Βορείου και  του Νοτίου Αιγαίου,  με  την  ανάπτυξη των συνδέσεων των κύριων αναπτυξιακών

ενοτήτων τους τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους κύριους πόλους του ηπειρωτικού χώρου και της

Κρήτης. 

vi) Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου περιλαμβάνεται η περιφέρεια του Νομού

Δωδεκανήσου. Η έδρα του βρίσκεται στη Ρόδο και στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Το Δικαστήριο

έχει  μεταβατική  έδρα  στην  Κάλυμνο  και  στην  Κω.  Η  πόλη της  Ρόδου  έχει  πληθυσμό  49.541

κατοίκους, ενώ ο διευρυμένος Δήμος Ρόδου έχει πληθυσμό 115.490. O Νομός Δωδεκανήσoυ έχει

πληθυσμό  190.071  κατοίκους.  Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου

Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ 6876/4871/2008,  Α΄128)  κατατάσσει  τη  Ρόδο  στο  Πολυπολικό

αναπτυξιακό  νησιωτικό  σύμπλεγμα  Βορείου  και  Νοτίου  Αιγαίου.  Το  ενιαίο  αυτό  σύμπλεγμα
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συγκροτείται από επί μέρους υποενότητες (του Β. Αιγαίου, των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων) οι

οποίες  αρθρώνονται  γύρω από τις  κύριες  αναπτυξιακές  ενότητες,  μεταξύ δε αυτών,  εκείνη της

Ρόδου - Κω - Καλύμνου, η οποία περιλαμβάνει το δευτερεύοντα εθνικό πόλο της Ρόδου. Ιδιαίτερη

μέριμνα  λαμβάνεται  για  την  άρση  της  απομόνωσης  των  νησιών  του  Βορείου  και  του  Νοτίου

Αιγαίου, με την ανάπτυξη των συνδέσεων των κύριων αναπτυξιακών ενοτήτων τους τόσο μεταξύ

τους, όσο και με τους κύριους πόλους του ηπειρωτικού χώρου και της Κρήτης. 

vii)  Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης περιλαμβάνονται οι περιφέρειες

των Νομών Λέσβου και Χίου. Η έδρα του βρίσκεται στη Μυτιλήνη και στεγάζεται σε μισθωμένο

κτίριο. Το Δικαστήριο έχει μεταβατική έδρα στη Χίο. Η πόλη της Μυτιλήνης έχει πληθυσμό 37.890

κατοίκους, ενώ ο διευρυμένος  Δήμος Μυτιλήνης έχει πληθυσμό 86.436. O Νομός Λέσβου έχει

πληθυσμό 109.118 κατοίκους. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει πληθυσμό 199.231 κατοίκους.

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008,  Α΄128)  κατατάσσει  τη  Μυτιλήνη  στο  Πολυπολικό  αναπτυξιακό  νησιωτικό

σύμπλεγμα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Το ενιαίο αυτό σύμπλεγμα συγκροτείται από επί μέρους

υποενότητες (του Β. Αιγαίου, των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων) οι οποίες αρθρώνονται γύρω από

τις  κύριες  αναπτυξιακές  ενότητες,  μεταξύ  δε  αυτών,  εκείνη  της   Λέσβου  -  Χίου,  η  οποία

περιλαμβάνει  τους  δευτερεύοντες  εθνικούς  πόλους  Μυτιλήνης  και  Χίου.  Ιδιαίτερη  μέριμνα

λαμβάνεται για την άρση της απομόνωσης των νησιών του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, με την

ανάπτυξη των συνδέσεων των κύριων αναπτυξιακών ενοτήτων τους τόσο μεταξύ τους, όσο και με

τους κύριους πόλους του ηπειρωτικού χώρου και της Κρήτης. 

Β. Η συγκρότηση των Δικαστηρίων

Το Εφετείο Πειραιώς  συγκροτείται από  11 Τμήματα. Ειδικότερα,  τρία (3) Τμήματα δικάζουν τις

ακυρωτικές  διαφορές  και  οκτώ  (8)  δικάζουν  ουσιαστικές  διαφορές.  Στο  Διοικητικό  Εφετείο

προβλέπονται έντεκα (11) θέσεις Προέδρων Εφετών και σαράντα τέσσερις (44) Εφετών. Για τη

στελέχωση  της  Γραμματείας  του  Δικαστηρίου  προβλέπονται  52  οργανικές  θέσεις  υπαλλήλων.

Έχουν καλυφθεί μόνο 30 θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, τέσσερις δικαστικοί υπάλληλοι δε είναι

υπό παραίτηση. Στο Δικαστήριο δεν υπάρχει δικαστικός επιμελητής. 

i)  Το Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Πειραιώς  συγκροτείται  από  δώδεκα  (12)  Τμήματα.  Σε  όλα  τα

τμήματα  προσδιορίζονται  υποθέσεις  όλων  των  αντικειμένων.  Στο  8ο  και  στο  12ο  τμήμα

προσδιορίζονται  κυρίως  φορολογικές  και  τελωνειακές   διαφορές.  Στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο
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Πειραιώς προβλέπονται δώδεκα (12) οργανικές θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών και πενήντα οκτώ

(58) Πρωτοδικών–Παρέδρων. 

ii) Tο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας συγκροτείται από δύο (2) τμήματα. Προβλέπονται εννέα

(9)  οργανικές  θέσεις  δικαστικών  λειτουργών,  εκ  των  οποίων  δύο  (2)  θέσεις   Προέδρων

Πρωτοδικών και επτά (7) θέσεις Πρωτοδικών – Παρέδρων. 

iii)  Tο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Λιβαδειάς  συγκροτείται  από  ένα  (1)  τμήμα.  Στο  Δικαστήριο

προβλέπονται  7  οργανικές  θέσεις  δικαστικών λειτουργών,  ήτοι  1  Προέδρου Πρωτοδικών και  6

Πρωτοδικών,  οι  οποίες  είναι  όλες  καλυμμένες.  Οι  δικαστικοί  λειτουργοί  που  υπηρετούν  στο

Δικαστήριο έχουν τοποθετηθεί, κατά μέσο όρο, πριν 3 έτη. Για τη στελέχωση της Γραμματείας του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς προβλέπονται 7 οργανικές θέσεις υπαλλήλων, ήτοι 4 θέσεις

δικαστικών γραμματέων, 1 δακτυλογράφου και 2 δικαστικών επιμελητών ενώ υπηρετούν αυτή τη

στιγμή μόνο 3 μόνιμοι δικαστικοί υπάλληλοι-γραμματείς. Την τελευταία τριετία συνολικά έχουν

λάβει άδεια 2 δικαστικοί λειτουργοί λόγω κύησης – λοχείας- ανατροφής τέκνου.

iv)  Το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Λαμίας  συγκροτείται  από  δύο  (2)  τμήματα.  Στο  Δικαστήριο

προβλέπονται δέκα (10) οργανικές θέσεις δικαστών, δύο (2) Προέδρων Πρωτοδικών και οκτώ (8)

Πρωτοδικών. Υπηρετούν 2 Πρόεδροι και 7 Πρωτοδίκες. Η αρχαιότερη δικαστής υπηρετεί 6 έτη.

Για τη στελέχωση της Γραμματείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας προβλέπονται  10 θέσεις

υπαλλήλων, εκ των οποίων έχουν καλυφθεί οι 8.

v)  Το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Σύρου  συγκροτείται  από  δύο  (2)  τμήματα.  Στο  Δικαστήριο

προβλέπονται  δύο (2) οργανικές θέσεις  Προέδρων Πρωτοδικών και  εννέα (9) οργανικές θέσεις

Πρωτοδικών - Παρέδρων.  Οι δικαστικοί λειτουργοί υπηρετούν στο Δικαστήριο από δύο (2) έως

πέντε  (5)  χρόνια.  Για  τη  στελέχωση  της  Γραμματείας  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Σύρου

προβλέπονται  εννέα  (9)  οργανικές  θέσεις  δικαστικών  υπαλλήλων,  εκ  των  οποίων  δεν  έχουν

καλυφθεί οι τρεις (3).

vi)  Το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Ρόδου  συγκροτείται  από  δύο  (2)  τμήματα.  Στο  Δικαστήριο

προβλέπονται δύο (2) οργανικές θέσεις  Προέδρων Πρωτοδικών και δέκα (10) οργανικές θέσεις

Πρωτοδικών. Οι δύο αρχαιότεροι δικαστικοί λειτουργοί υπηρετούν  στο Δικαστήριο από το 2014

και  από  το  2018  .  Για  τη  στελέχωση  της  Γραμματείας  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Ρόδου

προβλέπονται εννέα (9) οργανικές θέσεις γραμματέων, εκ των οποίων καλυμμένες είναι οι επτά (7)
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δύο (2) θέσεις επιμελητών κενές (τα σχετικά καθήκοντα εκτελούν επί του παρόντος δύο υπάλληλοι

γραμματείας,  που  αρχικά είχαν  προσληφθεί  ως  επιμελητές  και  έπειτα  μετατάχθηκαν  σε  θέσεις

γραμματέων) και μία (1) θέση ΔΕ δακτυλογράφων -χειριστών Η/Υ κενή.

Vii) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης συγκροτείται από ένα τμήμα. Προβλέπονται πέντε (5)

οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών, εκ των οποίων μία (1) θέση Προέδρου Πρωτοδικών και

τέσσερις  (4)  θέσεις  Πρωτοδικών  –  Παρέδρων.  Ένας  δικαστικός  λειτουργός  υπηρετεί  στο

Δικαστήριο από το 2009, μία από το 2015, μία από 2019 και δύο από το 2020. Για τη στελέχωση

της  Γραμματείας  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Μυτιλήνης  προβλέπονται  επτά  (7)  οργανικές

θέσεις δικαστικών υπαλλήλων (5 δικαστικών υπαλλήλων, 1 δακτυλογράφου, 1 επιμελητή), εκ των

οποίων έχουν καλυφθεί οι πέντε (5).  

Γ. Οι εκκρεμείς υποθέσεις

 Οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς ανήλθαν το έτος  2020 σε  6.376 έναντι

6565 το έτος 2019 και 7.717 το έτος 2018. Οι εισαχθείσες υποθέσεις παρουσιάζουν σταθερότητα

γύρω στις 2500 – 3000 υποθέσεις κατ’ έτος.    

Εκκρεμείς Εισαχθείσες

2018 7717  2372

2019 6565 2650

2020 6376 2902

Περαιτέρω : 

i) Οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς παρουσιάζουν τα τελευταία έτη

σταθερή  μείωση (13388  το  έτος  2018,  9.808  το  έτος  2019  και  5.660 το  έτος  2020).  Μείωση

παρατηρείται και στις εισαχθείσες υποθέσεις (3079 το έτος 2020 έναντι 4325 το έτος 2018).

έτος εκκρεμείς εισαχθείσες

2018 13388 4325

2019 9808

2020 5660 3079
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ii) Οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας παρουσιάζουν σταθερή μείωση

(1173 το  έτος  2018,  931 το  έτος  2019 και  687 το  έτος  2020).  Μείωση παρατηρείται  και  στις

εισαχθείσες υποθέσεις (380 το έτος 2020 έναντι 649 το έτος 2018).

έτος εκκρεμείς εισαχθείσες

2018 1173 649

2019 931

2020 687 380

iii) Οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς παρουσιάζουν τα τελευταία έτη

σταθερή μείωση (3011 το έτος 2018, 2684 το έτος 2019 και 2165 το έτος 2020). Ελαφρά μείωση

παρατηρείται και στις εισαχθείσες υποθέσεις (510 το έτος 2020 έναντι 557 το έτος 2018).

έτος εκκρεμείς εισαχθείσες

2018 3011 557

2019 2684

2020 2165 510

iv) Οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας παρουσιάζουν τα τελευταία έτη

σταθερή  μείωση  (2189  το  έτος  2018,  1841  το  έτος  2019  και  1416  το  έτος  2020).  Μείωση

παρατηρείται και στις εισαχθείσες υποθέσεις (351 το έτος 2020 έναντι 800 το έτος 2018).

έτος εκκρεμείς εισαχθείσες

2018 2189 800

2019 1841

2020 1416 351

v) Οι εκκρεμείς  υποθέσεις  στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου παρουσιάζουν τα τελευταία έτη

σταθερή μείωση (4133 το έτος 2018, 3033 το έτος 2019 και 1633 το έτος 2020). Σταθερές είναι οι

εισαχθείσες υποθέσεις  (860 το έτος 2020 έναντι 800 το έτος 2018 και 779 το έτος 2019).
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έτος εκκρεμείς εισαχθείσες

2018 4133 800

2019 3033 779

2020 1633 860

vi) Οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου παρουσιάζουν τα τελευταία έτη

σταθερή μείωση (2897 το έτος 2018, 2481 το έτος 2019 και 1738 το έτος 2020). Σταθερές είναι οι

εισαχθείσες υποθέσεις (1201 το έτος 2020 έναντι 1233 το έτος 2018).

έτος εκκρεμείς εισαχθείσες

2018 2897 1233

2019 2481

2020 1738 1201

vii) Οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης παρουσιάζουν τα τελευταία

έτη σταθερή μείωση ( 1664 το έτος 2018, 1404 το έτος 2019 και 1164 το έτος 2020). Μείωση

παρατηρείται και στις εισαχθείσες υποθέσεις (703 το έτος 2020 έναντι 1068 το έτος 2018).

έτος εκκρεμείς εισαχθείσες

2018 1664 1068

2019 1404

2020 1164 703

Δ. Η πόλη του Πειραιά

Ο Πειραιάς αποτελεί την τρίτη πόλη της Ελλάδας μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με δική της

περιφερειακή αστική ζώνη, και έδρα του σημαντικότερου λιμανιού της Ελλάδας. Ο Δήμος Πειραιά

έχει  έκταση  10,9  τ.  χμ.  και  πληθυσμό  163.688  κατοίκους  (γεγονός  που  τον  καθιστά  πέμπτο

μεγαλύτερο  Δήμο  της  χώρας)  Η  ευρύτερη  περιοχή  του  Πειραιά  συγκροτεί  την  Περιφερειακή

Ενότητα  Πειραιώς,  η  οποία  συνίσταται  από  τον  ομώνυμο  δήμο  και  τέσσερις  ακόμη  δήμους

(Νίκαιας-Αγίου  Ιωάννη  Ρέντη,  Κορυδαλλού,  Κερατσινίου-Δραπετσώνας  και  Περάματος),  με

συνολικό πληθυσμό 448.997 κατοίκους και έκταση 50,4 τ.χμ.  Ο Πειραιάς αποτελεί  σημαντικό
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βιομηχανικό και  εμπορικό κέντρο της χώρας,  αποτελώντας το μεγαλύτερο σε επιβατική κίνηση

λιμένα  της  Ευρώπης,  συνδέοντας  ακτοπλοϊκά  την  πρωτεύουσα  με  τα  νησιά  του  Αιγαίου  και

αποτελώντας ένα σημαντικό προορισμό για κρουαζιερόπλοια εντός της Μεσογείου. 

Στον Πειραιά  έχουν την έδρα τους Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήριο (Πρωτοδικείο και Εφετείο

καθώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελίες), το Διοικητικό Εφετείο και το Διοικητικό Πρωτοδικείο. 

Στον Πειραιά έχει την έδρα του το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Οργανισμός

Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ,  το Γενικό

Νοσοκομείο Νίκαιας. 

Το κέντρο  του  Πειραιά  απέχει  περίπου  10  χιλιόμετρα  από  το  κέντρο  της  Αθήνας,  της  οποίας

αποτελεί ιστορικό επίνειο. Η πόλη εξυπηρετείται συγκοινωνιακά από λεωφορεία/τρόλεϊ, τη γραμμή

1 του μετρό,  τον προαστιακό,  το τραμ Αθήνας,  το υπεραστικό ΚΤΕΛ και  μελλοντικά από την

επέκταση της γραμμής 3 του μετρό. Ο σταθμός Πειραιά του ΟΣΕ είναι η αφετηρία της γραμμής

Πειραιά - Θεσσαλονίκης και των γραμμών 1 και 2 του Προαστιακού της Αθήνας, οι οποίες ενώνει

τον  Πειραιά  με  τον  Διεθνή  Αερολιμένα  Αθηνών  «Ελευθέριος  Βενιζέλος»  και  το  Κιάτο  στην

Πελοπόννησο  αντίστοιχα.  Λόγω  της  γεωμορφολογίας  του  Πειραιά  και  τη  στενή  είσοδο  στη

χερσόνησο, δεν υπάρχει έντονο εθνικό οδικό δίκτυο. Δύο κύριες οδικές αρτηρίες συνδέουν την

πόλη με τις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής: η οδός Πειραιώς και ο Κόμβος Λεωφόρου Ποσειδώνος

/ Αυτοκινητόδρομος 1 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι). Ξεκινάει από τα σύνορα του Πειραιά με

το  Παλαιό  Φάληρο,  κατευθύνεται  προς  την  Αθήνα  και  αργότερα  προς  τη  Λαμία  και  τη

Θεσσαλονίκη. Εκτός από τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, από τον Πειραιά περνάνε και δύο εθνικές

οδοί. Η πρώτη είναι η εθνική οδός 56, που συνδέει τον Πειραιά με την Αθήνα. Η δεύτερη είναι η

εθνική οδός 56α, η οποία συνδέει τον Πειραιά με το Κερατσίνι και τον Σκαραμαγκά στα δυτικά και

το Παλαιό Φάληρο στα ανατολικά. Ο Πειραιάς απέχει από τη Λαμία 219 χλμ, από τη Λιβαδειά 146

χλμ και από τη Χαλκίδα 86 χλμ. 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

1.  Προτείνεται  η  διαμόρφωση  των  δικαστηρίων  της  Εφετειακής  Περιφέρειας  Πειραιώς  σε

Δικαστήρια φυσικής παρουσίας και σε δικαστήρια τηλεματικής. Προτείνεται επίσης η ένταξη του

Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λαμίας  ως  δικαστηρίου  τηλεματικής  στην  Εφετειακή  Περιφέρεια

Λάρισας, στην οποία διατηρείται ως δικαστήριο φυσικής παρουσίας το Διοικητικό Πρωτοδικείο

Λάρισας. Ειδικότερα : 

α) Προτείνεται η διατήρηση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς και του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Πειραιώς,  ως  δικαστηρίων  με  φυσική  παρουσία  καθόσον  ο  Πειραιάς  αποτελεί   σημαντικό

βιομηχανικό  και  εμπορικό  κέντρο  της  χώρας,  το  μεγαλύτερο  σε  επιβατική  κίνηση  λιμένα  της
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Ευρώπης, συνδέοντας ακτοπλοϊκά την πρωτεύουσα με τα νησιά του Αιγαίου, και  ένα σημαντικό

προορισμό  για  κρουαζιερόπλοια  εντός  της  Μεσογείου.   Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού

Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ 6876/4871/2008,  Α΄128)  περιλαμβάνει

σωρεία αναφορών για τη σημασία και τον ρόλο του λιμένος  του Πειραιώς στο εμπόριο και τις

μεταφορές.  Περαιτέρω,  προτείνεται  η  μετατροπή  των  μεταβατικών  εδρών  του  Διοικητικού

Εφετείου Πειραιώς, στη Μυτιλήνη, στη Ρόδο και στη Σύρο  σε δικαστήρια τηλεματικής.

β) Προτείνεται η διατήρηση των Διοικητικών Πρωτοδικείων Σύρου, Ρόδου και  Μυτιλήνης  ως

δικαστηρίων  με  φυσική  παρουσία,  λόγω  της  ιδιαίτερης  υποχρέωσης  του  Κράτους  για  την

προστασία των νησιωτικών περιοχών, δεδομένου ότι το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού

και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  κατατάσσει  τη  Σύρο,  τη  Μυτιλήνη  και  τη  Ρόδο  στο  Πολυπολικό

αναπτυξιακό νησιωτικό σύμπλεγμα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.  

γ)  Κατόπιν  τούτων,  προτείνεται   η   μετατροπή  των  μεταβατικών  εδρών  των  Διοικητικών

Πρωτοδικείων Μυτιλήνης, Σύρου και Ρόδου – αντιστοίχως σε Χίο, Σάμο και Κάλυμνο και Κω- σε

δικαστήρια τηλεματικής. 

δ) Προτείνεται η μετατροπή των Διοικητικών Πρωτοδικείων Λαμίας, Λιβαδειάς και Χαλκίδας σε

δικαστήρια  τηλεματικής  και,  περαιτέρω,  η  ένταξη  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λαμίας  ως

δικαστηρίου  τηλεματικής  στην  Εφετειακή  Περιφέρεια  Λάρισας,  στην  οποία  διατηρείται  ως

δικαστήριο φυσικής παρουσίας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας.

ε) Η υλοποίηση της πρότασης προϋποθέτει την ανεύρεση κτιρίου που θα στεγάσει το Διοικητικό

Πρωτοδικείο Πειραιώς  προκειμένου να εγκατασταθούν οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί

υπάλληλοι.  Απαιτεί  επίσης  την  προσαρμογή  του  ΟΣΔΔΥΔΔ προκειμένου  να  ενοποιηθούν  οι

διαδικασίες ροής των υποθέσεων και να διασφαλισθούν τα δεδομένα τα οποία αφορούν σε κάθε

ένα από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία Λαμίας, Λιβαδειάς και Χαλκίδας.    

στ) Οι λόγοι που επιβάλουν ειδικότερα τη διατήρηση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς ως

δικαστηρίου με φυσική παρουσία έναντι των Διοικητικών Πρωτοδικείων Λαμίας, Λιβαδειάς και

Χαλκίδας είναι οι εξής :

1) Τα Διοικητικά Πρωτοδικεία Χαλκίδας και Λιβαδειάς στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια που δεν

πληρούν τις απαιτήσεις λειτουργικών κτιρίων κατάλληλων για τη στέγαση δικαστηρίων. Αντιθέτως,

το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς αναμένεται να στεγασθεί σε νέο κτίριο. 

2)  Το Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Πειραιώς  αποτελεί  δικαστήριο  το  οποίο  συγκροτείται  από  60

δικαστικούς λειτουργούς. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας συγκροτείται από 9 δικαστικούς

λειτουργούς, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας από 7 και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς
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από  10.  Η  διαφορά  στην  παραγωγικότητα  των  δικαστηρίων  είναι  εμφανής.  Ενδεικτικά,  στο

Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Πειραιώς  δημοσιεύθηκαν  το  έτος  2020,  5223  αποφάσεις  κύριων

υποθέσεων, 572 αποφάσεις με τη διαδικασία σε συμβούλιο και 583 προεδρικές αποφάσεις. Με

βάση τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν 106,3  αποφάσεις  ανά δικαστικό λειτουργό.   Το ίδιο έτος

(2020)  στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Χαλκίδας  δημοσιεύθηκαν  488  αποφάσεις  επί  κυρίων

υποθέσεων, 66 αποφάσεις σε συμβούλιο και 6 προεδρικές αποφάσεις (αντιστοιχούν 56 αποφάσεις

ανά δικαστικό λειτουργό). Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς  δημοσιεύθηκαν 556 αποφάσεις

επί κυρίων υποθέσεων, 102 αποφάσεις σε συμβούλιο και 18 προεδρικές αποφάσεις (αντιστοιχούν

96,5 αποφάσεις  ανά δικαστικό λειτουργό).  Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας  δημοσιεύθηκαν

656 αποφάσεις επί κυρίων υποθέσεων, 20 αποφάσεις σε συμβούλιο και 12 προεδρικές αποφάσεις

(αντιστοιχούν 68,8 αποφάσεις ανά δικαστικό λειτουργό)

Αποφάσεις 2020 ΔΠρ Πειραιώς (60 

δικαστικοί λειτουργοί)

ΔΠρ Χαλκίδας (9 

δικαστικοί λειτουργοί)  

ΔΠρ Λαμίας (7 

δικαστικοί λειτουργοί) 

κύριες 5223 488 656

σε συμβούλιο 552 66 20

προεδρικές 583 6 12

Αποφάσεις 2020 ΔΠρ Λιβαδειάς (10 

δικαστικοί λειτουργοί)

κύριες 556

σε συμβούλιο 102

προεδρικές 18

3) Οι πόλεις της Λαμίας, της Χαλκίδας και της Λιβαδειάς χαρακτηρίζονται από το Γενικό Πλαίσιο

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ως δευτερεύοντες εθνικοί πόλοι, σε σχέση με

τη σημασία της πόλης του Πειραιά για τις μεταφορές και το εμπόριο.  

4) Η θέση της πόλης του Πειραιά  απέχει από τη Λαμία 219 χλμ, από τη Λιβαδειά 146 χλμ και από

τη Χαλκίδα 86 χλμ., παράλληλα δε συνδέεται με τις πόλεις αυτές μέσω του αυτοκινητόδρομου

ΠΑΘΕ και του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας.       

5)  Ο φόρτος  υποθέσεων  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων  Χαλκίδας,  Λαμίας  και  Λιβαδειάς  δεν

δικαιολογεί  τη  διατήρηση  των  δικαστηρίων  με  φυσική  παρουσία.  Ειδικότερα,  οι  εκκρεμείς
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υποθέσεις  των  δικαστηρίων  αυτών  μειώνονται  συνεχώς  τα  τρία  τελευταία  έτη.  Εξάλλου,  οι

δημοσιευθείσες  αποφάσεις  των  δικαστηρίων  αυτών,  τουλάχιστον  τα  τελευταία  τρία  έτη,

παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και δεν δικαιολογούν τις οριζόμενες για τα δικαστήρια

αυτά οργανικές θέσεις Πρωτοδικών και Προέδρων Πρωτοδικών.

6) Η ένταξη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας ως δικαστηρίου τηλεματικής στην Εφετειακή

Περιφέρεια  Λάρισας,  στην οποία  διατηρείται  ως  δικαστήριο  φυσικής  παρουσίας  το  Διοικητικό

Πρωτοδικείο Λάρισας, υπαγορεύεται

ι)  από τη χιλιομετρική  απόσταση της  πόλης της  Λαμίας  από τη Λάρισα (150 χλμ)  έναντι  του

Πειραιά (219 χλμ)

ιι)  από το  ότι  με  τον  τρόπο αυτό  ενισχύεται  το  Διοικητικό Πρωτοδικείο  Λάρισας  καθόσον  οι

υποθέσεις του, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία, έχουν μειωθεί τα τελευταία έτη (Οι

εκκρεμείς υποθέσεις στις 31.12.20 ανήλθαν σε 1554 έναντι 2163 στις 31.12.2019 και 2680 στις

31.12.2018)

Έτη       Εκκρεμείς υποθέσεις ΔΠρ Λάρισας 

2018 2680

2019 2163

2020 1554

ιιι) δεδομένου ότι το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς παρουσιάζει  μεγαλύτερο φόρτο σε σχέση με το

Διοικητικό Εφετείο Λάρισας 

Έτος Αριθμός  Εκκρεμών  Υποθέσεων  ΔΕφ

Λάρισας

Αριθμός Εφετών

2018 1353 10

2019 1324 10

2020 1394 10

Έτος Αριθμός  Εκκρεμών  Υποθέσεων  ΔΕφ

Πειραιώς

Αριθμός Εφετών

2018 7717 44

2019 6565 44

2020 6376 44
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7)  Το  μέγεθος  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Πειραιώς  επιτρέπει  την  εκλογή  Τριμελούς

Συμβουλίου  Διοίκησης  από  τη  Διοικητική  Ολομέλεια  του  Δικαστηρίου,  σε  αντίθεση  με  τα

δικαστήρια των Διοικητικών Πρωτοδικείων Χαλκίδας, Λαμίας και Λιβαδειάς τα οποία διοικούνται

από τον αρχαιότερο δικαστικό λειτουργό ως Προϊστάμενο.    

Ακολουθούν γραφήματα
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5. Η Εφετειακή Περιφέρεια Πάτρας

Α. Γενική Περιγραφή   

To Διοικητικό Εφετείο Πατρών συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 868/1961 (Α΄). H έδρα του είναι

στην Πάτρα. Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου.

1. Η  περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου Πατρών  εκτείνεται στην περιφέρεια των Διοικητικών

Πρωτοδικείων  Πατρών,  Πύργου,  Μεσολογγίου  και  Αγρινίου.  Η  Γραμματεία  του  Δικαστηρίου

στεγάζεται σε πολυκατοικία, η οποία δεν διαθέτει πρόσβαση  ΑΜΕΑ. Το ακροατήριο λειτουργεί

στο Δικαστικό Μέγαρο των Πολιτικών Δικαστηρίων, το οποίο επίσης δεν διαθέτει   πρόσβαση

ΑΜΕΑ.  Στο Δικαστήριο υπάρχει δωμάτιο διασκέψεων.

2. Η περιφέρεια  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών  εκτείνεται  στους  Νομούς Αχαΐας  και

Κεφαλληνίας.   Το Δικαστήριο στεγάζεται σε 3 ορόφους πολυκατοικίας. Δεν εξυπηρετεί ανάγκες

ΑΜΕΑ.  Υπάρχει  μία  αίθουσα  (περιορισμένων  διαστάσεων  13  τμ.)  η  οποία  χρησιμοποιείται

παράλληλα και ως βιβλιοθήκη. 

3. Η περιφέρεια  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου  εκτείνεται  στους  Νομούς  Ηλείας  και

Ζακύνθου.  Συστεγάζεται με το Πολιτικό Πρωτοδικείο Πύργου. Ο  μόνος χώρος που υπάρχει για τη

διενέργεια διασκέψεων είναι το γραφείο του Προέδρου εμβαδού 10 τ.μ. Το Δικαστήριο εξυπηρετεί

τις ανάγκες των ΑΜΕΑ.

4. Η  περιφέρεια  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Μεσολογγίου  εκτείνεται  σε  συγκεκριμένες

επαρχίες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και στον Νομό Λευκάδας όπου υπάρχει μεταβατική έδρα.

Συστεγάζεται  με  τα  Πολιτικά  Δικαστήρια.  Το  κτίριο  δεν  εξυπηρετεί  ανάγκες  ΑΜΕΑ.  Στο

Δικαστήριο υφίσταται αίθουσα διασκέψεων. 

5. Η περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου εκτείνεται σε συγκεκριμένες επαρχίες του

Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Το Δικαστήριο συστεγάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου μαζί με

τα  άλλα δικαστήρια.  Το κτίριο  εξυπηρετεί  άτομα με  ανάγκες  ΑΜΕΑ (μόνο  στην αίθουσα του

ακροατηρίου  και  όχι  στην  Γραμματεία  του  Δικαστηρίου).  Υπάρχει   χώρος  για  τη  διενέργεια

διασκέψεων.

Β. Η συγκρότηση των Δικαστηρίων  της Περιφέρειας

1. Το  Διοικητικό  Εφετείο  Πατρών,  συγκροτείται  από  τρία  Τμήματα  χωρίς  εξειδίκευση.

Προβλέπονται  τρεις  (3)    θέσεις  Προέδρων  Εφετών  και  δεκατέσσερεις  (14)  Εφετών  (όλες

καλυμμένες).  Προβλέπονται  δεκαεπτά  (17)   θέσεις  δικαστικών  υπαλλήλων,  από  τις  οποίες

καλυμμένες είναι οι δεκαπέντε (15). Στο Δικαστήριο υπάρχει σχεδόν καθημερινή παρουσία του
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Προϊσταμένου Προέδρου αυτού. Οι λοιποί Πρόεδροι και οι Δικαστές προσέρχονται αρκετές ημέρες

ανά μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας τους.

2. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών,  το οποίο συγκροτείται  από τέσσερα  γενικά τμήματα,

προβλέπονται είκοσι μία (21) οργανικές θέσεις δικαστών (4 Προέδρων Πρωτοδικών Δ.Δ. και 17

Πρωτοδικών Δ.Δ.  – παρέδρων). Είναι όλες καλυμμένες. Προβλέπονται είκοσι πέντε (25) οργανικές

θέσεις υπαλλήλων και υπηρετούν δεκατέσσερις (14). Κάθε Πρόεδρος ή Πρωτοδίκης υπηρετεί ως

δικαστής υπηρεσίας για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας. Κατά την εβδομάδα της υπηρεσίας του,

ο Δικαστής ευρίσκεται στο Δικαστήριο καθημερινώς. Εκ των ανωτέρω προκύπτει φυσική παρουσία

δικαστών κατά μέσο όρο μία με δύο ημέρες τον μήνα. 

3. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου  λειτουργεί ένα  τμήμα.    Προβλέπονται έξι (6) οργανικές

θέσεις  δικαστικών  λειτουργών  πλέον  του  Προέδρου  Πρωτοδικών,  και  δέκα  (10)  δικαστικών

υπαλλήλων κλάδου γραμματέων. Στην έδρα του Δικαστηρίου βρίσκεται ένας δικαστικός λειτουργός

για τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα. Την εβδομάδα της δικασίμου (δηλαδή μια εβδομάδα

του μήνα) στο Δικαστήριο βρίσκονται τουλάχιστον τέσσερις ημέρες με φυσική παρουσία ένας ή

περισσότεροι δικαστές. Κάθε εβδομάδα έχει υπηρεσία ένας Πρωτοδίκης, ο οποίος μεταβαίνει στην

έδρα για μια έως τρεις ημέρες, ανάλογα με την ανάγκη της υπηρεσίας. Εκ των ανωτέρω προκύπτει

φυσική παρουσία δικαστών κατά μέσο όρο μία με δύο ημέρες τον μήνα.

4. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου λειτουργεί ένα  τμήμα.    Προβλέπονται πέντε (5)

οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών,  εκ των οποίων μία Προέδρου Πρωτοδικών. Είναι όλες

καλυμμένες.  Οι θέσεις δικαστικών υπαλλήλων είναι οκτώ (8). Καλυμμένες είναι οι πέντε (5). Οι

δικαστικοί  λειτουργοί  έχουν φυσική παρουσία στο Δικαστήριο  μία φορά την εβδομάδα.   Κάθε

δικαστής παραμένει στην υπηρεσία του δύο ημέρες.

5. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου, στο οποίο λειτουργεί ένα  τμήμα, προβλέπονται τέσσερεις

(4) θέσεις  δικαστικών λειτουργών, εκ των οποίων οι τρεις είναι καλυμμένες και μία Προέδρου

Πρωτοδικών η οποία είναι καλυμμένη. Οι θέσεις δικαστικών υπαλλήλων είναι οκτώ (8), εκ των

οποίων  οι  πέντε  είναι  καλυμμένες.  Οι  δικαστικοί  λειτουργοί  έχουν  φυσική  παρουσία  στο

Δικαστήριο πέντε ημέρες τον μήνα.

Γ.  Φόρτος εργασίας

1. Διοικητικό Εφετείο Πατρών

Διοικητικό Εφετείο Πατρών: Εισαχθείσες υποθέσεις το 2018  884, το 2019  881 και το 2020  854.

Εκκρεμείς  υποθέσεις τέλος του 2020 1.972 .
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Έτη Εισαχθείσες

υποθέσεις

Εκκρεμείς

υποθέσεις

31.12  κάθε

έτους
2018 884 1.902
2019 881 1.918
2020 854 1972

2. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών: Εισαχθείσες υποθέσεις το 2018 1239, το 2019 1423 και

το 2020 880  Εκκρεμείς  υποθέσεις τέλος του 2020 2.330.

Έτη Εισαχθείσες

υποθέσεις

Εκκρεμείς

υποθέσεις

31.12  κάθε

έτους
2018 1239 4734
2019 1423 3608
2020 880 2330

3. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου:  Εισαχθείσες υποθέσεις το 2018 602, το 2019 608 και

το 2020 466.  Εκκρεμείς  υποθέσεις τέλος του 2020 2541.

Έτη Εισαχθείσες

υποθέσεις

Εκκρεμείς

υποθέσεις

31.12  κάθε

έτους
2018 602 2973
2019 608 2742
2020 466 2541

4. Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου: Εισαχθείσες υποθέσεις το 2018 548 (λείπει το 2ο

τρίμηνο), το 2019 433 και το 2020 229 (λείπει το 2ο τρίμηνο). Εκκρεμείς  υποθέσεις τέλος

του 2020  1.251.

Έτη Εισαχθείσες

υποθέσεις

Εκκρεμείς

υποθέσεις

31.12  κάθε

έτους
2018 548 1606
2019 433 1464
2020 229 1251
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5. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου: Εισαχθείσες υποθέσεις το 2018 1.051, το 2019  354

και το 2020  246. Εκκρεμείς  υποθέσεις τέλος του 2020 461.

Έτη Εισαχθείσες

υποθέσεις

Εκκρεμείς

υποθέσεις

31.12  κάθε

έτους
2018 1051 616
2019 354 526
2020 246 461

Δ. Οι πόλεις   

1. Η πόλη των Πατρών  έχει πληθυσμό 167.446 κατοίκους.   Ο πληθυσμός του Καλλικρατικού

Δήμου Πατρέων είναι  213.984 κάτοικοι. Η Πάτρα είναι πρωτεύουσα της Αχαΐας, της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Αποτελεί σημαντικό αστικό κέντρο και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας, σε

κομβικό σημείο.  Στα  ανατολικά  της  πόλης  βρίσκεται  η  Ολυμπία  Οδός,  στα  βόρεια  υπάρχει  η

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και η Ιόνια Οδός  και νότια υπάρχει η Εθνική Οδός 9. Η Πάτρα απέχει από

την Τρίπολη 200 χλμ., από τα Ιωάννινα 217 χλμ., από τον Πύργο 95 χλμ., από το Αγρίνιο 81 χλμ.

και από το Μεσολόγγι 47 χλμ. Απέχει επίσης 132 χλμ. από την Κόρινθο, 183 χλμ. από το Ναύπλιο

και  284  χλμ.  από  την  Καλαμάτα.   Συνδέεται  με  το  εθνικό  σιδηροδρομικό  δίκτυο  και  με

ευρωπαϊκούς προορισμούς μέσω του αεροδρομίου του Αράξου που απέχει περίπου 45 χιλιόμετρα

από  το  κέντρο  της  πόλης.  Στην  Πάτρα  λειτουργούν  σχολές  και  τμήματα  του  Πανεπιστημίου

Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στην

πόλη υπάρχουν   Γενικό Νοσοκομείο,  Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και  Γενικό

Νοσοκομείο  Παίδων.  Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης

(ΓΠΧΣΑΑ, ΚΥΑ 6876/4871/2008, Α΄128) ορίζει την Πάτρα ως πρωτεύοντα εθνικό πόλο. Στόχοι,

μεταξύ άλλων, η ανάδειξη της Πάτρας σε εθνικό πόλο-πύλη και διαμετακομιστικό - εμπορευματικό

κέντρο  στον Αδριατικό διάδρομο,   ενίσχυση της  στους  τομείς  της  ανώτατης  εκπαίδευσης,  της

έρευνας- τεχνολογίας, του τουρισμού και της υγείας, αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της θέσης

της στη συνάρθρωση των δύο εθνικών αξόνων ανάπτυξης ΠΑΘΕ και Δυτικού (Ιόνιας οδού) και

ενίσχυση του ρόλου της στον ευρύτερο χώρο της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και των

Ιονίων Νήσων (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος).
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2. Ο Πύργος  έχει πληθυσμό 24.359 κατοίκους. Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου  ανέρχεται

στους  47.995 κατοίκους.  Ο πληθυσμός του Νομού Ηλείας  ανέρχεται  σε 159.300 κατοίκους.  Ο

Πύργος  αποτελεί πρωτεύουσα του Νομού Ηλείας. Στον Πύργο έχουν την έδρα τους πολιτικά και

ποινικά δικαστήρια.  Η κύρια οδική αρτηρία που συνδέει την Πάτρα με τον Πύργο, είναι η Εθνική

Οδός 9 η οποία μελλοντικά θα γίνει αυτοκινητόδρομος (νότιο τμήμα της Ιόνιας Οδού). Ο Πύργος

απέχει  από  την  Πάτρα  97  χλμ.  Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου

Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ 6876/4871/2008,  Α΄128)  κατατάσσει  τον  Πύργο   στα  «Λοιπά

νομαρχιακά κέντρα, αστικά κέντρα με πληθυσμό > 10.000 κατ. και άλλα σημαντικά κέντρα (5ο

επίπεδο)» (βλ. χάρτη 8.2).

3. Ο πληθυσμός του Καλλικρατικού Δήμου Μεσολογγίου ανέρχεται σε 34.416 κατοίκους, ενώ της

πόλης  σε  12.785  μόνιμους  κατοίκους.  Ο  Νομός  Αιτωλοακαρνανίας  έχει  πληθυσμό  210.802

κατοίκους.  Το  Μεσολόγγι  είναι  πρωτεύουσα  της  δυτικής  Στερεάς  Ελλάδος,  ανήκει  στην

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.  Ο αυτοκινητόδρομος 5 (Ιόνια Οδός) διέρχεται βόρεια

του  Μεσολογγίου.  Το  πιο  κοντινό  αεροδρόμιο  είναι  ο  Κρατικός  Αερολιμένας  Ακτίου.  Στο

Μεσολόγγι  εδρεύουν  το  Πρωτοδικείο,  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  λειτουργεί  παράρτημα  του

Πανεπιστημίου Πατρών με τμήματα του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου).

Το Μεσολόγγι απέχει από το Αγρίνιο 37 χλμ., από την Πάτρα 47 χλμ. και από τα Ιωάννινα 176 χλμ.

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008, Α΄128) κατατάσσει το Μεσολόγγι στα «Λοιπά νομαρχιακά κέντρα, αστικά κέντρα

με πληθυσμό > 10.000 κατ. και άλλα σημαντικά κέντρα (5ο επίπεδο)» (βλ. χάρτη 8.2). Ενισχύεται η

ανάπτυξη  δικτύων  συνεργασίας  μεταξύ  γειτονικών  αστικών  κέντρων  και  η,  μέσω  αυτών,

δημιουργία δίπολων ή πολυπόλων, όπως αυτού του Αγρινίου - Μεσολογγίου.

4. Ο  Καλλικρατικός Δήμος Αγρινίου έχει πληθυσμό 94.181 κατοίκους, το δημοτικό διαμέρισμα

Αγρινίου έχει πληθυσμό 59.329 και η πόλη 46.899. Ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας έχει πληθυσμό

210.802  κατοίκους.  Στο  Αγρίνιο  εδρεύουν  το  Εφετείο  Δυτικής  Στερεάς,  το  Πρωτοδικείο,  η

Εισαγγελία  Πρωτοδικών,  το  Ειρηνοδικείο  και  το  Πταισματοδικείο.  Στο  Αγρίνιο  λειτουργούν

τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το Αγρίνιο διέρχεται η Ιόνια Οδός, η οποία ενώνει την

πόλη με  τη Δυτική Ελλάδα αλλά και βόρεια με την Ήπειρο και νότια με την Πελοπόννησο.  Το

Αγρίνιο εξυπηρετείται αεροπορικώς από το αεροδρόμιο του Ακτίου. Η πόλη του Αγρινίου απέχει

από το Μεσολόγγι 37,7 χλμ., από την Πάτρα 81 χλμ. και από τα Ιωάννινα  150 χλμ. Το Γενικό

Πλαίσιο  Χωροταξικού Σχεδιασμού και  Αειφόρου Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ, ΚΥΑ 6876/4871/2008,

Α΄128) κατατάσσει το Αγρίνιο  στους λοιπούς εθνικούς πόλους. Στους  πόλους αυτούς προωθείται η

αναβάθμιση  των  τεχνικών  και  κοινωνικών  υποδομών  και  υπηρεσιών,  ενισχύεται  ο  ιδιαίτερος

χαρακτήρας τους (παραγωγικός, πολιτιστικός) και αναβαθμίζεται το αστικό περιβάλλον, με στόχο
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τη βελτίωση της  ποιότητας  ζωής.  Επίσης,  ενισχύεται  η  ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας  μεταξύ

γειτονικών αστικών κέντρων και η, μέσω αυτών, δημιουργία δίπολων ή πολυπόλων, όπως αυτός

του Αγρινίου - Μεσολογγίου.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

1. Προτείνεται  η διατήρηση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ως δικαστηρίου με φυσική

παρουσία  δικαστών.  Προτείνεται  η  συγχώνευση  των  εφετειακών  περιφερειών  Τρίπολης  και

Πάτρας,  η  μετατροπή  του  Διοικητικού  Εφετείου  Τρίπολης  σε  δικαστήριο  τηλεματικής  και  η

μεταφορά  των  οργανικών  θέσεων  δικαστικών  λειτουργών  του  Διοικητικού  Εφετείου  Τρίπολης

(τρεις  (3)  θέσεις  Προέδρων  Εφετών  και  δέκα  (10)  Εφετών)  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Πατρών.

Προτείνεται  η  υπαγωγή  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Τρίπολης   στην  εφετειακή  περιφέρεια

Πάτρας. 

Οι  λόγοι  που  συνηγορούν  υπέρ   της  διατήρησης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πατρών   ως

δικαστηρίου με φυσική παρουσία έναντι του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης είναι οι εξής :

α) Το μέγεθος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών  έναντι του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε

σχέση με τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών (17 έναντι 13).

β) Η υφιστάμενη κατάσταση των κτιρίων και οι υποδομές γενικά δεν δίνουν προβάδισμα σε κάποιο

από τα δικαστήρια.

γ) Η αξιολόγηση και οι προοπτικές της πόλης της Πάτρας κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό σε

σχέση με την Τρίπολη. Η Πάτρα ορίζεται ως πρωτεύων εθνικός πόλος. Η Τρίπολη είναι η μόνη

εφετειακή έδρα η οποία δεν είναι μητροπολιτικό κέντρο ή πρωτεύων εθνικός πόλος. Το ΓΠΧΣΑ

ορίζει το δίπολο Τρίπολη -  Καλαμάτα ως δευτερεύοντα εθνικό πόλο. 

δ) Η θέση των πόλεων. Η Πάτρα απέχει χιλιομετρικά εξίσου σχεδόν από τον Πύργο (95 χλμ.) και

το Αγρίνιο (81 χλμ.), ενώ το Μεσολόγγι βρίσκεται περίπου στο ήμισυ της απόστασης των ανωτέρω

(47 χλμ.). Περαιτέρω, η Πάτρα απέχει από την Τρίπολη 200 χλμ.,  από την Κόρινθο 132 χλμ. από

το Ναύπλιο, 183 χλμ. και από την Καλαμάτα 284 χλμ. Η πρόσβαση στην Πάτρα εξασφαλίζεται

ευχερώς  μέσω    της  Ολυμπίας  Οδού,  της   Γέφυρας  Ρίου-Αντιρρίου  και  της  Ιόνιας  Οδού.   Η

παράλληλη  διατήρηση  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Τρίπολης  ως  δικαστηρίου  με  φυσική

παρουσία και  η μετατροπή των λοιπών πρωτοδικείων της  εφετειακής περιφέρειας  Τρίπολης σε

δικαστήρια τηλεματικής (Δ.Πρωτ. Κορίνθου, Καλαμάτας και Ναυπλίου, βλ. αναλυτικά πρόταση

εφετειακής περιφέρειας Τρίπολης) οδηγεί σε μία ορθολογική χωρική κατανομή δικαστηρίων στην

Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.     

ε) Ο  φόρτος  υποθέσεων  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πατρών.  Οι  εισαχθείσες   υποθέσεις   στο

Διοικητικό Εφετείο   Πατρών  είναι  περισσότερες  εκείνων  του  Εφετείου  Τρίπολης  (εισαχθείσες
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υποθέσεις στο Δ.Εφ. Πατρών το 2018 884, το 2019 881 και το 2020 854, έναντι 679, 861 και 535

για το Δ.Εφ Τρίπολης). 

Έτη Εισαχθείσες

υποθέσεις  Δεφ

Πατρών

Εισαχθείσες

υποθέσεις Δεφ

Τρίπολης

2018 884 679
2019 881 861

2020 854 535

στ) Το Διοικητικό Εφετείο  Πατρών  αποκτά πλέον δύναμη τριάντα  (30) δικαστικών λειτουργών

και πλησιάζει στα όρια της CEPEJ.

2. Προτείνεται επίσης η διατήρηση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών ως δικαστηρίου με

φυσική  παρουσία  και  η  μετατροπή  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων  Πύργου,  Μεσολογγίου  και

Αγρινίου  σε  δικαστήρια  τηλεματικής.  Προτείνεται  η  δημιουργία  τηλεματικού  δικαστηρίου  στη

μεταβατική έδρα Λευκάδας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.  Προτείνεται η μεταφορά

των  οργανικών  θέσεων  δικαστικών  λειτουργών  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων  Πύργου,

Μεσολογγίου και Αγρινίου (15 συνολικά) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών. 

Οι  λόγοι  που  συνηγορούν  υπέρ   της  διατήρησης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Πατρών   ως

δικαστηρίου με φυσική παρουσία έναντι των Διοικητικών Πρωτοδικείων Πύργου Μεσολογγίου και

Αγρινίου είναι οι εξής :

α) Το μέγεθος  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών  έναντι  των Διοικητικών  Πρωτοδικείων

Πύργου, Μεσολογγίου και Αγρινίου τόσο σε σχέση με τα λειτουργούντα τμήματα (4 έναντι 1, 1 και

1) όσο και σε σχέση με τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών (21 έναντι 6, 5 και 4).

β) Η υφιστάμενη κατάσταση των κτιρίων και οι υποδομές γενικά δεν δίνουν προβάδισμα σε κάποιο

από τα δικαστήρια. 

γ) Η αξιολόγηση και οι προοπτικές της πόλης της Πάτρας κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό σε

σχέση με τον Πύργο, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι. Το ΓΠΧΣΑΑ ορίζει την Πάτρα ως πρωτεύοντα

εθνικό πόλο και κατατάσσει το Αγρίνιο στους λοιπούς εθνικούς πόλους και  τον Πύργο και το

Μεσολόγγι   στα «Λοιπά νομαρχιακά κέντρα, αστικά κέντρα με πληθυσμό > 10.000 κατ. και άλλα

σημαντικά κέντρα (5ο επίπεδο)» (βλ. χάρτη 8.2).
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δ) Η θέση της πόλης. Η Πάτρα απέχει χιλιομετρικά εξίσου σχεδόν από τον Πύργο και το Αγρίνιο,

ενώ το Μεσολόγγι βρίσκεται περίπου στο ήμισυ της απόστασης των ανωτέρω. Η εύκολη πρόσβαση

στην Πάτρα μέσω  της Ολυμπίας Οδού, της  Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και της Ιόνιας Οδού.      

ε) Ο φόρτος υποθέσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. Οι εισαχθείσες  υποθέσεις  στο

Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Πατρών  είναι  περισσότερες  εκείνων  των  Πρωτοδικείων  Πύργου,

Μεσολογγίου και Αγρινίου (εισαχθείσες υποθέσεις στο Δ.Πρωτ. Πατρών το 2018 1239, το 2019

1423 και το 2020 880, έναντι 602, 608 και 466 για τον Πύργο, 548,  433 και 229 για το Μεσολόγγι

και 1.051, 354, 246 για το Αγρίνιο). Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών  υπολείπεται κατά τι, ως

προς εκκρεμείς υποθέσεις, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου (2.330 έναντι 2.541 το τέλος του

2020), παρά το γεγονός ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών έχει μεγαλύτερο αριθμό δικαστικών

λειτουργών. 

Έτος ΔΠρ Πατρών

(21 Πρωτοδίκες)

Εισαχθείσες

υποθέσεις

ΔΠρ Πύργου

(6 Πρωτοδίκες)

Εισαχθείσες

υποθέσεις

ΔΠρ Μεσολογγίου

 (5 Πρωτοδίκες)

Εισαχθείσες υποθέσεις

 ΔΠρ Αγρινίου

(4 Πρωτοδίκες)

Εισαχθείσες

υποθέσεις

2018 1239 602 548 1051

2019 1423 608 433 354

2020 800 466 229 246

ΔΠρ Πατρών

(21 Πρωτοδίκες)

Εκκρεμείς  υποθέσεις

τέλος 2020

ΔΠρ Πύργου

(6 Πρωτοδίκες)

Εκκρεμείς

υποθέσεις  τέλος

2020

ΔΠρ Μεσολογγίου

 (5 Πρωτοδίκες)

Εκκρεμείς  υποθέσεις  τέλος

2020

 ΔΠρ Αγρινίου

(4 Πρωτοδίκες)

Εκκρεμείς

υποθέσεις  τέλος

2020

2330 2541 1251 461

στ) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών  με δύναμη πλέον τριάντα έξι (36) δικαστικών

 λειτουργών πλησιάζει στα όρια της CEPEJ. 

Η υλοποίηση της πρότασης προϋποθέτει  την ανεύρεση νέου κτιρίου για τη στέγαση όλων των

υπηρεσιών του Διοικητικού Εφετείου και Πρωτοδικείου Πατρών. Απαιτεί επίσης την προσαρμογή

του  ΟΣΔΔΥΔΔ  προκειμένου  να  ενοποιηθούν  οι  διαδικασίες  ροής  των  υποθέσεων  και  να
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διασφαλισθούν  τα  δεδομένα  τα  οποία  αφορούν  σε  κάθε  ένα  από  τα  Διοικητικά  Πρωτοδικεία

Πύργου, Μεσολογγίου και Αγρινίου.

Ακολουθούν γραφήματα
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6. Η Εφετειακή Περιφέρεια Τρίπολης

Α. Γενική Περιγραφή

To Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης συστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1805/1988.  H έδρα του είναι

στην Τρίπολη. Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου.

1. Η  περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης εκτείνεται στην περιφέρεια των Διοικητικών

Πρωτοδικείων Τρίπολης, Καλαμάτας, Ναυπλίου και Κορίνθου (άρθρο μόνο του π.δ. 404/1978 – Α΄

83). Το Διοικητικό Εφετείο στεγάζεται σε διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στο κέντρο της πόλης.

Το  κτίριο  δεν  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες   ΑΜΕΑ.  Στο  κτήριο  όπου  στεγάζεται  η  Γραμματεία

συστεγάζονται ιδιωτικές επιχειρήσεις.

2.  Η περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης  εκτείνεται στους Νομούς Αρκαδίας και

Λακωνίας,  προβλέπεται  δε  μεταβατική  έδρα  του  Δικαστηρίου  στη  Σπάρτη.  Το  Δικαστήριο

στεγάζεται σε νέο κτίριο και δεν συστεγάζεται με άλλες υπηρεσίες. Στο κτίριο υφίσταται ειδικός

χώρος για τη διενέργεια διασκέψεων.

3. Η περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας  εκτείνεται στον Νομό Μεσσηνίας. Το

Δικαστήριο  στεγάζεται  σε  ένα  μεγάλο  δικαστικό  μέγαρο  με  δικό  του  ακροατήριο,  γραφεία

δικαστών, γραφείο Προέδρου και γραφεία υπαλλήλων. Το Δικαστήριο συστεγάζεται με τα πολιτικά

δικαστήρια.

4. Η περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου εκτείνεται στον Νομό Αργολίδας. Το

Δικαστήριο  στεγάζεται  στο  δεύτερο  όροφο  διώροφου κτηρίου,  στον  πρώτο όροφο  του  οποίου

στεγάζεται κτηματομεσιτικό γραφείο. Δεν υπάρχει αίθουσα διασκέψεων. 

5. Η περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου εκτείνεται στον Νομό Κορινθίας.  Το

Δικαστήριο  στεγάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου (ιδιοκτησίας του Δημοσίου, νεοκλασικό

κατασκευής του 1925. Η συνολική επιφάνεια που διατίθεται για το Διοικητικό Πρωτοδικείο είναι

120 τ.μ.).  Συστεγάζεται  με άλλες δικαστικές μόνο υπηρεσίες (πολιτικά και ποινικά δικαστήρια,

ειρηνοδικείο – πταισματοδικείο). Το κτίριο δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ.

Β. Η συγκρότηση των Δικαστηρίων  της Περιφέρειας

1.  Το  Διοικητικό  Εφετείο  Τρίπολης,  συγκροτείται  από  τρία  Τμήματα  χωρίς  εξειδίκευση.

Προβλέπονται τρεις (3)   θέσεις Προέδρων Εφετών και δέκα (10)  Εφετών (όλες καλυμμένες).

Προβλέπονται δώδεκα (12)  θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, από τις οποίες καλυμμένες είναι οι

τρεις (3). Οι υπηρεσίες των δικαστικών λειτουργών γίνονται με φυσική παρουσία δύο με τρεις

ημέρες το μήνα.
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2.  Στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Τρίπολης,  το  οποίο  συγκροτείται  από  δύο   γενικά  τμήματα,

προβλέπονται  εννέα  (9)  οργανικές  θέσεις  δικαστών  (2  Προέδρων  Πρωτοδικών  Δ.Δ.  και  7

Πρωτοδικών Δ.Δ.  – παρέδρων). Είναι όλες καλυμμένες. Προβλέπονται οκτώ (8) οργανικές θέσεις

υπαλλήλων.   Καλυμμένες  είναι    οι  τέσσερις  (4).  Οι  δικαστικοί  λειτουργοί  βρίσκονται  στο

Δικαστήριο μία με  δύο ημέρες το μήνα.

3.  Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας  λειτουργεί  ένα  τμήμα.     Προβλέπονται  μία (1)

οργανική  θέση  Προέδρου  Πρωτοδικών   και  πέντε  (5)  οργανικές  θέσεις   Πρωτοδικών.

Προβλέπονται επτά (7) οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων. Κατά μέσο όρο υπάρχει φυσική

παρουσία δικαστών για τέσσερις ημέρες το μήνα.

4.  Στο  Διοικητικό Πρωτοδικείο  Ναυπλίου λειτουργεί  ένα   τμήμα.     Προβλέπονται  πέντε  (5)

οργανικές θέσεις δικαστών (1 Προέδρου Πρωτοδικών Δ.Δ. και 4 Πρωτοδικών Δ.Δ.  – παρέδρων).

Είναι καλυμμένες οι θέσεις του Προέδρου και 3 Πρωτοδικών. Προβλέπονται οκτώ (8) οργανικές

θέσεις  υπαλλήλων.   Στο  Δικαστήριο  υπηρετούν   5.  Φαίνεται  ότι  οι  δικαστικοί  λειτουργοί

βρίσκονται στο Δικαστήριο μία με  δύο ημέρες το μήνα.

5.   Στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Κορίνθου,  στο  οποίο  λειτουργούν  δύο  γενικά  τμήματα,

προβλέπονται δύο (2) οργανικές θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών και οκτώ (8) θέσεις Πρωτοδικών –

Παρέδρων.  Όλες  οι  θέσεις  είναι  καλυμμένες.  Προβλέπονται  ένδεκα  (11)  οργανικές  θέσεις

δικαστικών  υπαλλήλων,  από  τις  οποίες  6  είναι  καλυμμένες.  Υπάρχει  φυσική  παρουσία  των

δικαστικών λειτουργών στην έδρα του δικαστηρίου δύο ημέρες τον μήνα.

Γ. Φόρτος εργασίας

1.   Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης: Εισαχθείσες υποθέσεις το 2018 679, το 2019  861 και το 2020

535 (λείπει το 1ο τρίμηνο). Εκκρεμείς  υποθέσεις τέλος του 2020  1.617.

Έτη Εισαχθείσες

υποθέσεις

Εκκρεμείς

υποθέσεις

31.12  κάθε

έτους
2018 679 1827
2019 861 1801
2020 535 1617
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2. Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης:  Εισαχθείσες υποθέσεις το 2018 694 το 2019 671  και το

2020 394.  Εκκρεμείς  υποθέσεις τέλος του 2020 1320.

Έτη Εισαχθείσες

υποθέσεις

Εκκρεμείς

υποθέσεις

31.12  κάθε

έτους
2018 694 1935
2019 671 1639
2020 394 1320

3. Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας:  Εισαχθείσες υποθέσεις το 2018 508, το 2019 588  και το

2020 274 (λείπει το β΄τρίμηνο). Εκκρεμείς  υποθέσεις τέλος του 2020  803.

Έτη Εισαχθείσες

υποθέσεις

Εκκρεμείς

υποθέσεις

31.12  κάθε

έτους
2018 508 1208
2019 588 1074
2020 274 803

4. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου: Εισαχθείσες υποθέσεις το 2018 518, το 2019 526 και το

2020 226.  Εκκρεμείς  υποθέσεις τέλος του 2020 402.

Έτη Εισαχθείσες

υποθέσεις

Εκκρεμείς

υποθέσεις

31.12  κάθε

έτους
2018 518 590
2019 526 583
2020 226 402

5. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου: Εισαχθείσες υποθέσεις το 2018 3.663, το 2019 3.780 και το

2020 6.083. Εκκρεμείς  υποθέσεις τέλος του 2020  2.060.

Έτη Εισαχθείσες

υποθέσεις

Εκκρεμείς

υποθέσεις

31.12  κάθε

έτους
2018 3663 2383
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2019 3780 2139

2020 6083 2060

Δ. Οι πόλεις

1. Η πόλη της Τρίπολης έχει πληθυσμό 30.090 κατοίκους. Ο Πληθυσμός του Καλλικρατικού Δήμου

Τρίπολης  είναι 47.457 κάτοικοι. Η Τρίπολη αποτελεί έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην

πόλη εδρεύουν πολιτικά και ποινικά δικαστήρια. Απέχει από  την Πάτρα 202 χλμ., από το Ναύπλιο

65 χλμ., από την Κόρινθο 79 χλμ. και από την Καλαμάτα 83 χλμ. Με τις πόλεις αυτές συνδέεται με

τον αυτοκινητόδρομο ΜΟΡΕΑΣ (Ε65) και την Ολυμπία οδό. Στην πόλη βρίσκονται τμήματα του

Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου.  Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου

Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ, ΚΥΑ 6876/4871/2008, Α΄128) ορίζει το δίπολο Τρίπολη - Καλαμάτα  ως

δευτερεύοντα εθνικό πόλο. Προωθείται η αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και

υπηρεσιών  των  πόλεων  και  η  καινοτομία,  με  στόχο  την  ανάπτυξη  και  τη  βελτίωση  της

ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού δυναμικού.

2. Η Καλαμάτα έχει πληθυσμό 54.100 κατοίκους, ενώ ο Δήμος Καλαμάτας έχει πληθυσμό 69.849

κατοίκους. Ο Νομός Μεσσηνίας έχει πληθυσμό 159.954 κατοίκους. Η Καλαμάτα είναι πρωτεύουσα

του Νομού Μεσσηνίας και λιμάνι της νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας. Στην Καλαμάτα εδρεύουν το

Εφετείο και  η Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας,  το Πρωτοδικείο,  η  Εισαγγελία Πρωτοδικών,  το

Ειρηνοδικείο  και  το  Πταισματοδικείο.  Στην  πόλη  λειτουργούν  Σχολές  του  Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου  και  το  Γενικό  Νοσοκομείο  Καλαμάτας,  καθώς  και  διεθνές  αεροδρόμιο.  Η

Καλαμάτα απέχει από την Τρίπολη 86 χλμ.  συνδέεται δε με τον αυτοκινητόδρομο Μορέας. Απέχει

επίσης 144 χλμ από το Ναύπλιο και 159 χλμ. από την Κόρινθο. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ, ΚΥΑ 6876/4871/2008, Α΄128) ορίζει το δίπολο

Τρίπολη -  Καλαμάτα ως δευτερεύοντα εθνικό πόλο.  Προωθείται η αναβάθμιση των τεχνικών και

κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών και η καινοτομία, με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση

της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού  δυναμικού.

3.  Η πόλη του Ναυπλίου έχει πληθυσμό  14.203 κατοίκους. Ο Νομός Αργολίδας έχει πληθυσμό

97.044 κατοίκους. Το Ναύπλιο είναι πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, και ο

κυριότερος λιμένας της ανατολικής Πελοποννήσου.   Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός

και υπήρξε πρωτεύουσα της Ελλάδας κατά την περίοδο 1827 – 1834. Στο Ναύπλιο έχουν την έδρα

τους Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια. Λειτουργεί  Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής

Καλών Τεχνών, Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης και το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. Το
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Ναύπλιο απέχει από την Τρίπολη 65 χλμ., από την Καλαμάτα 144 χλμ. και από την Κόρινθο 59

χλμ.  Το μεγαλύτερο  τμήμα  των  αποστάσεων  αυτών  καλύπτεται  από  το  Εθνικό  Οδικό  Δίκτυο

(Αυτοκινητόδρομοι Α7 και Μορέας).  Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ 6876/4871/2008,  Α΄128)  κατατάσσει  το  Ναύπλιο  στα  «Λοιπά

νομαρχιακά κέντρα, αστικά κέντρα με πληθυσμό > 10.000 κατ. και άλλα σημαντικά κέντρα (5ο

επίπεδο)» (βλ. χάρτη 8.2).

4.  Η  Κόρινθος  έχει  πληθυσμό  30.176  κατοίκους,  ο  Δήμος  έχει  πληθυσμό  58.192  και  η

Περιφερειακή  Ενότητα  Κορινθίας  έχει  πληθυσμό  145.082  κατοίκους.  Η  Κόρινθος  είναι  η

πρωτεύουσα  του  Νομού  Κορινθίας.  Στην  Κόρινθο  εδρεύουν  το  Πρωτοδικείο,  η  Εισαγγελία

Πρωτοδικών, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο. Λειτουργούν 2

Τμήματα της  Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  το Δικαστικό

Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου, το Δικαστικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κορίνθου, καθώς και

το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.  Η Κόρινθος διαθέτει αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ταξί.

Επίσης,  ο  σιδηροδρομικός  σταθμός  της  εξυπηρετείται  από  τον  προαστιακό  Αθήνας,  ο  οποίος

συνδέει την πόλη με την Αθήνα και το αεροδρόμιό της. Από το 2007, ο προαστιακός ξεκίνησε να

ενώνει την Κόρινθο με το Κιάτο. Το τεχνητό λιμάνι της Κορίνθου  εξυπηρετεί τις τοπικές ανάγκες

της βιομηχανίας και της γεωργίας. 

Η Κόρινθος απέχει 1,1 χλμ από την Νέα Εθνική Οδό Πατρών. H Κόρινθος απέχει 59,1 χλμ από το

Ναύπλιο και 81 χλμ από τη Τρίπολη. Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ, ΚΥΑ 6876/4871/2008, Α΄128), η Κόρινθος συγκαταλέγεται στα

«Λοιπά νομαρχιακά κέντρα, αστικά κέντρα με πληθυσμό > 10.000 κατ. και άλλα σημαντικά κέντρα

(5ο επίπεδο)» (βλ. χάρτη 8.2). Σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές και λιμενικές υποδομές και

υπηρεσίες, δίδεται ως κατεύθυνση, μεταξύ άλλων, η ολοκληρωμένη σιδηροδρομική σύνδεση και

παροχή  υψηλής  ποιότητας  συνδυασμένων  μεταφορών  σε  όλους  σχεδόν  τους  λιμένες  που

βρίσκονται πλησίον του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου, με προτεραιότητα στα εμπορευματικά

τμήματα των λιμένων Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας. 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

1.  Προτείνεται η μετατροπή  του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε δικαστηρίου τηλεματικής και

η μεταφορά των οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης

(τρεις  θέσεις Προέδρων Εφετών και δέκα  Εφετών) στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών. Ως εκ τούτου,

προτείνεται  η συγχώνευση  της  εφετειακής περιφέρειας  Τρίπολης με την εφετειακή περιφέρεια

Πάτρας.  
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Οι  λόγοι  που  συνηγορούν  υπέρ   της  διατήρησης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πατρών   ως

δικαστηρίου με φυσική παρουσία έναντι του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης είναι οι εξής :

α) Το μέγεθος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών  έναντι του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε

σχέση με τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών (17 έναντι 13).

β) Η υφιστάμενη κατάσταση των κτιρίων και οι υποδομές γενικά δεν δίνουν προβάδισμα σε κάποιο

από τα δικαστήρια.

γ) Η αξιολόγηση και οι προοπτικές της πόλης της Πάτρας κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό σε

σχέση με την Τρίπολη. Η Πάτρα ορίζεται ως πρωτεύων εθνικός πόλος. Η Τρίπολη είναι η μόνη

εφετειακή έδρα η οποία δεν είναι μητροπολιτικό κέντρο ή πρωτεύων εθνικός πόλος. Το ΓΠΧΣΑ

ορίζει το δίπολο Τρίπολη -  Καλαμάτα ως δευτερεύοντα εθνικό πόλο. 

δ) Η θέση των πόλεων. Η Πάτρα απέχει χιλιομετρικά εξίσου σχεδόν από τον Πύργο (95 χλμ.) και

το Αγρίνιο (81 χλμ.), ενώ το Μεσολόγγι βρίσκεται περίπου στο ήμισυ της απόστασης των ανωτέρω

(47 χλμ.). Περαιτέρω, η Πάτρα απέχει από την Τρίπολη 200 χλμ.,  από την Κόρινθο 132 χλμ. από

το Ναύπλιο, 183 χλμ. και από την Καλαμάτα 284 χλμ. Η πρόσβαση στην Πάτρα εξασφαλίζεται

ευχερώς  μέσω    της  Ολυμπίας  Οδού,  της   Γέφυρας  Ρίου-Αντιρρίου  και  της  Ιόνιας  Οδού.   Η

παράλληλη  διατήρηση  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Τρίπολης  ως  δικαστηρίου  με  φυσική

παρουσία και  η μετατροπή των λοιπών πρωτοδικείων της  εφετειακής περιφέρειας  Τρίπολης σε

δικαστήρια τηλεματικής (βλ. παρακάτω) οδηγεί σε μία ορθολογική χωρική κατανομή δικαστηρίων

στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.     

ε) Ο  φόρτος  υποθέσεων  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πατρών.  Οι  εισαχθείσες   υποθέσεις   στο

Διοικητικό Εφετείο   Πατρών  είναι  περισσότερες  εκείνων  του  Εφετείου  Τρίπολης  (εισαχθείσες

υποθέσεις στο Δ.Εφ. Πατρών το 2018 884, το 2019 881 και το 2020 854, έναντι 679, 861 και 535

για το Δ.Εφ Τρίπολης). 

Έτη Εισαχθείσες

υποθέσεις  Δεφ

Πατρών

Εισαχθείσες

υποθέσεις Δεφ

Τρίπολης

2018 884 679
2019 881 861

2020 854 535

στ) Το Διοικητικό Εφετείο  Πατρών  αποκτά πλέον δύναμη τριάντα  (30) δικαστικών λειτουργών

και πλησιάζει στα όρια της CEPEJ.
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2.  Προτείνεται η διατήρηση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης  ως δικαστηρίου με φυσική

παρουσία και η μετατροπή των Διοικητικών Πρωτοδικείων Κορίνθου, Καλαμάτας και Ναυπλίου σε

δικαστήρια τηλεματικής. Προτείνεται η μεταφορά των οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών

των Διοικητικών Πρωτοδικείων Κορίνθου, Καλαμάτας και Ναυπλίου (21 συνολικά) στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο  Τρίπολης.  Προτείνεται   η  δημιουργία  δικαστηρίου  τηλεματικής  στη  Σπάρτη.

Προτείνεται,  τέλος,  η  υπαγωγή  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Τρίπολης   στην  εφετειακή

περιφέρεια Πάτρας.

 Οι λόγοι που επιβάλουν τη διατήρηση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης   ως δικαστηρίου

με φυσική παρουσία έναντι των Διοικητικών Πρωτοδικείων Κορίνθου, Καλαμάτας και Ναυπλίου

είναι οι εξής :

α) Η θέση της  πόλης.  Η Τρίπολη βρίσκεται  στο  κέντρο της  Πελοποννήσου και  απέχει  εξίσου

σχεδόν από τις έδρες των πρωτοδικείων της εφετειακής περιφέρειας Τρίπολης (65 χλμ. από το

Ναύπλιο 79 χλμ.  από την Κόρινθο  και 83 χλμ. από την Καλαμάτα). Από  την Πάτρα απέχει 202

χλμ.  Με τις πόλεις αυτές συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο ΜΟΡΕΑΣ (Ε65) και την Ολυμπία

οδό. Η διατήρηση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης σε συνδυασμό με την συγχώνευση των

εφετειακών περιφερειών Πάτρας και Τρίπολης οδηγεί στην ύπαρξη τριών δικαστηρίων με φυσική

παρουσία στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα με ορθολογική χωρική κατανομή: Διοικητικό

Εφετείο Πατρών, Διοικητικά Πρωτοδικεία Πατρών και Τρίπολης.

β) Η αξιολόγηση της πόλης στον χωροταξικό σχεδιασμό σε σχέση το Ναύπλιο και την Κόρινθο. Το

ΓΠΧΣΑΑ ορίζει το δίπολο Τρίπολη - Καλαμάτα  ως δευτερεύοντα εθνικό πόλο, ενώ κατατάσσει το

Ναύπλιο και την Κόρινθο στα «Λοιπά νομαρχιακά κέντρα, αστικά κέντρα με πληθυσμό > 10.000

κατ. και άλλα σημαντικά κέντρα (5ο επίπεδο)».

γ)  Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης στεγάζεται σε νέο κτίριο και δεν συστεγάζεται με άλλες

υπηρεσίες.  Στο  κτίριο  υφίσταται  ειδικός  χώρος  για  τη  διενέργεια  διασκέψεων.  Ως  εκ  τούτου,

φαίνεται να υπερτερεί σε κτίριο και υποδομές των Δ.Πρωτ. Κορίνθου, Καλαμάτας και Ναυπλίου.

δ) Το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Τρίπολης  υπερτερεί  σε  μέγεθος    έναντι  των  Διοικητικών

Πρωτοδικείων Καλαμάτας και Ναυπλίου  τόσο σε σχέση με τα λειτουργούντα τμήματα (2 έναντι

και 1) όσο και σε σχέση με τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών (9 έναντι 6 και 5). Είναι ίδιου

περίπου  μεγέθους με το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου (2 τμήματα και 10 δικαστές).

ε) Οι εισαχθείσες  υποθέσεις  στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης είναι περισσότερες εκείνων

των Πρωτοδικείων Καλαμάτας και  Ναυπλίου (εισαχθείσες υποθέσεις  στο Δ.Πρωτ.  Τρίπολης το

2018 694 το 2019 671  και το 2020 394, έναντι 508, 588  και 274 για την Καλαμάτα, 518, 526 και

226 για το Ναύπλιο). Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης   υπολείπεται σημαντικά σε φόρτο

εργασίας έναντι του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου: Εισαχθείσες υποθέσεις το 2018 3.663,
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το 2019 3.780 και το 2020 6.083. Φαίνεται, ωστόσο, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εισαγωγών

αυτών αφορούν υποθέσεις προεδρικής διαδικασίας. 

Έτος ΔΠρ Τρίπολης

(9 Πρωτοδίκες)

Εισαχθείσες

υποθέσεις

ΔΠρ Καλαμάτας

(6 Πρωτοδίκες)

Εισαχθείσες

υποθέσεις

ΔΠρ Ναυπλίου

 (5 Πρωτοδίκες)

Εισαχθείσες υποθέσεις

 ΔΠρ Κορίνθου

(10 Πρωτοδίκες)

Εισαχθείσες

υποθέσεις

2018 694 508 518 3663

2019 671 588 526 3780

2020 394 274 226 6083

ΔΠρ Τρίπολης

(9 Πρωτοδίκες)

Εκκρεμείς  υποθέσεις

τέλος 2020

ΔΠρ Καλαμάτας

(6 Πρωτοδίκες)

Εκκρεμείς  υποθέσεις

τέλος 2020

ΔΠρ Ναυπλίου

 (5 Πρωτοδίκες)

Εκκρεμείς  υποθέσεις

τέλος 2020

 ΔΠρ Κορίνθου

(10 Πρωτοδίκες)

Εκκρεμείς

υποθέσεις  τέλος

2020

1320 803 402 2060

στ) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης με δύναμη πλέον τριάντα (30) δικαστικών λειτουργών

πλησιάζει στα όρια της CEPEJ. 

Η υλοποίηση της πρότασης προϋποθέτει  την ανεύρεση νέου κτιρίου για τη στέγαση όλων των

υπηρεσιών  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πατρών  και  την  εξασφάλιση  χώρων  στο  κτίριο  του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης. Απαιτεί επίσης την προσαρμογή του ΟΣΔΔΥΔΔ προκειμένου

να ενοποιηθούν οι διαδικασίες ροής των υποθέσεων και να διασφαλισθούν τα δεδομένα τα οποία

αφορούν σε κάθε ένα από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία Κορίνθου, Καλαμάτας και Ναυπλίου. 

Ακολουθούν γραφήματα
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7. Η Εφετειακή Περιφέρεια Λάρισας

Α. Γενική Περιγραφή του Δικαστηρίου

To  Διοικητικό  Εφετείο  Λάρισας  συστάθηκε  με  το  άρθρο  1  του  π.δ.  269/1975  (A΄  79)  ως

Φορολογικό Εφετείο. Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου

H έδρα του είναι στη Λάρισα στο δικαστικό μέγαρο όπου συστεγάζεται με τα πολιτικά δικαστήρια,

διατηρεί όμως μία αίθουσα συνεδριάσεων. Η Γραμματεία του Δικαστηρίου στεγάζεται σε κτίριο

που βρίσκεται στην έδρα της πόλης ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην  Περιφέρεια  του  Δικαστηρίου  περιλήφθηκαν  αρχικώς  οι  περιφέρειες  των  Διοικητικών

Πρωτοδικείων Λάρισας και Βόλου (άρθρο μόνο του π.δ. 404/1978 – Α΄ 83) και στη συνέχεια η

περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείων Τρικάλων το οποίο συστάθηκε με  το άρθρο 1 του π.δ.

2/1997 (Α΄ 1). 

Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας  υπάγεται ο νομός Λάρισας.  Η έδρα του

ευρίσκεται στη Λάρισα.

Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου υπάγεται ο νομός Μαγνησίας.  

Στην  περιφέρεια  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Τρικάλων  υπάγονται  οι  νομοί  Τρικάλων  και

Καρδίτσης. Η έδρα του ευρίσκεται στα Τρίκαλα  χωρίς μεταβατικές έδρες, μετά την κατάργηση της

μεταβατικής έδρας Καρδίτσας με το άρθρο 39 περ. ιδ΄ του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147)

Η  τοπική  αρμοδιότητα  του  Διοικητικού  Εφετείου  Λάρισας  ταυτίζεται  με  την  Περιφέρεια

Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει έκταση 14.037 χλμ2 και πληθυσμό 732.362 κατοίκους.

Ο  νομός  Λάρισας  έχει  πληθυσμό  284.325  κατοίκους,  ο  νομός  Μαγνησίας  208.500,  ο  νομός

Τρικάλων 138.047 και ο νομός Καρδίτσας 113.544. 

Β. Η συγκρότηση των Πρωτοδικείων της Θεσσαλίας

Στο Εφετείο Λάρισας το οποίο συγκροτείται από τρία Τμήματα χωρίς εξειδίκευση προβλέπονται

τρεις (3) θέσεις Προέδρων Εφετών και δέκα (10) Εφετών. Επίσης προβλέπονται συνολικά δώδεκα

(12) θέσεις δικαστικών υπαλλήλων από τις οποίες είναι καλυμμένες μόνο οι επτά. 

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, το οποίο συγκροτείται από τρία τμήματα (δύο γενικά και ένα

φορολογικό),  προβλέπονται  16  οργανικές  θέσεις  δικαστικών  λειτουργών  (3  οργανικές  θέσεις

Προέδρων  Πρωτοδικών).  Προβλέπονται  επίσης  δεκαέξι  (16)  οργανικές  θέσεις  δικαστικών

υπαλλήλων από τις οποίες είναι καλυμμένες οι εννέα. 
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Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο  Βόλου,  το  οποίο  συγκροτείται  από δύο τμήματα,  προβλέπονται  2

(δύο) οργανικές θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών και εννέα (9) θέσεις Πρωτοδικών. Προβλέπονται

επίσης και έντεκα (11) θέσεις δικαστικών υπαλλήλων. 

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων, το οποίο συγκροτείται από δύο τμήματα, προβλέπονται 2

(δύο) οργανικές θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών και  οκτώ (8) Πρωτοδικών. Προβλέπονται επίσης

έξι (6) θέσεις γραμματέων, εκ των οποίων καλυμμένες  είναι οι πέντε 5. 

Γ. Οι εκκρεμείς υποθέσεις

Οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου στις 31.12.20 ανήλθαν σε 2335 (έναντι

3014 στις 31.12.2019). Οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας στις 31.12.20

ανήλθαν  σε  1554  (έναντι  2163  στις  31.12.2019).  Οι  εκκρεμείς  υποθέσεις  στο  Διοικητικό

Πρωτοδικείο Τρικάλων στις 31.12.20 ανήλθαν σε 1005 (έναντι 1321 στις 31.12.2019).   

Πρωτοδικείο Εκκρεμείς Υποθέσεις 31/12/ 2019 Εκκρεμείς Υποθέσεις 31/12/2020

Βόλου 3014 2335

Λάρισας 2163 1554

Τρικάλων 1321 1005

Δ. Η πόλη της Λάρισας 

Η  Λάρισα  είναι  πόλη  της  Θεσσαλίας,  έδρα  του  δήμου  Λαρισαίων  και  πρωτεύουσα  της

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Αποτελεί την έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Αποτελεί σημαντικό εμπορικό κέντρο

και  κόμβο  επικοινωνιών  και  συγκοινωνιών,  ενώ  η  περιοχή  φημίζεται  για  την  αγροτική  της

παραγωγή καθώς βρίσκεται στην Θεσσαλική Πεδιάδα. Η Λάρισα είναι μία από τις μεγαλύτερες

ελληνικές πόλεις. Διαθέτει τρία δημόσια νοσοκομεία: το Γενικό Νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο  και  το  Στρατιωτικό  Νοσοκομείο.  Είναι  η  έδρα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης

Θεσσαλίας -  Στερεάς Ελλάδας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  της Τακτικής Αεροπορίας,  της 1ης

Στρατιάς,  του Στρατηγείου του ΝΑΤΟ, του Θεσσαλικού Θεάτρου,  των Τμημάτων Ιατρικής  και

Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι.

Θεσσαλίας. Στη Λάρισα έχουν την έδρα τους Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήριο (Πρωτοδικείο και

Εφετείο  καθώς  και  οι  αντίστοιχες  Εισαγγελίες),  Δικαστήριο  Ανηλίκων  και  Στρατοδικείο  –

Αεροδικείο. Η Λάρισα αποτελεί μεγάλο οδικό κόμβο. Ο Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ διέρχεται σε

μικρή απόσταση από την πόλη, παρακάμπτοντάς την ανατολικά και ενώνοντάς την με την Αθήνα
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και  τη  Θεσσαλονίκη.  Επιπλέον,  η  ΕΟ6  ενώνει  τη  Λάρισα  με  τα  Τρίκαλα,  τα  Ιωάννινα,  την

Ηγουμενίτσα και το Βόλο, ενώ ΕΟ3 συνδέει την πόλη με την Κοζάνη και την υπόλοιπη Δυτική

Μακεδονία στα βόρεια και η Εθνική Οδός Λάρισας-Καρδίτσας την ενώνει με την Καρδίτσα. 

Από την Λάρισα περνάει επίσης ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας που την συνδέει σε

προαστιακό  επίπεδο  με  τη  Θεσσαλονίκη  και  όλους  τους  ενδιάμεσους  σταθμούς,  με  χρήση

αμαξοστοιχιών προαστιακού σιδηροδρόμου από τον σιδηροδρομικό σταθμό Λαρίσης. 

Η Λάρισα απέχει από το Βόλο 58 χλμ, από τα Τρίκαλα 63 χλμ, από τη Λαμία 150 χλμ και από τη

Θεσσαλονίκη 152 χλμ. 

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008, Α΄128) ορίζει το δίπολο Λάρισα - Βόλο ως πρωτεύοντα εθνικό πόλο. Προωθείται

η ισχυροποίηση του δίπολου Λάρισα – Βόλος, το οποίο παρουσιάζει αυξημένα στοιχεία δικτύωσης

και συμπληρωματικές εξειδικεύσεις και υποδομές. 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

α) Προτείνεται η διατήρηση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας. Προτείνεται επίσης η διατήρηση

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας ως δικαστηρίου με φυσική παρουσία και η μετατροπή των

Διοικητικών Πρωτοδικείων Βόλου και Τρικάλων σε δικαστήρια τηλεματικής. Προτείνεται επίσης η

σύσταση δικαστηρίου τηλεματικής στην Καρδίτσα.

β) Προτείνεται  η ένταξη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας ως δικαστηρίου τηλεματικής στην

Εφετειακή Περιφέρεια Λάρισας (Βλ. σχετικώς την πρόταση για τη μετατροπή  του Διοικητικού

Πρωτοδικείου Λαμίας σε δικαστήριο τηλεματικής στην πρόταση για την Εφετειακή Περιφέρεια

Πειραιώς στην οποία εντάσσεται μέχρι σήμερα). 

Η ένταξη του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Λαμίας  ως  δικαστηρίου τηλεματικής  στην Εφετειακή

Περιφέρεια  Λάρισας,  στην οποία  διατηρείται  ως  δικαστήριο  φυσικής  παρουσίας  το  Διοικητικό

Πρωτοδικείο Λάρισας, υπαγορεύεται : 

ι)  από τη χιλιομετρική  απόσταση της  πόλης της  Λαμίας  από τη Λάρισα (150 χλμ)  έναντι  του

Πειραιά (219 χλμ), 

ιι)  από το  ότι  με  τον  τρόπο αυτό  ενισχύεται  το  Διοικητικό Πρωτοδικείο  Λάρισας  καθόσον  οι

υποθέσεις του, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία, έχουν μειωθεί τα τελευταία έτη (Οι

εκκρεμείς υποθέσεις στις 31.12.20 ανήλθαν σε 1554 έναντι 2163 στις 31.12.2019 και 2680 στις

31.12.2018)
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Έτος Αριθμός Υποθέσεων Αριθμός Πρωτοδικών

2018 2680 13

2019 2163 13

2020 1554 13

ιιι)  από  το  ότι  με  τον  τρόπο  αυτό  ανακουφίζεται  το  Διοικητικό  Εφετείο  Πειραιώς  το  οποίο

παρουσιάζει  μεγαλύτερο φόρτο σε σχέση με το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας 

Έτος Αριθμός  Εκκρεμών  Υποθέσεων  ΔΕφ

Λάρισας

Αριθμός Εφετών

2018 1353 10

2019 1324 10

2020 1394 10

Έτος Αριθμός  Εκκρεμών  Υποθέσεων  ΔΕφ

Πειραιώς

Αριθμός Εφετών

2018 7717 44

2019 6565 44

2020 6376 44

γ) Η υλοποίηση της πρότασης προϋποθέτει την ανεύρεση ή τη δημιουργία χώρων στο Δικαστικό

Μέγαρο  Λάρισας  προκειμένου  να  εγκατασταθούν  οι  δικαστικοί  λειτουργοί  και  οι  δικαστικοί

υπάλληλοι. Οι χώροι αυτοί αφορούν γραφεία Προέδρων Πρωτοδικών (επτά), αίθουσες διασκέψεων

των  Πρωτοδικών  και  γραφεία  υπαλλήλων.  Απαιτεί  επίσης  την  προσαρμογή  του  ΟΣΔΔΥΔΔ

προκειμένου  να  ενοποιηθούν  οι  διαδικασίες  ροής  των  υποθέσεων  και  να  διασφαλισθούν  τα

δεδομένα τα οποία αφορούν σε κάθε ένα από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία Λάρισας,  Βόλου και

Τρικάλων.        

δ) Οι λόγοι που επιβάλουν τη διατήρηση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας ως δικαστηρίου

με φυσική παρουσία έναντι των Διοικητικών Πρωτοδικείων Βόλου και Τρικάλων είναι οι εξής :

1)  Η  στέγαση  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λάρισας  στο  Δικαστικό Μέγαρο  Λάρισας,  όπου

στεγάζεται  και  το  Διοικητικό  Εφετείο  Λάρισας,  σε  αντίθεση  με  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο

Τρικάλων όπου συστεγάζεται με το Πολιτικό Πρωτοδικείο και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου

όπου στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. 
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2)  Το μέγεθος  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λάρισας  έναντι  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων

Βόλου και Τρικάλων τόσο σε σχέση με τα λειτουργούντα τμήματα (3 έναντι 2) όσο και σε σχέση με

τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών (16 έναντι 11 και 10)

3) Ο πληθυσμός του νομού Λαρίσης και της πόλης της Λάρισας  σε σχέση με τον πληθυσμό των

λοιπών νομών και πόλεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

4) Η θέση της πόλης η οποία της επιτρέπει να απέχει χιλιομετρικά εξίσου σχεδόν από το Βόλο και

τα Τρίκαλα. Οι υπηρεσίες που έχουν την έδρα τους στην πόλη της Λάρισας. Η εύκολη πρόσβαση

στη  Θεσσαλονίκη  και  στην  Αθήνα  μέσω  του  αυτοκινητόδρομου  ΠΑΘΕ  και  του  βασικού

σιδηροδρομικού άξονα της χώρας.      

5)  Ο  φόρτος  υποθέσεων  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λάρισας,  ο  οποίος  υπολείπεται,

τουλάχιστον  όσον  αφορά  τις  εκκρεμείς  υποθέσεις,  του  φόρτου  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Βόλου  παρά  το  ότι  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Λάρισας  έχει  μεγαλύτερο  αριθμό  δικαστικών

λειτουργών.  Τούτο  δε,  παρά  το  ότι  ι)  οι  εισαχθείσες  υποθέσεις  στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο

Λάρισας είναι περισσότερες από αυτές του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου και ιι) οι εισαχθείσες

υποθέσεις  στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Βόλου  είναι  ελάχιστα  περισσότερες  από  αυτές  του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.

Δικαστήριο Εκκρεμείς υποθέσεις 30/9/21 Αριθμός δικαστών

ΔΠρ Βόλου 1851 9

Δπρ Λάρισας 1120 13

Πίνακας εισαχθεισών υποθέσεων κατ’ έτος :

Έτος ΔΠρ Λάρισας 

(13 Πρωτοδίκες)

Πρ Βόλου 

(9 Πρωτοδίκες)

ΔΠρ Τρικάλων

 (8 Πρωτοδίκες) 

2018 982 751 740

2019 1021 864 820

2020 560 496 418
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6) Ο Δικηγορικός  Σύλλογος Λάρισας είναι  μεγαλύτερος των αντίστοιχων Συλλόγων Βόλου και

Τρικάλων (απαιτείται η αναζήτηση σχετικών στοιχείων).

7)  Το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Λάρισας  με  δύναμη  πλέον  σαράντα  επτά  (47)  δικαστικών

λειτουργών επιτρέπει την εκλογή Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης από τη Διοικητική Ολομέλεια

του Δικαστηρίου.

Ακολουθούν γραφήματα 
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8. Η Εφετειακή Περιφέρεια Ιωαννίνων

Α. Γενική Περιγραφή 

To Διοικητικό  Εφετείο  Ιωαννίνων  συστάθηκε  με  το  άρθρο  μόνο  του  π.δ.  563/1989  (Α’ 239).

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου.

H έδρα  του  είναι  στα  Ιωάννινα  στο  δικαστικό μέγαρο  όπου  συστεγάζεται  με  τα  πολιτικά  και

ποινικά δικαστήρια.

1.  Στην Περιφέρεια του Δικαστηρίου περιλαμβάνονται τα διοικητικά πρωτοδικεία Ιωαννίνων και

Κέρκυρας. 

2.  Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων  υπάγεται ο νομός Ιωαννίνων.  Η

έδρα του  ευρίσκεται στα Ιωάννινα.

3. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας υπάγεται ο νομός Κέρκυρας.  

4.  Η τοπική  αρμοδιότητα  του  Διοικητικού  Εφετείου  Ιωαννίνων  ταυτίζεται  με  την  Περιφέρεια

Ηπείρου  (Περιφερειακές  Ενότητες  Ιωαννίνων,  Θεσπρωτίας,  Άρτας,  Πρέβεζας,  Κέρκυρας).  Η

Περιφέρεια   Ηπείρου  έχει  έκταση  9.203  χλμ2  και  πληθυσμό  383.836  κατοίκους.  Ο  νομός

Ιωαννίνων έχει πληθυσμό 167.901 κατοίκους, ο νομός Άρτας 67.877, ο νομός Θεσπρωτίας 43.587

και ο νομός Κέρκυρας 104.471. 

Β  .   Η συγκρότηση των Δικαστηρίων

1. Στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων το οποίο συγκροτείται από δύο Τμήματα χωρίς εξειδίκευση

προβλέπονται  δύο  (2)  θέσεις  Προέδρων  Εφετών  και  πέντε  (5)  Εφετών.  Επίσης  προβλέπονται

συνολικά εννέα (9) θέσεις δικαστικών υπαλλήλων από τις οποίες είναι καλυμμένες μόνο οι πέντε

(5).

2.  Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο  Ιωαννίνων,  το οποίο συγκροτείται  από δύο τμήματα (  γενικά),

προβλέπονται ένδεκα (11) οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών (2 οργανικές θέσεις Προέδρων

Πρωτοδικών και 9 Πρωτοδικών). Προβλέπονται επίσης ένδεκα (11) οργανικές θέσεις δικαστικών

υπαλλήλων από τις οποίες είναι καλυμμένες οι έξι (6). Η κατά τόπο αρμοδιότητά του εκτείνεται

στους Νομούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας. Μεταβατικές έδρες στην Άρτα και την Πρέβεζα.

3. Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας, το οποίο συγκροτείται από δύο τμήματα, προβλέπονται

2 (δύο) οργανικές θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών και έξι (6) θέσεις Πρωτοδικών. Προβλέπονται

επίσης εννέα (9) θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, από τις οποίες έχουν καλυφθεί οι πέντε (5). Η κατά

τόπο αρμοδιότητά του εκτείνεται στους νομούς Κέρκυρας και Θεσπρωτίας. Μεταβατική έδρα στην

Ηγουμενίτσα.
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Γ. Φόρτος εργασίας

1. Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων

Οι εισαχθείσες υποθέσεις στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων ανήλθαν κατά την περίοδο 2014 –

2020: 2014 σε 406, 2015 σε 379, 2016 σε 303, 2017 σε 544, 2018 σε 555, 2019 σε 516 και 2020 σε

421.  

Έτη Εισαχθείσες υποθέσεις

2014 406

2015 379

2016 303

2017 544

2018 555

2019 516

2020 421

2. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

Οι εισαχθείσες υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ανήλθαν κατά την περίοδο 2014

– 2020: 2014 σε 892, 2015 σε 884, 2016 σε 908, 2017 σε 1095, 2018 σε 980, 2019 σε 1067 και

2020 σε 573.

Έτη Εισαχθείσες υποθέσεις

2014 892

2015 884

2016 908

2017 1095

2018 980

2019 1067 

2020  573

3. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας

Οι εισαχθείσες υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας ανήλθαν κατά την περίοδο 2014

– 2020: 2014 σε 702, 2015 σε 771, 2016 σε 633, 2017 σε 668, 2018 σε 696, 2019 σε 733 και 2020

σε 484.
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Έτη Εισαχθείσες υποθέσεις

2014 702

2015 771

2016 633

2017 668

2018 696

2019  733 

2020 484

Δ.     Οι πόλεις

Τα  Ιωάννινα  είναι  πόλη  της  Ηπείρου,  έδρα  του  δήμου  Ιωαννίνων  και  πρωτεύουσα  της

Περιφερειακής Ενότητας Ηπείρου. Αποτελεί την έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. Στην πόλη εδρεύουν και λειτουργούν

το  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων,  ΑΤΕΙ,  η  Ανώτατη  Εκκλησιαστική  Ακαδημία  Βελλάς,  το

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Ιωαννίνων. Η οικονομία της περιοχής στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην κτηνοτροφία, στη γεωργία

και  στον τουρισμό.  Κατά την περίοδο της  οικονομικής  κρίσης  ο βιομηχανικός  και  βιοτεχνικός

τομέας  εμφάνισαν  πτωτική  τάση.  Είχαν  δημιουργηθεί  εταιρείες  διαλογής  και  τυποποίησης

αγροτικών  προϊόντων,  ιχθυοκαλλιεργειών,  εκκόκκισης  βάμβακος,  επισκευής  και  μετασκευής

μεταφορικών μέσων και μηχανών.

 

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008,  Α΄128)  ορίζει  τα  Ιωάννινα  ως  πρωτεύοντα  εθνικό  πόλο.  Στόχοι,  μεταξύ  των

άλλων,  είναι  η ανάδειξη των Ιωαννίνων σε πόλο διακρατικών συνεργασιών και  διασυνοριακής

δικτύωσης, η ισχυροποίηση των συνεργασιών αφενός με το μητροπολιτικό κέντρο Θεσσαλονίκης

και αφετέρου με τους εθνικούς πόλους Λάρισας-Βόλου και Πάτρας, η ενίσχυση της συνεργασίας με

τα  νησιά  του  Ιονίου  και  η  ανάδειξη  της  πόλης  σε  ευρύτερο  κέντρο  εναλλακτικών  μορφών

τουρισμού και δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα.  

Η πόλη της  Κέρκυρας  είναι  πρωτεύουσα  του  Νομού Κέρκυρας,  έδρα  της  Περιφέρειας  Ιονίων

Νήσων.  Στην  πόλη  λειτουργούν  πολιτικά  και  ποινικά  δικαστήρια,  το  Ιόνιο  Πανεπιστήμιο,  το

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης, το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας,

διεθνές  αεροδρόμιο.  Η οικονομία της  πόλης στηρίζεται  πρωτίστως στον τουρισμό καθ’ όλη τη

διάρκεια του χρόνου. Η Κέρκυρα απέχει ακτοπλοϊκώς 2 ώρες από την Ηγουμενίτσα και συνδέεται

αεροπορικώς με την Αθήνα.  
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Η ΠΡΟΤΑΣΗ

α) Προτείνεται η διατήρηση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. Προτείνεται επίσης η διατήρηση

των Διοικητικών Πρωτοδικείων Ιωαννίνων και Κέρκυρας ως δικαστηρίων με φυσική παρουσία και

η δημιουργία δικαστηρίων τηλεματικής στην Ηγουμενίτσα, στην Άρτα και στην Πρέβεζα. Για τα

δικαστήρια τηλεματικής στις ως άνω πόλεις απαιτείται η ανεύρεση των κατάλληλων κτιρίων και ο

εφοδιασμός με τον σχετικό εξοπλισμό.

β) Οι λόγοι που επιβάλουν τη διατήρηση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και του Διοικητικού

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ως δικαστηρίων με φυσική παρουσία σχετίζονται με τη γεωγραφική θέση

της πόλης της Ιωαννίνων η οποία ευρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας κοντά στα σύνορα

με  την  Αλβανία,  είναι  η  πρωτεύουσα  της  Ηπείρου  η  οποία  αποτελεί  μια  από  τις  πιο  φτωχές

περιφέρειες  της  χώρας  που  έχει  ταυτόχρονα  μεγάλη  ιστορική  και  πολιτιστική  παράδοση.

Χαρακτηρίζεται από το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο ως πρωτεύων εθνικός πόλος και προβλέπεται η

ανάδειξη της πόλης ως κόμβου διακρατικών συνεργασιών και διασυνοριακής δικτύωσης.

γ) Η διατήρηση του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Κέρκυρας ως δικαστηρίου με φυσική παρουσία

οφείλεται στη νησιωτικότητα της Κέρκυρας η οποία είναι η έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

και ως εκ τούτου πληροί την προβλεπόμενη από το άρθρο 101 παρ. 4 επιταγή προς το νομοθέτη και

τη διοίκηση να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών. 

δ) Η  πρόβλεψη  δικαστηρίων  τηλεματικής  στις  πόλεις  της  Ηγουμενίτσας,  της  Άρτας  και  της

Πρέβεζας πραγματώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αρχή της εγγύτητας στο πεδίο του

ατομικού δικαιώματος της παροχής δικαστικής προστασίας.   

Ακολουθούν γραφήματα
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9. Η Εφετειακή Περιφέρεια Αθηνών

Α. Γενική Περιγραφή

To Διοικητικό  Εφετείο  Αθηνών  συστάθηκε  με  το  άρθρο  1  του  β.δ.  868/1961.  Διοικείται  από

Τριμελές Συμβούλιο που εκλέγεται από την Ολομέλειά του. 

H  έδρα  του  είναι  στην  Αθήνα,  όπου  στεγάζεται  σε  δικαστικό  μέγαρο  επί  της  οδού  Λουίζης

Ριανκούρ έτους κατασκευής  2001. 

1.  Στην  περιφέρεια  του  Δικαστηρίου  περιλαμβάνεται  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Αθηνών.  Η

περιφέρεια  του  Διοικητικού  Εφετείου  Αθηνών  εκτείνεται  στην  περιφέρεια  του  Διοικητικού

Πρωτοδικείου Αθηνών.

2. Η κατά τόπο αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εκτείνεται στα διαμερίσματα

Αθηνών, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, ενώ έχει μεταβατική έδρα στην Ελευσίνα, όπου

εκδικάζονται υποθέσεις της επαρχίας Μεγαρίδος.

3.  Η  Αθήνα  ανήκει  στο  νομό  Αττικής  και  είναι  η  έδρα  της  περιφέρειας  Αττικής  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η πόλη έχει πληθυσμό 664.046 κατοίκους, ο νομός Αττικής

έχει πληθυσμό 3.761.810 κατοίκους και η Περιφέρεια Αττικής έχει πληθυσμό 3.827.624 κατοίκους.

Β. Η συγκρότηση των Δικαστηρίων 

1. Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 

Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το οποίο συγκροτείται από 20 Τμήματα Ουσίας και 14 Τμήματα

Ακυρωτικής Αρμοδιότητας, προβλέπονται 35 οργανικές θέσεις Προέδρων Εφετών και 126 θέσεις

Εφετών. Επίσης προβλέπονται 125 οργανικές θέσεις Γραμματέων και είναι καλυμμένες οι 92 (82

δικαστικοί  υπάλληλοι  που  μπορούν  να  ασκήσουν  γραμματειακή  υποστήριξη  +10  ΙΔΑΧ),  οι

οργανικές  θέσεις  των  Επιμελητών  είναι  10  και  υπηρετούν  2,  οι  οργανικές  θέσεις  των

δακτυλογράφων  είναι  5  και  είναι  όλες  κενές,  υπάρχει  1  θέση  Πληροφορικής  ΠΕ και  1  θέση

φύλακα, που είναι επίσης κενές.

2. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο συγκροτείται από 35 Τμήματα (18 ειδικά και 17

γενικά), προβλέπονται 35 οργανικές θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών και 178 θέσεις Πρωτοδικών και

Παρέδρων  ΔΔ.  Υπηρετούν  198  Δικαστικοί  Λειτουργοί  (33  Πρόεδροι  Πρωτοδικών  και  165

Πρωτοδίκες και Πάρεδροι Πρωτοδικών).  Προβλέπονται επίσης  259 οργανικές θέσεις δικαστικών

υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων από τις οποίες 151 είναι καλυμμένες.
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Γ. Φόρτος εργασίας

Οι εισαχθείσες υποθέσεις στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ανήλθαν κατά την περίοδο 2014 – 2020:

2014 σε 8.705,  2015 σε  9.219, 2016 σε 7.546,  2017 σε 8.573,  2018 σε 8.569,  2019 σε  7.678 και

2020 σε 10.566.

Εισαχθείσες υποθέσεις Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

2014 8.705

2015 9.219

2016 7.546

2017 8.573

2018 8.569

2019 7.678 

2020 10.566

Οι εισαχθείσες υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ανήλθαν κατά την περίοδο 2014 –

2020: 2014 σε 24.956, 2015 σε 18.749, 2016 σε 17.766, 2017 σε 20.595, 2018 σε 22.235, 2019 σε

22.981 και 2020 σε 16.603.

Εισαχθείσες υποθέσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

2014 24.956

2015 18.749

2016 17.766

2017 20.595

2018 22.235

2019 22.981 

2020 16.603

Δ. Η πόλη

Στην πόλη των Αθηνών εδρεύουν το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Άρειος Πάγος, το Ελεγκτικό

Συνέδριο, το Πολιτικό και Ποινικό Εφετείο, το Πολιτικό Πρωτοδικείο και Πλημμελειοδικείο, η

Εισαγγελία  Εφετών  και  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών,  το  Διοικητικό  Εφετείο  και  το  Διοικητικό

Πρωτοδικείο,  το  Ειρηνοδικείο  και  το  Πταισματοδικείο.  Στην  Αθήνα  βρίσκεται  το  Ελληνικό

Κοινοβούλιο, το Προεδρικό Μέγαρο, έχουν την έδρα τους τα περισσότερα Υπουργεία, Ανώτατα

Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα,  η  Ακαδημία  Αθηνών  και  πολλά  δημόσια  και  ιδιωτικά  Νοσηλευτικά

Ιδρύματα.  
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Η Αθήνα διαθέτει  τον  Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ.  Βενιζέλος»,  πυκνό  οδικό δίκτυο με  9

Εθνικές οδούς, απέχει δε 5,1 χλμ από την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.  Η πόλη της Αθήνας

απέχει 11,6 χλμ από το λιμάνι του  Πειραιά.

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008,  Α΄128) ορίζει  την  Αθήνα ως μητροπολιτικό κέντρο.  Στόχοι,  μεταξύ άλλων,  η

ενίσχυση  και  εδραίωση  του  ρόλου  της  Αθήνας  ως  "πόλης-πύλης"  και  ως  περιφερειακού

μητροπολιτικού πόλου της Ε.Ε., η προώθηση του ρόλου της ως επιχειρηματικού κέντρου σύνδεσης

της Ε.Ε. με τη Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και τις Παρευξείνιες

χώρες,  σε  δικτύωση  με  τις  αντίστοιχες  μητροπόλεις  με  σκοπό  τη  συγκρότηση  ευρύτερων

δυναμικών ζωνών οικονομικής ολοκλήρωσης και η ανάδειξη του ρόλου της Αθήνας ως εθνικού

μητροπολιτικού  κέντρου και  ως  πόλου  διάχυσης  της  αναπτυξιακής  δυναμικής  στο  σύνολο  του

εθνικού χώρου, στο πλαίσιο της ισόρροπης και πολυκεντρικής περιφερειακής ανάπτυξης. 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Προτείνεται η διατήρηση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Προτείνεται επίσης η διατήρηση του

Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών  ως  δικαστηρίου  με  φυσική  παρουσία  και  η  δημιουργία

δικαστηρίου  τηλεματικής  στη  μεταβατική  έδρα της  Ελευσίνας.  Για  το  δικαστήριο  τηλεματικής

στην Ελευσίνα απαιτείται η ανεύρεση του κατάλληλου κτιρίου και ο εφοδιασμός με τον σχετικό

εξοπλισμό.

Ακολουθούν γραφήματα
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(iii)  Πρόταση  για  την  τοπική  αρμοδιότητα  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων  της  Αττικής

(Αθηνών - Πειραιώς)

1. Η τοπική αρμοδιότητα των Διοικητικών Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς καθορίζεται από το

π.δ. 404/1978 (Α΄ 83) σε συνδυασμό με ν.δ. 1147/1972 (Α΄ 66). 

Ειδικότερα, στο άρθρο μόνο του π.δ. 404/1978 ορίζεται ότι: “Η έδρα και η περιφέρεια εκάστου

Διοικητικού Δικαστηρίου ορίζονται ως ακολούθως : 

Α`. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ 1) Διοικητικόν Πρωτοδικείον Αθηνών: `Εδρα αι Αθήναι καί

περιφέρεια  ή  τών  διαμερισμάτων  Αθηνών,  Ανατολικής  Αττικής  καί  Δυτικής  Αττικής.  2.

Διοικητικόν   Πρωτοδικείον  Πειραιώς:  `Εδρα  Πειραιεύς  και  περιφέρεια  ή  του  διαμερίσματος

Πειραιώς…”

 Β` ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ. 1. Διοικητικόν Εφετείον Αθηνών: `Εδρα αι Αθήναι καί περιφέρεια η

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 2. Διοικητικόν Εφετείον Πειραιώς: `Εδρα ο Πειραιεύς, και

περιφέρεια  η  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων  Πειραιώς,  Χαλκίδος,  Σύρου,  Μυτιλήνης,  Ρόδου,

Λεβαδείας καί Λαμίας”.

Περαιτέρω, στο άρθρο 3 του ν.δ. 1147/1972 ορίζεται ότι: Παρά τη Νομαρχία Αττικής συνιστώνται

Διαμερίσματα ως ακολούθως:  

α. Διαμέρισμα Αθηνών, με έδραν τας Αθήνας και κατά τόπον αρμοδιότητα εκτεινομένην εις αα)

τους  Δήμους  Αθηναίων,  Βύρωνος,  Γαλατσίου,  Δάφνης,  Ζωγράφου,  Καισαριανής,  Νέας

Φιλαδέλφειας, Ταύρου, Υμηττού και ββ) την Κοινότητα Νέας Χαλκηδόνος.  

β. Διαμέρισμα Πειραιώς, με έδραν τον Πειραιά και κατά τόπον αρμοδιότητα εκτεινομένην εις αα)

τους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Αιγίνης, Αλίμου, Γλυφάδας, Δραπετσώνας,

Ηλιουπόλεως,  Καλλιθέας,  Κερατσινίου,  Λουτροπόλεως  Μεθάνων  Μοσχάτου,  Νέας  Σμύρνης,

Νικαίας, Παλαιού Φαλήρου, Πειραιώς, Περάματος, Πόρου, Σαλαμίνος, Σπετσών, `Υδρας και ββ)

τας  Κοινότητας  Αγκιστρίου,  Αιαντείου,  Αμπελακίων,  Ανω  Φαναρίου,  Αντικυθήρων,

Αργυρουπόλεως,  Αρωνιαδίκων,  Βαθέος,  Βάρης,  Βιαραδίκων,  Βούλας,  Βουλιαγμένης,  Γαλατά,

Γερακαρίου,  Δρυόπης,  Καραβά  Καρατζά,  Καρβουνάδων,  Κοντολιανίκων,  Κουνουπίτσης,

Κυθήρων, Κυψέλης, Κυψέλης Μεθάνων, Λιβαδίου, Λογοθετιανίκων, Μεγαλοχωρίου, Μεσαγρού,

Μητάτων,  Μυλοποτάμου,  Μυρτιδίων,  Πέρδικας,  Ποταμού,  Σελινίων,  Τακτικουπόλεως,

Τροιζήνος, Φρατσίων, Φριλιγκιανίκων.
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Με το π.δ. 225/1976 η κατά τόπον αρμοδιότητα του Διαμερίσματος Αθηνών επεκτάθηκε και στον

Δήμον  Ηλιουπόλεως  και  περιορίσθηκε  αντίστοιχα  η  τοιαύτη  αρμοδιότητα  του  Διαμερίσματος

Πειραιώς.

      

γ. Διαμέρισμα Δυτικής Αττικής, με έδραν το Αιγάλεω και κατά τόπον αρμοδιότητα εκτεινομένην

εις  αα)  τους  Δήμους  Αγίων  Αναργύρων,  Αγίας  Βαρβάρας,  Αιγάλεω,  Ασπροπύργου,  Βιλλίων,

Ελευσίνος, Ερυθρών, Κορυδαλλού, Μάνδρας, Μεγαρέων, Νέων Λιοσίων, Περιστερίου, Χαϊδαρίου

και ββ) τας Κοινότητας Ανω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Καματερού, Μαγούλας, Νέας Περάμου, Οινόης,

Πετρουπόλεως, Φυλής.

  

δ. Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής, με έδραν την Αγίαν Παρασκευήν και κατά τόπον αρμοδιότητα

εκτεινομένης  εις  αα)  τους  Δήμους  Αγίας  Παρασκευής,  Αμαρουσίου,  Αχαρνών,  Ηρακλείου,

Κερατέας,  Κηφισιάς,  Κρωπίας,  Λαυρεωτικής,  Μαρκοπούλου Μεσογαίας,  Νέας Ιωνίας,  Σπάτων,

Λούτσας, Χαλανδρίου, Χολαργού και ββ) τας Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίου Στεφάνου,

Αναβύσσου, Ανοίξεως, Αυλώνος, Αφιδνών, Βαρνάβα, Βριλησσίων, Γλυκών Νερών, Γραμματικού,

Δροσιάς,  Εκάλης,  Καλάμου,  Καλυβίων  Θορικού,  Καπανδριτίου,  Κουβαρά,  Κρυονερίου,

Λυκοβρύσεως, Μαλακάσης, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Μελισσίων, Μεταμορφώσεως,

Νέας  Ερυθραίας,  Νέας  Μάκρης,  Νέας  Πεντέλης,  Νέου  Ψυχικού,  Νέων  Παλατίων,  Παιανίας,

Παλαιάς Φωκαίας, Παλλήνης, Παπάγου, Πεντέλης, Πεύκης, Πικερμίου, Πολυδενδρίου, Ραφήνας,

Σκάλας Ωρωπού, Σταμάτας, Συκαμίνου, Φιλοθέης, Ψυχικού, Ωρωπού.

Συμπεράσματα – Προτάσεις

1. Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς δεν έχει εναρμονισθεί με τις μεταβολές που έχουν επέλθει στους

Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  της  Αττικής  με  τις

διατάξεις του ν. 2218/1994 (Α΄90), του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και του ν. 4555/2018 (Α΄ 133). Θα

πρέπει  να  εκσυγχρονισθεί  η  νομοθεσία  προκειμένου  να  καθορισθεί  η  τοπική  αρμοδιότητα  του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς με βάση τους δήμους της Αττικής όπως έχουν

διαμορφωθεί μετά τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις. 

2. Με βάση το ισχύον καθεστώς το διαμέρισμα Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει τους δήμους Αγίων

Αναργύρων,  Αγίας  Βαρβάρας,  Αιγάλεω,  Ασπροπύργου,  Βιλλίων,  Ελευσίνος,  Ερυθρών,

Κορυδαλλού, Μάνδρας, Μεγαρέων, Νέων Λιοσίων, Περιστερίου, Χαϊδαρίου και τις Κοινότητες

Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Καματερού, Μαγούλας, Νέας Περάμου, Οινόης, Πετρουπόλεως, Φυλής.
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Οι δήμοι που έχουν προκύψει μετά από συνενώσεις και καταργήσεις κοινοτήτων είναι οι δήμοι

Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ασπροπύργου, Μάνδρας – Ειδυλλίας

(στον οποίο συνενώθηκε ο Δήμος Βιλλίων και οι Κοινότητες Ερυθρών και Οινόης), Ελευσίνας

(στον  οποίο  συνενώθηκε  η  Κοινότητα  Μαγούλας),  Κορυδαλλού,  Μεγαρέων  (στον  οποίο

συνενώθηκε και ο Δήμος Νέας Περάμου) , Ίλιου (Νέων Λιοσίων), Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Φυλής

(Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου) και Πετρούπολης.

Οι περιοχές αυτές, οι οποίες υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Αθηνών,  θα μπορούσαν να υπαχθούν στην τοπική  αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Πειραιώς εν όψει της εγγύτητας με την πόλη του Πειραιά, έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Πειραιά, δεδομένου ότι τούτο το επιτρέπει το υφιστάμενο οδικό δίκτυο καθώς και η σύνδεση των

περιοχών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξάλλου, αναμένεται η ολοκλήρωση της Γραμμής 3 του

Μετρό προς Πειραιά, η επέκταση του Τραμ στον Πειραιά, ο νέος προαστιακός Δυτικής Αττικής με

την επέκτασή του προς Ελευσίνα και Μέγαρα, η σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου

Αιγάλεω  με  την  Εθνική  Οδό  (Ε.Ο.)  Αθηνών  –  Κορίνθου  και  η  ολοκλήρωση  του  Κόμβου

Σκαραμαγκά. 

Για τον σκοπό αυτό και δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό να προκύψει από τα υφιστάμενα στατιστικά

στοιχεία  να  προκύψει  ο  ακριβής  αριθμός  των υποθέσεων  που εμπίπτουν  στην περιφέρεια  των

δήμων της Δυτικής Αττικής, προτείνεται η σταδιακή μεταφορά υποθέσεων των δήμων αυτών ως

εξής:  κατ’ αρχάς  θα  πρέπει  να  παραμείνουν  στην αρμοδιότητα  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Αθηνών οι υποθέσεις που εμπίπτουν στην περιφέρεια των δήμων Αγίων Αναργύρων – Καματερού,

Ίλιου, Περιστερίου και Αιγάλεω οι οποίοι αφενός γειτνιάζουν με το δήμο Αθηναίων και αφετέρου,

λόγω του πληθυσμού τους και της έκτασής τους, δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν οι συνέπειες

που ενδεχομένως έχει  η  μεταφορά τους  συνολικά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς.  Στην

πρόταση αυτή συνηγορεί και το ότι η προοδευτική μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό

Πρωτοδικείο  Αθηνών  στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Πειραιώς  επιβάλλεται  και  από  την  ανάγκη

ολοκλήρωσης  των  απαραίτητων  προσαρμογών  στις  κτιριακές  υποδομές  και  στο  ΟΣΔΔΥΔΔ.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται η μεταφορά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς των υποθέσεων

που εμπίπτουν στην περιφέρεια των δήμων Αγίας Βαρβάρας, Ασπροπύργου, Μάνδρας – Ειδυλλίας

(στον οποίο συνενώθηκε ο Δήμος Βιλλίων και οι Κοινότητες Ερυθρών και Οινόης), Ελευσίνας

(στον  οποίο  συνενώθηκε  η  Κοινότητα  Μαγούλας),  Κορυδαλλού,  Μεγαρέων  (στον  οποίο

συνενώθηκε και ο Δήμος Νέας Περάμου) , Χαϊδαρίου και Φυλής (Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου) .

Εξάλλου,  σε  σχέση  με  τις  περιοχές  αυτές  έχουν  εντοπισθεί  παραπεμπτικές  αποφάσεις  του
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Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και επομένως έχουν

ανακύψει αμφισβητήσεις τοπικής αρμοδιότητας. Χαρακτηριστικά, με την 1121/2021 απόφαση του

ΔΠρΠειραιώς  παραπέμπεται  στο  ΔΠρΑθηνών  αγωγή  κατά  νοσοκομείων  που  εδρεύουν  στο

Χαϊδάρι. Επίσης, εκδόθηκαν οι 2210, 2209/21,2998/21 και 2571/21 παραπεμπτικές αποφάσεις οι

οποίες  αφορούν  αγωγές  κατά  του  Δήμου  Κορυδαλλού  και  του  Καταστήματος  Κράτησης

Κορυδαλλού, καθώς και η 5871/2020 η οποία αφορά έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης σε ακίνητο

ευρισκόμενο στον Κορυδαλλό.          

3. Ο Δήμος Ηλιούπολης θα μπορούσε, επίσης, να υπαχθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς,

δεδομένου ότι και η αρχική διατύπωση του νδ 1147/1972 όριζε τούτο. Επίσης, και σε υποθέσεις

που  αφορούν  διοικητικές  αρχές  που  έχουν  την  έδρα  τους  στον  δήμο  αυτόν  έχουν  εντοπισθεί

παραπεμπτικές αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς λόγω έλλειψης αρμοδιότητας.

Χαρακτηριστική  είναι  η  317/22  απόφαση  του  ΔΠρΠειραιώς  με  την  οποία  παραπέμφθηκε  στο

ΔΠρΑθηνών υπόθεση επί ανακοπής κατά πράξεων του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Ηλιούπολης, καθώς

και η 5857/2020 απόφαση του αυτού Δικαστηρίου.

4. Η τοπική αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς είναι δυνατό να επεκταθεί στον

Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, με τον οποίο γειτνιάζει, καθώς και στο Δήμο Σαρωνικού (στον οποίο

συνενώθηκαν  οι  Δήμοι  Καλιβίων,  Θορικού  Αναβύσσου  και  οι  Κοινότητες  Παλαιάς  Φώκαιας,

Σαρωνίδας και Κουβαρά), δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές της Ανατολικής Αττικής παρουσιάζουν

εγγύτητα  με  την  πόλη  του  Πειραιά  και  γειτνιάζουν  με  τους  Δήμους  Γλυφάδας  και  Βούλας

Βουλιαγμένης  οι  οποίοι  υπάγονται  στην  τοπική  αρμοδιότητα  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Πειραιώς. 

5. Οι υποθέσεις ασύλου εισάγονται στο ΔΠρΑθηνών με σχετική νομοθετική ρύθμιση. Ειδικότερα,

το άρθρο 57 παρ.1 του ν. 4689/2020 ( Α΄103), το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 27.5.2020 ορίζει τα

ακόλουθα:  «1.  Στην  αρμοδιότητα  του  τριμελούς  διοικητικού  πρωτοδικείου  υπάγονται  οι

ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων: α)…

και β) που αφορούν την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα, υπό την έννοια της Σύμβασης της

Γενεύης,  που  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  μόνο  του  ν.δ.  3989/1959  (Α  201)  και  του  συναφούς

πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. 389/1968 (Α

125) … 4. Για την εκδίκαση των διαφορών της περ. β της παρ. 1, αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο

είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, για αποφάσεις  που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία

Ασύλου,  τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και  τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου,  που εδρεύουν
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εντός των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου

Αιγαίου,  Νοτίου  Αιγαίου,  Κρήτης  και  Αττικής.  Για  τις  αποφάσεις  που  έχουν  εκδοθεί  από  τα

Περιφερειακά  Γραφεία  Ασύλου  και  τα  Αυτοτελή  Κλιμάκια  Ασύλου,  που  εδρεύουν  εντός  των

Περιφερειών  Ιονίων  Νήσων,  Ηπείρου,  Δυτικής  Μακεδονίας,  Κεντρικής  Μακεδονίας  και

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αρμόδιο είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 5.

Για την εκδίκαση των διαφορών της παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2 έως

και 4 του ν. 702/1977 (Α΄ 268). Οι αποφάσεις των διοικητικών πρωτοδικείων επί των διαφορών

αυτών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφαρμοζομένων κατά τα

λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 702/1977…».

Κατόπιν  τούτου  είναι  δυνατό  με  σχετική  νομοθετική  ρύθμιση  να  καταστεί  αρμόδιο  για  τις

υποθέσεις  ασύλου  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Πειραιώς,  δεδομένου  εξάλλου,  ότι  η  Γενική

Διεύθυνση  Ασύλου  έχει  την  έδρα  της  στη  Νίκαια  (Λεωφόρος  Θηβών)  και  ο  δήμος  Νίκαιας

υπάγεται  στην  τοπική  αρμοδιότητα  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Πειραιώς.  Περαιτέρω,  οι

υποθέσεις ασύλου μεταφέρθηκαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με το ν. 4689/2020 και ως

εκ  τούτου  το  μικρό  χρονικό  διάστημα  ενασχόλησης  του  δικαστηρίου  αυτού  με  τις  εν  λόγω

υποθέσεις  δικαιολογεί  την  υπαγωγή  τους  στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Πειραιώς,  στο  οποίο

εξακολουθούν να εκδικάζονται ακυρωτικές υποθέσεις, όπως τούτο προκύπτει απο το ΟΣΔΔΥΔΔ.

Άλλωστε, οι υποθέσεις ασύλου πριν αχθούν προς κρίση στα Δικαστήρια έχουν τύχει επεξεργασίας

σε δεύτερο βαθμό από Επιτροπές Ασύλου, οι οποίες αποτελούνται αποκλειστικά από δικαστικούς

λειτουργούς, η πλειονότητα των οποίων κατέχουν τον βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και του

Εφέτη. Συνεπώς, οι υποθέσεις αυτές άγονται στα Διοικητικά Πρωτοδικεία προς δικαστική κρίση

επαρκώς εκκαθαρισμένες από δικαστικούς λειτουργούς ανώτερου βαθμού και εξειδικευμένους στο

αντικείμενο.  Εξ’αλλου,  μεγάλος  αριθμός  των  υποθέσεων  ασύλου  που  άγονται  ενώπιον  του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίπτονται για λόγους παραδεκτού (Χαρακτηριστικά πάνω

από 100 υποθέσεις ασύλου απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης νομιμοποίησης τα έτη 2021 και 2022

κατά τα οποία έχουν εκδοθεί  700 και  535 δικαστικές αποφάσεις  αντιστοίχως).  Αν και  κατά τη

γνώμη του Κωνσταντίνου Ζουρνατζή η διαχείριση των υποθέσεων ασύλου τα τελευταία έτη από το

Διοικητικό Πρωτοδικείο  Αθηνών συνηγορεί  στη  διατήρηση της  αρμοδιότητας  του  δικαστηρίου

αυτών  επί  των  ως  άνω  υποθέσεων,  κυρίως  διότι  το  Δικαστήριο  διαθέτει  4  ειδικά  τμήματα

ακυρωτικών υποθέσεων με εξειδικευμένους δικαστές και γραμματείς, καθώς και ιδιαίτερο τμήμα

καταθέσεων,  σχήμα  που  δεν  μπορεί  να  διαθέσει  το  ΔΠΠ,  όσο και  διότι  σε  συνδυασμό με  τις

μεταφορές υποθέσεων από τις αλλαγές στην τοπική αρμοδιότητα, μπορεί να προκύψει σημαντικός

φόρτος  εργασιών  στο τελευταίο  αυτό  Δικαστήριο,  ενώ τίποτα  δεν  εμποδίζει  τη  μεταγενέστερη

μεταφορά αυτών των υποθέσεων εφόσον κριθεί σκόπιμο

179

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight



6. Στις  διαφορές  που  προκαλούνται  από  πράξεις  ή  παραλείψεις  οργάνων  του  ΕΦΚΑ με  τους

ασφαλισμένους και συνταξιούχους ή πρόσωπα που δικαιούνται παροχές από αυτούς, σκόπιμο θα

ήταν  να  ορισθεί  ως  αρμόδιο  δικαστήριο  για  την  εκδίκαση  των  προσφυγών  και  αγωγών  το

δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί το πρόσωπο το οποίο ασκεί το σχετικό ένδικο

βοήθημα. Εξάλλου, στις διαφορές που προκαλούνται από Πράξεις Επιβολής Προστίμου ή άλλων

επιβαρύνσεων για παράβαση των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, θα ήταν

σκόπιμο αρμόδιο να είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση ή

δραστηριοποιείται ο εργοδότης, σε βάρος των οποίων επιβάλλεται το πρόστιμο, ανεξαρτήτως της

έδρας  του  εκδόντος  την  πράξη  οργάνου.  Ως  εκ  τούτου,  στην  περίπτωση  αυτή  θα  πρέπει  να

τροποποιηθεί αντιστοίχως η διάταξη της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής

Δικονομίας προκειμένου να καταλάβει όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο αυτές του ν. 2556/1997.

Εξάλλου,  σχετικές  ρυθμίσεις,  με  τις  οποίες  καθορίζεται  η  αρμοδιότητα  του  Διοικητικού

Δικαστηρίου με βάση την κατοικία ή την έδρα του φυσικού ή νομικού προσώπου έχουν περιληφθεί

στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και σε άλλες κατηγορίες υποθέσεων. Χαρακτηριστικές είναι

α) η διάταξη του άρθρου 3 παρ.2 του ν. 4329/2015 η οποία αφορά διαφορές που δημιουργήθηκαν

από Πράξεις Επιβολής Προστίμου του ν. 2556/1997 και καθορίζεται ως αρμόδιο δικαστήριο εκείνο

στην  περιφέρεια  του  οποίου  λειτουργεί  η  επιχείρηση  ή  δραστηριοποιείται  ο  εργοδότης,  β)  η

διάταξη  του  άρθρου  13  του  ν.  4816/2021  η  οποία  αφορά  φορολογικές  διαφορές  από  πράξεις

ελεγκτικών Αρχών που εδρεύουν στην Αθήνα, αλλά η αρμοδιότητα ελέγχου τους εκτείνεται και

πέραν  της  Αττικής  και  καθορίζει  ως  αρμόδιο  δικαστήριο  εκείνο  στην  περιφέρεια  του  οποίου

εδρεύει ή κατοικεί το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γ) η διάταξη του άρθρου 14 του ν.

4816/2021 η οποία αφορά  κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων και ορίζει ότι αρμόδιο

είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη, δ) η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 περ. Β’

του Κώδικα Διοικητικής  Δικονομίας   στην ίδια κατεύθυνση και  λογική είχε από την αρχή της

ισχύος του ΚΔΔ αποκεντρώσει τις υποθέσεις που αφορούσαν στον ΟΓΑ).

7. Στις  διαφορές  από  αποδοχές  ή  κάθε  είδους  απολαβές  ή  αποζημιώσεις  του  προσωπικού  του

Δημοσίου,  των ΟΤΑ και  των νπδδ,  αρμόδιο πρέπει  να είναι  αποκλειστικά το Δικαστήριο στην

περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία το φυσικό πρόσωπο που ασκεί το ένδικο βοήθημα της

προσφυγής ή αγωγής (ευθείας ή αποζημιωτικής), ανεξαρτήτως της έδρας του οργάνου κατά του

οποίου στρέφεται. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να τροποποιηθεί η διάταξη της περ. γ της παρ. 2
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του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προκειμένου η σχετική δωσιδικία να επεκταθεί

σε περισσότερες υποθέσεις ως αποκλειστική.  

8.  Παρατηρείται ότι όλες οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν κυρώσεις αφαίρεσης αδειών οδήγησης

για  παραβάσεις του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και

Μοτοποδηλάτων – Σ.Ε.Σ.Ο. υπάγονται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στην Περιφέρεια του

οποίου έχει την έδρα του η Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η οποία εξέδωσε

τις σχετικές πράξεις, παρά το ότι οι σχετικές παραβάσεις είχαν τελεσθεί εκτός της Περιφέρειας του

Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών.  Ενόψει  τούτου  σκόπιμο  θα  ήταν  να  εισαχθεί  ρύθμιση

σύμφωνα με την οποία αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση προσφυγών κατά των πράξεων αυτών

είναι το Δικαστήριο στην Περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε ή έλαβε χώρα η παράβαση.    

9. Όπως προκύπτει από τις τελευταίες εξελίξεις, αποτελεί προτεραιότητα στον πολιτικό σχεδιασμό

η  μετεγκατάσταση  Υπουργείων  και  οργανισμών  από  το  κέντρο  της  Αθήνας  στον  χώρο  της

ΠΥΡΚΑΛ στον δήμο Δάφνης  –  Υμηττού.  Η μετεγκατάσταση αναμένεται  να  ολοκληρωθεί  την

περίοδο  2025-2026.  Τα  Υπουργεία  τα  οποία  πρόκειται  να  μεταφερθούν  είναι  αυτά  των

Οικονομικών,  Ανάπτυξης,  Ενέργειας,  Εσωτερικών,  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  Υγείας,  Εργασίας,

Τουρισμού και Πολιτισμού. Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού αποτελεί δήμο ο οποίος θα μπορούσε να

υπαχθεί στην τοπική αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, δεδομένου, όμως, ότι

δεν υφίστανται στοιχεία για τις δικαστικές υποθέσεις των ως άνω Υπουργείων, οι οποίες υπάγονται

στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, δεν θα ήταν δυνατό να επεκταθεί η τοπική αρμοδιότητα του

Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς και, ως εκ τούτου, να υπαχθούν οι

διαφορές των ως άνω Υπουργείων στο δικαστήριο αυτό συνολικά· θα μπορούσε, όμως, οι διαφορές

που αφορούν συγκεκριμένα Υπουργεία να μεταφερθούν προοδευτικά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο

Πειραιώς.

10. Τέλος,  οποιαδήποτε  μεταβολή  της  τοπικής  αρμοδιότητας  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Αθηνών, είτε περιλάβει τη μεταφορά υποθέσεων στην τοπική αρμοδιότητα του ΔΠρΠειραιώς είτε

ορισθεί ότι η τοπική αρμοδιότητα του δικαστηρίου θα καθορίζεται, σε συγκεκριμένες κατηγορίες

διαφορών, από την κατοικία ή την έδρα του ασκούντος το ένδικο βοήθημα προσώπου, θα πρέπει να

συνοδεύεται από σχετική μεταβατική διάταξη, με την οποία θα ορίζεται ρητώς ότι αφορά τα ένδικα

βοηθήματα που πρόκειται να ασκηθούν μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από τη

δημοσίευση  των  σχετικών  διατάξεων.  Τούτο  επιβάλλεται  για  λόγους  ασφάλειας  δικαίου,

προκειμένου να μην αιφνιδιαστούν οι διάδικοι,  και,  περαιτέρω, προκειμένου να μην προκληθεί
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ιδιαίτερη  επιβάρυνση  στις  Γραμματείες  των  Δικαστηρίων  και  οι  σχετικές  μεταβολές  να

εφαρμοσθούν   προοδευτικά.  Κατά  την  άποψη  του  Κωνσταντίνου  Ζουρνατζή  η  μεταβολή  της

τοπικής αρμοδιότητας των Διοικητικών Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς θα πρέπει να ισχύσει

αμέσως,  καταλαμβάνοντας  τις  εκκρεμείς  υποθέσεις  σε  κάθε  στάδιο,  δεδομένου  ότι  ο  φόρτος

εργασίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά είναι ήδη, από το τρέχον έτος πολύ μικρός και δε θα

ήταν σκόπιμο να γίνει πρόβλεψη αλλαγής για μέσο ή μακρινό μέλλον μέλλον (λχ για υποθέσεις που

θα  προκύψουν  εφεξής)  αλλά  αντίθετα  θα  πρέπει  να  εξομαλυνθεί  η  ανισορροπία  με  γρήγορη

μεταφορά. 
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(iv) Ενέργειες άμεσης προτεραιότητας μέχρι την ολοκληρωμένη εφαρμογή του νέου Χάρτη 

Η ολοκληρωμένη εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη κατά τα ανωτέρω απαιτεί χρόνο

που υπερβαίνει  το  ένα  (1)  έτος.  Κατά το  διάστημα,  όμως,  αυτό  είναι  υλοποιήσιμες  ορισμένες

ενέργειες άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου να καταστεί εν τέλει δυνατή η εφαρμογή του νέου

Δικαστικού Χάρτη. Οι ενέργειες αυτές είναι οι κάτωθι:

i) Ανακατανομή οργανικών θέσεων

Η αναδιάταξη  των  Διοικητικών  Δικαστηρίων  προϋποθέτει  ανακατανομή  των  οργανικών

θέσεων των δικαστικών λειτουργών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον  περιορισμένο αριθμό εκκρεμών

υποθέσεων σε ορισμένα δικαστήρια. Σε γενικό πλαίσιο, ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στην

Εθνική  Σχολή Δικαστικών  Λειτουργών  τελεί  σε  συνάρτηση με  τον  αριθμό  των  κενών  που  θα

ανακύψουν στα Διοικητικά Δικαστήρια,  βάσει  των εκάστοτε  αποχωρήσεων από την Υπηρεσία.

Προτείνεται ο αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών να καθορίζεται

με γνώμονα τις ανάγκες των δικαστηρίων, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται, και όχι με βάση

τον  αριθμό  των  θέσεων  που  κενώνονται.  Για  τον  σκοπό  αυτό,  πριν  την  έκδοση  σχετικής

προκήρυξης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρέπει να υποβάλει ερώτημα προς τη Διοικητική Ολομέλεια

του Συμβουλίου της Επικρατείας στην οποία μετέχει ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των

Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. 

ii) Συγκρότηση ομάδας εργασίας 

 Προτείνεται  η  συγκρότηση  ομάδας  εργασίας  προκειμένου  αφενός  μεν  να  εξετάσει  το

ζήτημα  της  μεταβολής  της  τοπικής  αρμοδιότητας  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων  της  Αττικής

(Αθηνών  –  Πειραιώς),  αφετέρου  δε  να  αναλάβει  τη  μελέτη  των  ζητημάτων  που  μπορεί  να

ανακύψουν από την λειτουργία των δικαστηρίων τηλεματικής, και αν απαιτείται, να ρυθμιστούν

νομοθετικά (οπότε ενδέχεται να απαιτείται και η μεταρρύθμιση του οικείου νομοθετικού πλαισίου).

Όσον αφορά το ζήτημα της μεταβολής της τοπικής αρμοδιότητας  των Διοικητικών Πρωτοδικείων

της Αττικής,  η ομάδα εργασίας θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους Επιθεωρητές, τους

Προϊσταμένους  των  Δικαστηρίων,  τη  Γενική  Επιτροπεία  και  τις  Επιτροπές  Πληροφορικής

στατιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν τη λειτουργία των Διοικητικών Πρωτοδικείων Αθηνών και

Πειραιώς γενικώς και, ειδικότερα,  τους δικαστικούς λειτουργούς των ως άνω  δικαστηρίων, καθώς

και στοιχεία που αφορούν τους υπηρετούντες στα δικαστήρια αυτά δικαστικούς υπαλλήλους. 

Όσον αφορά τα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν από τη λειτουργία των δικαστηρίων

τηλεματικής,  ενδεικτικά χρειάζεται  να  μελετηθεί  το ζήτημα της  κατά τόπον αρμοδιότητας  των

τηλεματικών δικαστηρίων, δοθέντος ότι προτείνεται η ίδρυση νέων και όχι απλώς η μετατροπή
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υπαρχόντων  «φυσικών»  δικαστηρίων  ή  μεταβατικών  εδρών,  καθώς  και  ειδικότερα  ζητήματα

διεξαγωγής της δίκης με την τηλεματική. Επίσης η ίδια ομάδα πρέπει να εξετάσει και το ζήτημα

των δικαστικών υπαλλήλων που απαιτούνται για τα δικαστήρια τηλεματικής καθώς και τον αριθμό

στα  μεγαλύτερα  δικαστήρια  με  φυσική  παρουσία  στα  οποία  θα  αυξηθεί  και  ο  αριθμός  των

δικαστών.  Προτείνεται  η  εν  λόγω  ομάδα  εργασίας  να  μελετήσει  τα  ατομικά  χαρακτηριστικά

εκάστου δικαστηρίου, χωρίς περιορισμό στα στατιστικά του παρόντος πορίσματος. Για το σκοπό

αυτό  η  ομάδα  εργασίας  θα  έχει  τη  δυνατότητα  να  ζητήσει  από  τους  Επιθεωρητές,  τους

Προϊσταμένους  των  Δικαστηρίων,  τη  Γενική  Επιτροπεία  και  τις  Επιτροπές  Πληροφορικής

στατιστικά  στοιχεία  τα  οποία  αφορούν  τη  λειτουργία  των  ως  άνω  δικαστηρίων  και  τους

δικαστικούς  λειτουργούς,  καθώς  και  στοιχεία  που  αφορούν  τους  δικαστικούς  υπαλλήλους  που

υπηρετούν σε αυτά. 
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(v) Συμπέρασμα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ

Διατηρούνται με φυσική
παρουσία

Μετατρέπονται σε
δικαστήρια τηλεματικής

Σύσταση νέων  δικαστηρίων
τηλεματικής

1. ΔΕ Πειραιώς 1. ΔΕ Τρίπολης 1. ΔΕ Ηρακλείου

2. ΔΕ Λάρισας

3. ΔΕ Ιωαννίνων

4. ΔΕ Πατρών

5. ΔΕ Κομοτηνής

6. ΔΕ Θεσσαλονίκης

7. ΔΕ Αθηνών

8. ΔΕ Χανίων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

Διατηρούνται με φυσική
παρουσία

Μετατρέπονται σε
δικαστήρια
τηλεματικής

Δικαστήρια
τηλεματικής
(υφιστάμενες

μεταβατικές έδρες)

Σύσταση νέων
δικαστηρίων
τηλεματικής

1. ΔΠ Πειραιώς 1. ΔΠ Λαμίας 1. Χίου 1. Καρδίτσα

2. ΔΠ Σύρου 2. ΔΠ Λιβαδειάς 2. Σάμου 2. Ρέθυμνο 

3. ΔΠ Ρόδου 3. ΔΠ Χαλκίδας 3. Καλύμνου 3. Νεάπολη

4. ΔΠ Μυτιλήνης 4. ΔΠ Βόλου 4. Κω 4. Σητεία

5. ΔΠ Λάρισας 5. ΔΠ Τρικάλων 5. Ηγουμενίτσα

6. ΔΠ Ιωαννίνων 6. ΔΠ Πύργου 6. Άρτα

7. ΔΠ Κέρκυρας 7. ΔΠ Αγρινίου 7. Πρέβεζα 

8. ΔΠ Πατρών 8. ΔΠ Μεσολογγίου 8. Λευκάδα

9. ΔΠ Τρίπολης 9. ΔΠ Κορίνθου 9. Σπάρτη

10. ΔΠ Αλεξανδρούπολης 10. ΔΠ Καλαμάτας 10. Ορεστιάδα

11. ΔΠ Κομοτηνής 11. ΔΠ Ναυπλίου 11.Ξάνθη

12. ΔΠ Καβάλας 12. ΔΠ Σερρών 12. Ελευσίνα

13. ΔΠ Αθηνών 13. ΔΠ Βέροιας 13. Κατερίνη

14. ΔΠ Θεσσαλονίκης 14. ΔΠ Χανίων 14. Καστοριά

15. ΔΠ Κοζάνης 15. Φλώρινα

16. ΔΠ Ηρακλείου
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(vi) Μειοψηφίες 

Μειοψήφησε  η  Παναγιώτα  Τσατσάνη-Αντιπάτη,  Αντεπίτροπος  της  Επικρατείας  των

Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, η οποία διατύπωσε την ακόλουθη γνώμη:

1. Πριν από τη σύνταξη του πορίσματος της Ομάδας Εργασίας έπρεπε να έχει προηγηθεί

ουσιαστικός διάλογος με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών, τους οικείους δικηγορικούς

συλλόγους, τους εκπροσώπους των διοικητικών δικαστών και τους εκπροσώπους των δικαστικών

υπαλλήλων των  τακτικών  διοικητικών  δικαστηρίων.  Αντ’αυτού,  δεν  υπήρξε  κανένας  απολύτως

διάλογος με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών και την Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων

Γραμματείας  Διοικητικών  Δικαστηρίων,  ο  δε  διάλογος  με  τους  εκπροσώπους  του  δικηγορικού

σώματος, όπως απεφάνθη η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά

τη συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης, ήταν «προσχηματικός» (βλ.  το

συνημμένο  υπ’αριθμ.  4/3.2.2022  έγγραφο  του  Προέδρου  της  Ολομέλειας  των  Προέδρων  των

Δικηγορικών  Συλλόγων  Ελλάδος  προς  το  Γενικό  Επίτροπο  της  Επικρατείας  των  Τακτικών

Διοικητικών Δικαστηρίων).

2. Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να παρέχει στους πολίτες ποιοτική,

έγκαιρη, πλήρη και αποτελεσματική δικαστική προστασία. Ως εκ τούτου, κάθε μεταρρυθμιστική

προσπάθεια  πρέπει  να  κατατείνει  στην  επίτευξη  του  στόχου  αυτού  και  να  είναι  πλήρως

αιτιολογημένη.  Στην  περίπτωση  δε  κατά  την  οποία  από  την  ανάλυση  κόστους-οφέλους  της

προτεινόμενης ρύθμισης δεν προκύπτει ότι τα αναμενόμενα οφέλη θα είναι μεγαλύτερα από το

κόστος, η νέα ρύθμιση πρέπει να αποφεύγεται.  Εν προκειμένω, προτείνεται η κατάργηση ενός (1)

Διοικητικού Εφετείου (του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης) και δεκατεσσάρων (14) Διοικητικών

Πρωτοδικείων (των Διοικητικών Πρωτοδικείων Λαμίας, Λιβαδειάς, Χαλκίδας, Βόλου, Τρικάλων,

Πύργου, Αγρινίου, Μεσολογγίου, Κορίνθου, Καλαμάτας, Ναυπλίου, Σερρών, Βέροιας και Χανίων)

επί συνόλου τριάντα εννέα (39), ήτοι προτείνεται η κατάργηση ποσοστού μεγαλύτερου του ενός

τρίτου  (1/3)  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων  της  Χώρας.  Το  γεγονός  δε  ότι  η  προτεινόμενη

κατάργηση  των  Διοικητικών  αυτών  Δικαστηρίων  τιτλοφορείται  ως  «μετατροπή  σε  δικαστήρια

τηλεματικής» δεν αλλάζει, επ’ουδενί, την ουσία των πραγμάτων. Μάλιστα, σε καμία περίπτωση η

ως άνω κατάργηση δεν δύναται να εύρει έρεισμα σε αιτιολογίες του τύπου: «Στα περισσότερα

Διοικητικά  Πρωτοδικεία,  ίσως  σε  όλα,  με  εξαίρεση  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Αθηνών  και

Θεσσαλονίκης, η εκκρεμότητα των υποθέσεων συντηρείται επειδή υποθέσεις δεν προσδιορίζονται

συστηματικά»  (βλ.  σελ.  51  της  προτάσεως  της  πλειοψηφίας  υπό  τον  τίτλο  «Προβλήματα  που

επιλύονται με το νέο δικαστικό χάρτη»). Μήπως, άραγε, θα έπρεπε, κατά τη συλλογιστική αυτή, να

καταργηθούν όλα τα Διοικητικά Πρωτοδικεία εκτός από αυτά των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης;

Ούτε, βεβαίως, η προτεινόμενη κατάργηση δύναται να στηριχθεί στη μη τήρηση του θεσμού του
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Εισηγητή Δικαστή στις ουσιαστικές διοικητικές διαφορές, όπως δέχεται η πλειοψηφία (βλ. σελ. 52

αρ.3 του πορίσματος). Και τούτο, διότι η μη τήρηση του θεσμού αυτού στις διοικητικές διαφορές

ουσίας αποτελεί καθολικό φαινόμενο και δεν έχει σχέση ούτε με το συνολικό αριθμό των δικαστών

που υπηρετούν σε ένα Διοικητικό Δικαστήριο ούτε με τη μόνιμη ή μη διαμονή τους στην έδρα του

Δικαστηρίου,  στο  οποίο  υπηρετούν.  Ούτε,  περαιτέρω,  η  προτεινόμενη  κατάργηση  δύναται  να

στηριχθεί στη μη εποπτεία της λειτουργίας του Μονομελούς Σχηματισμού από τον Πρόεδρο του

αντίστοιχου Τμήματος, όπως δέχεται η πλειοψηφία (βλ. σελ. 52 αρ.4 του πορίσματος), η οποία,

εξάλλου,  δεν ισχύει  ως γενικό καθεστώς, αλλά,  αντιθέτως,  κατά κανόνα, ο  προσδιορισμός των

υποθέσεων του Μονομελούς Σχηματισμού γίνεται από το Διευθύνοντα το Δικαστήριο (περίπτωση

του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Πειραιά)  ή  από  τον  Πρόεδρο  του  Τμήματος  (περίπτωση  του

Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης).  Ούτε  δύναται,  βεβαίως,  να  θεωρηθεί  πειστικό  το

επιχείρημα της πλειοψηφίας ότι «πρέπει να περιορισθεί ο αριθμός των διοικητικών δικαστηρίων,

διότι ο καθορισμός της τοπικής και της καθ’ύλην αρμοδιότητας των δικαστηρίων ως ειδικότερο

ζήτημα είναι δυνατό να γίνει σαφής (…..) όταν τα φυσικά δικαστήρια περιορισθούν» (βλ. σελ. 53

αρ. 6 του πορίσματος). Μήπως, άραγε, θα έπρεπε να υπάρχει ένα μόνο διοικητικό δικαστήριο στη

Χώρα, καθώς, επίσης,  ένας μόνο βαθμός δικαιοδοσίας για να μη τίθεται καθόλου ζήτημα κατά

τόπον και καθ’ύλην αρμοδιότητας μεταξύ πλειόνων διοικητικών δικαστηρίων;

3. Ενώ προτείνεται η δημιουργία κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών στα μεγαλύτερα

δικαστήρια, τα οποία θα προκύψουν μετά τη μεταφορά των οργανικών θέσεων των δικαστών και

δικαστικών υπαλλήλων των καταργούμενων δικαστηρίων (σελ. 51-52 υπό τον τίτλο «προβλήματα

προς επίλυση του νέου δικαστικού χάρτη» αριθ.1), δεν περιέχεται στην πρόταση της πλειοψηφίας

ανάλυση κόστους-οφέλους, προκειμένου να διαφανεί αν ο προτεινόμενος δικαστικός χάρτης είναι

τελικά επωφελής.  

4.  Η  προτεινόμενη  κατάργηση  του  Διοικητικού  Εφετείου  Τρίπολης  και  των

προαναφερθέντων  δεκατεσσάρων  Διοικητικών  Πρωτοδικείων  όχι  μόνο  δεν  θα  οδηγήσει  σε

εξοικονόμηση κονδυλίων,  αλλά θα  προκαλέσει  αύξηση του κόστους  λειτουργίας  των τακτικών

διοικητικών δικαστηρίων, διότι, από τις αλλαγές που θα επέλθουν, θα απαιτηθεί νέα σύμβαση με

την ανάδοχο του έργου του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ. εταιρεία, λόγω ουσιώδους μεταβολής των δεδομένων

της σχετικής σύμβασης.

5.  Η  προτεινόμενη  κατάργηση  διοικητικών  δικαστηρίων  θα  δημιουργήσει  σοβαρά

προβλήματα σε σημαντικό αριθμό δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να αλλάξουν

τόπο  κατοικίας  ή  να  διανύουν  μεγάλες  αποστάσεις  καθημερινώς  για  να  μεταβούν  στον  τόπο

εργασίας τους και να επιστρέφουν από αυτόν ή να ζητήσουν να μεταταχθούν σε άλλες υπηρεσίες ή

να παραιτηθούν προώρως από την υπηρεσία. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, έχοντας υπόψη ότι
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στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ο αριθμός των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων (643)

είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με τον αριθμό των υπηρετούντων δικαστών (932), ήτοι υφίσταται

αναλογία μεταξύ δικαστικών υπαλλήλων και δικαστών μικρότερη του 1:1, έναντι της αναλογίας

του  3,5:1  του  μέσου  όρου  των  χωρών  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης,  θα  επηρεασθεί  έντονα

αρνητικά η εύρυθμη λειτουργία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

6. Η φυσική παρουσία των δικαστών στις μεταβατικές έδρες των παραμεθόριων περιοχών

έχει, αυτή καθ’εαυτή, σημαντική σπουδαιότητα όσον αφορά την παρουσία του Κράτους στις εθνικά

ευαίσθητες  αυτές  περιοχές  και,  ως  εκ  τούτου,  θεωρούμε  ότι  δεν  πρέπει  να  μετατραπούν  οι

μεταβατικές  έδρες  της  Καστοριάς,  Φλώρινας,  Ηγουμενίτσας,  Κω,  Καλύμνου,  Σάμου  και

Ορεστιάδας σε δικαστικούς σταθμούς τηλεματικής (δικαστήρια τηλεματικής, κατά την ορολογία

της πλειοψηφίας).

7.  Έχω  τη  γνώμη  ότι  οι  κυριότεροι  παράγοντες,  που  επηρεάζουν  την  απόδοση  των

διοικητικών  δικαστηρίων,  είναι  το  δικαστικό  management και  η  επιθεώρηση  δικαστηρίων  και

δικαστικών λειτουργών, ενώ η χωροταξία των δικαστηρίων είναι παράγων εντελώς δευτερεύοντος

χαρακτήρα. Τούτο δύναται να γίνει εύκολα αντιληπτό εάν συγκρίνει κάποιος α)  την απόδοση του

Διοικητικού  Εφετείου  Αθηνών  κατά  το  δικαστικό  έτος  2014,  κατά  το  οποίο  δημοσιεύθηκαν

11.605 .αποφάσεις, τόσο με την απόδοση του ίδιου Δικαστηρίου κατά τα προηγούμενα έτη (έτος

2011 8759 αποφάσεις, έτος 2012 8920 αποφάσεις) όσο και με την απόδοσή του κατά τα επόμενα

έτη (έτος 2015 10274 αποφάσεις, έτος 2016 7292 αποφάσεις, έτος 2018 8690 αποφάσεις, έτος 2020

7782  αποφάσεις,  έτος  2021  6444  αποφάσεις),  παρότι  στο  μεταξύ  έλαβε  χώρα  αύξηση  των

οργανικών  θέσεων  αυτού,  β)  την  κατά  το  έτος  2021  απόδοση  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Πύργου, του οποίου προτείνει η πλειοψηφία τη μετατροπή σε δικαστήριο τηλεματικής, δηλαδή, εν

τοις πράγμασι, την κατάργηση, με την απόδοση όλων των άλλων Διοικητικών Πρωτοδικείων της

Χώρας κατά το ίδιο έτος (το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου εμφανίζει κατά το ανωτέρω έτος μια

από  τις  καλύτερες  αποδόσεις  ανά  δικαστή)  και  γ)  την  εικόνα  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Πειραιά πριν από πέντε έτη με αυτή που το ίδιο Δικαστήριο εμφανίζει σήμερα (προ πενταετίας

εμφάνιζε  να έχει  εκκρεμείς  υποθέσεις  οι  οποίες  είχαν εισαχθεί  προ δέκα και  πλέον ετών,  ενώ

σήμερα οι νεοεισαγόμενες υποθέσεις προσδιορίζονται εντός τριμήνου από της εισαγωγής τους στο

Δικαστήριο). 

8.  Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, έχω τη γνώμη ότι η όποια παρέμβαση στο χωροταξικό

χάρτη των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων πρέπει να είναι περιορισμένης έκτασης και πολύ

καλά προετοιμασμένη. Σε διαφορετική περίπτωση, φρονώ ότι τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά.

Συγκεκριμένα,  λαμβάνοντας  υπόψη  και  συνεκτιμώντας  τις  υπάρχουσες  πληθυσμιακές  και

συγκοινωνιακές  συνθήκες,  τη ροή των δικαστικών υποθέσεων και  τις  ειδικότερες  ανάγκες  των
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παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών της χώρας και έχοντας ως σταθερό γνώμονα την παροχή

έγκαιρης,  ποιοτικής  και  εν  γένει  αποτελεσματικής  δικαστικής  προστασίας  στον  τομέα  της

διοικητικής  δικαιοσύνης,  θεωρώ  ενδεδειγμένες:  α)  τη  συγχώνευση  των  δύο  Διοικητικών

Πρωτοδικείων  του  Νομού  Αιτωλοακαρνανίας  (Μεσολογγίου  και  Αγρινίου)  σε  ένα,  β)  την

κατάργηση  των  μεταβατικών  εδρών  των  Διοικητικών  εδρών  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων:

Θεσσαλονίκης  (στην  Κατερίνη),  Ιωαννίνων  (στην  Άρτα  και  την  Πρέβεζα),  Κέρκυρας  (στην

Ηγουμενίτσα), Κομοτηνής (στην Ξάνθη), Μεσολογγίου (στη Λευκάδα) και Τρίπολης (στη Σπάρτη)

και γ) την επέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και

επί των υποθέσεων που γεννιούνται από πράξεις ή παραλείψεις διοικητικών αρχών που εδρεύουν

στο Νομό Θεσπρωτίας (με αντίστοιχο περιορισμό της κατά τόπον αρμοδιότητας του Διοικητικού

Πρωτοδικείου Κέρκυρας).  

Τέλος, έχοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία έτη προχωρεί συστηματικά η ψηφιοποίηση

της Διοικητικής Δικαιοσύνης και η εφαρμογή σε αυτή των νέων τεχνολογιών, έχω τη γνώμη ότι

πρέπει  να  δημιουργηθούν  δικαστικοί  σταθμοί  τηλεματικής  σε  όλες  τις  πόλεις,  όπου  υπήρξαν

μεταβατικές  έδρες  διοικητικών  δικαστηρίων  και  καταργήθηκαν  ή  όπου  υπάρχουν  μεταβατικές

έδρες σήμερα και πρόκειται να καταργηθούν στο μέλλον.  Επίσης,  τέτοιοι σταθμοί τηλεματικής

πρέπει να δημιουργηθούν σε όλες τις έδρες Ειρηνοδικείων νησιωτικών ή παραμεθόριων περιοχών

για εθνικούς λόγους. 

Περαιτέρω, μειοψήφησε το μέλος της ομάδας εργασίας Κωνσταντίνος Ζουρνατζής, ο οποίος

διατύπωσε την παρακάτω γνώμη:

1) Προκειμένου να γίνει μια σωστή αναμόρφωση του πεδίου της Διοικητικής Δικαιοσύνης,

κι εφόσον οι προτάσεις που διατυπώνονται εξαντλούνται στις παθογένειες και τα προβλήματα των

Τακτικών  Διοικητικών  Δικαστηρίων  και,  ιδιαίτερα,  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων,  είναι

απαραίτητη η καλή γνώση της διαδικασίας ενώπιόν τους και οι διαφορές που παρουσιάζει με τον

αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση

ζητημάτων οργάνωσης του τρόπου λειτουργίας των διοικητικών δικαστηρίων με ένα κοινό πεδίο

αναφοράς.  Τούτο,  διότι  τα  μέλη  της  ομάδας  προέρχονται  από  δικαστικά  περιβάλλοντα  με

διαφορετικό οργανωτικό και διαδικαστικό σκελετό (ΚΔΔ, πδ 18/1989) όσο και διαφορετικές ροές

εργασίας (και τυπολογία υποθέσεων) με αποτέλεσμα οι σχολιαζόμενες καταστάσεις να μη γίνονται

αντιληπτές πάντα με τον ίδιο τρόπο, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται η ίδια τεχνική ορολογία. Οι

συζητήσεις  της ομάδας εργασίας  για διάφορα θέματα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών της

προσφέρουν  τα  σχετικά  παραδείγματα  (το  θέμα  του  εισηγητή,  του  τρόπου  της  χρέωσης,  της
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λειτουργικότητας  των  Προέδρων  Πρωτοδικών  κλπ).  Στο  πλαίσιο  αυτό  πρέπει  οπωσδήποτε  να

επισημανθεί ότι :

-  Στο  «κάθετο»  οργανωτικό  σχήμα  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  το  οποίο  ενσωματώνει

πολλούς βαθμούς ιεραρχίας με διακεκριμένα καθήκοντα αντιπαρατίθεται η «οριζόντια» ανάπτυξη

των Διοικητικών Δικαστηρίων, το καθένα από τα οποία περιλαμβάνει δικαστές δύο μόνο βαθμών

(βαθμός βάσης, βαθμός Προέδρου, αναλόγως της περίπτωσης Πρωτοδικών ή Εφετών), εκτεινόμενο

«οριζόντια» αναλόγως του μεγέθους του Δικαστηρίου, διαφορά που διαμορφώνει διακριτή καθ’

ύλην αρμοδιότητα και δυνατότητα παραπομπής από Τμήμα σε Τμήμα (ΣτΕ), η οποία δεν ισχύει,

γενικώς,  στα  Διοικητικά  Δικαστήρια,  όπου  ο  κάθε  Δικαστικός  Λειτουργός  διαχειρίζεται  μόνος

(χωρίς βοηθό) τις υποθέσεις που του ανατίθενται.

-  Η  γενική  φύση  των  υποθέσεων  και  των  αποφάσεων  που  δημοσιεύονται  επ’  αυτών,  για  το

Συμβούλιο της Επικρατείας επιφυλάσσει σε αυτό λιγότερες, γενικώς, σε αριθμό υποθέσεις οι οποίες

αφορούν,  όμως,  ζητήματα  γενικότερου  ενδιαφέροντος,  συχνά  κοινωνικού  και  πολιτικού,  και

αποφάσεις  ευρύτερα  δεσμευτικού  χαρακτήρα,  ενώ  για  τα  Διοικητικά  Δικαστήρια  περιλαμβάνει

υποθέσεις  ατομικού  ενδιαφέροντος,  με  συνέπεια  το  έργο  των  Διοικητικών  Δικαστηρίων  να

ενσωματώνει  την  απαίτηση  διαχείρισης  μεγάλου  αριθμού  (ποσοτικά)  υποθέσεων,  όπως  για

παράδειγμα  συμβαίνει  με  αγωγές  διεκδίκησης  αποδοχών  ή  προσφυγές  για  τη  φορολογική

νομοθεσία κλπ. Τούτο, σε συνδυασμό με την απρόβλεπτη συμπεριφορά των διαδίκων (αιτήματα για

δίκη-πιλότο κλπ) και την πιθανή απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενδίκου βοηθήματος

με θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο «δίκης-πιλότου» ή απάντησης σε προδικαστικό

ερώτημα, η οποία άγει σε απορριπτική απόφαση, καθιστά πολυτελή την προετοιμασία φακέλων

δικογραφίας με το ίδιο αντικείμενο, για την οποία, ενδεχομένως, απαιτείται μεγάλη προσπάθεια και

από τη Διοίκηση (μαθηματικοί υπολογισμοί για περιπτώσεις αποδοχών ή συντάξεων και, γενικώς,

οφειλόμενων  ποσών  κλπ),  όσο  και,  συνήθως  τον  ορισμό  εισηγητή  δικαστή.  Άλλωστε,  υπό  το

πλέγμα των διατάξεων του ΚΔΔ οι υπηρεσίες κατά κανόνα συγκροτούν εγκαίρως τους διοικητικούς

φακέλους εφόσον το προσωπικό τους επαρκεί. Στην αντίθετη περίπτωση, ακόμα και το έργο του

εισηγητή δικαστή καθίσταται ατελέσφορο στο πεδίο αυτό. Η αδυναμία του ΕΦΚΑ να ανταποκριθεί

στο δικονομικό του βάρος στις  υποθέσεις  περικοπών των συντάξεων (στις  οποίες  τα ποσά δεν

προκύπτουν από τις διατάξεις του νόμου) αποτελεί επίκαιρο και πρόσφορο παράδειγμα.

-  Η  επιθεώρηση  των  Δικαστικών  Λειτουργών  των  Διοικητικών  Δικαστηρίων  περιλαμβάνει  με

κρίσιμη  σημασία,  ποσοτικά  κριτήρια,  όσο  και  εκτίμηση  του  χρόνου  που  απαιτείται  για  τη

δημοσίευση απόφασης με διακινδύνευση αρνητικών χαρακτηρισμών για τον επιθεωρούμενο σε

περιπτώσεις  καθυστέρησης,  με  αποτέλεσμα,  στο  ισχύον  πλαίσιο  λειτουργίας,  όπως  αυτό

καταστρώνεται, να επιβάλλεται με εμφατική προσπάθεια η κατά το δυνατόν δικαιότερη χρέωση
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των υποθέσεων (κατά δυσκολία, ποσότητα και αποτέλεσμα πχ τη διανομή των ανυποστήρικτων

υποθέσεων), η εξοικονόμηση όσο δυνατόν περισσότερου χρόνου από την πλευρά των Δικαστικών

Λειτουργών και η αποφυγή υποχρεωτικής ανάληψη καθηκόντων που δεν σχετίζονται άμεσα με τη

δημοσίευση αποφάσεων στις υποθέσεις που χειρίζονται.

-  Η κατάστρωση της  διαδικασίας στο πλαίσιο της ακυρωτικής δικονομίας  διαφέρει  κρίσιμα σε

σχέση με αυτήν της δικονομίας των διαφορών ουσίας. Ειδικότερα, στην τελευταία περίπτωση, η

ανυπαρξία  πρόβλεψης  της  ευχέρειας  αναβολής  της  συζήτησης  υποθέσεων  οίκοθεν  από  το

Δικαστήριο  (κατ’  εξαίρεση  τούτο  γίνεται  αυτεπαγγέλτως  μόνο  στις  περιπτώσεις  μη  νόμιμης

κλήτευσης και μη προσκόμισης φακέλου από τη Διοίκηση), καθιστά τον αριθμό των υποθέσεων

που συζητούνται σε κάθε δικάσιμο μη δυνάμενο να προβλεφθεί με ακρίβεια και, παρεπομένως,

καθιστά απαραίτητο για τη δίκαιη κατανομή υποθέσεων (κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη

παράγραφο)  τον  ορισμό του δικαστή που θα  χειριστεί  την  κάθε  υπόθεση κατά την ημέρα της

δικασίμου (βλ σχετικά και την πρόβλεψη της προεκφώνησης στο άρθρο 133 παρ.φοι 1 και 2 του

ΚΔΔ). Περαιτέρω, στα Δικαστήρια που διαθέτουν ειδικά τμήματα, η κινητικότητα των Δικαστικών

Λειτουργών σε διαφορετικά Τμήματα καθιστά τον ορισμό εισηγητή με την κατάθεση της υπόθεσης,

παράγοντα που μετριάζει σοβαρά το χαρακτήρα των τμημάτων ως ειδικού αντικειμένου, εφόσον

κατά τη μετακίνησή του, θα πρέπει να χειρίζεται στο νέο τμήμα και υποθέσεις με το αντικείμενο

του προηγούμενου (ή να αλλάζει ο εισηγητής).

Με  βάση  τα  παραπάνω,  η  σημασία  ορισμένων  κρίσιμων  παραδοχών  της  πλειοψηφίας

μετριάζεται (βλ. ενότητα «προβλήματα που επιλύονται με το νέο δικαστικό χάρτη», κεφάλαιο VIΙI,

υποκεφάλαιο  Β,  περίπτωση  β’).  Για  παράδειγμα,  η  φυσική  παρουσία  του  κάθε  δικαστή  στο

Δικαστήριο δεν θα μεταβληθεί αναλόγως της έδρας του Δικαστηρίου (αριθμός 2) ούτε ο θεσμός του

εισηγητή δικαστή θα διευκολυνθεί με τη δημιουργία μεγαλύτερων σχηματισμών (αριθμός 3), αφού

δεν εξυπηρετεί ανάγκες ανάλογες αυτών που επιβάλλουν την πρόβλεψή του στα δικαστήρια όπου ο

θεσμός  λειτουργεί,  όπως  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  [σημειώνεται,  πάντως,  ότι  η

λειτουργικότητά του για το φιλτράρισμα των υποθέσεων και την παραπομπή ή απόρριψη όσων

υποθέσεων προδήλως δεν ανήκουν στην τοπική ή καθ’ ύλην αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία του κάθε

διοικητικού  δικαστηρίου,  ήδη  εξυπηρετείται  από  τα  διοικητικά  δικαστήρια  με  τρόπους  που

εξαρτώνται από το μέγεθος των δικαστηρίων και τον αριθμό των υποθέσεων που εισάγονται σε

αυτά, όπως προκύπτει και από τις  συνεντεύξεις  των διευθυνόντων αυτά, οι οποίες διεξάχθηκαν

κατά τις εργασίες της ομάδας]. Στο ίδιο πλαίσιο, στον εισαγωγικό βαθμό δεν είναι δυνατόν να

αναχαιτιστεί η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων σε υποθέσεις όπου δεν υπάρχει νομολογία ούτε,

άλλωστε, τούτο είναι απαραίτητα δείγμα κακής υγείας του συστήματος, εφόσον αφορά, πάντως, τα

δικαστήρια εισαγωγικού βαθμού και υποθέσεις επιδεκτικές έφεσης. Τούτο, καθώς πολύ σπάνια οι
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δικαστές «ανακοινώνουν» εκ των προτέρων τις αποφάσεις που θα δημοσιεύσουν ούτε και είναι

γνωστό τι είδους υποθέσεις χειρίζονται, εξαιτίας και του μεγάλου αριθμού αυτών.

2. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα Δικαστήρια στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας

εργασίας, εξαντλούνται σε μικρό βάθος χρόνου (τελευταία πενταετία στην καλύτερη περίπτωση),

με αποτέλεσμα η εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση την επεξεργασία τους να απαιτεί ιδιαίτερη

προσοχή  προκειμένου  αυτά  (τα  συμπεράσματα)  να  είναι  ορθά,  ειδικά  ενόψει  της  εικόνας  αν

ανατρέξει κανείς σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Πράγματι, η κατάσταση που βλέπουμε σήμερα στα

ΤΔΔ σε σχέση με την εκκρεμότητα, είναι μάλλον ανεπανάληπτη κι έχει προέλθει από υπερδεκαετή

πολυπαραγοντική  προσπάθεια  (δικονομικές  ρυθμίσεις,  αύξηση  προσωπικού,  λειτουργία

ενδικοφανών  επιτροπών  κλπ).  Επιχείρημα  υπέρ  του  όλως  επίκαιρου  της  κατάστασης  που

αποτυπώνεται  στα ποσοτικά στοιχεία είναι  η συνεχιζόμενη δράση του νομικού κόσμου για την

«επιτάχυνση της Δικαιοσύνης» ως αντίδραση σε μια κατάσταση αδικαιολόγητης εκκρεμότητας που,

μόλις όλως προσφάτως, έχει αναχαιτιστεί. Η περίπου μηδενική εκκρεμότητα αρκετών δικαστηρίων

αντιδιαστέλλεται  με  την  παλαιότερη  εκκρεμότητα  των  περισσότερων,  για  την  αναχαίτιση  της

οποίας,  παλαιότερα  γίνονταν  και  αποσπάσεις  δικαστικών  λειτουργών  από  το  Διοικητικό

Πρωτοδικείο της Αθήνας ή συμπληρώσεις από διοικητικά δικαστήρια της εφετειακής περιφέρειας

(η περίπτωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Κορίνθου αξίζει μια αναφορά ως παράδειγμα).

Ακόμα, ενώ η περιορισμένη χρέωση των Δικαστικών Λειτουργών, σε ορισμένα μόνο διοικητικά

πρωτοδικεία,  αποτελεί  κατάσταση  που  πρέπει  να  αποφευχθεί,  γενικώς,  στο  μέτρο  που

αντιδιαστέλλεται με την κανονική ροή εργασίας άλλων διοικητικών δικαστών σε άλλα δικαστήρια

δημιουργώντας  εσωτερικές  ανισότητες,  δεν  είναι,  όμως,  πάντοτε  ανεπιθύμητη  καθώς,  την  ίδια

στιγμή,  αν  ήταν  γενικό  φαινόμενο,  θα  σήμαινε  την  απολύτως  επίκαιρη  παροχή  δικαστικής

προστασίας,  κατάσταση  που  αποτελεί  στόχο προς  τον  οποίο  πρέπει  η  Δικαιοσύνη  να  βαδίζει.

Αντίστροφα, αν η επίτευξη του στόχου αυτού, αποτελεί δικαιολογητικό λόγο για την απάλειψη

δικαστηρίων  από  το  χάρτη  ή  τη  μετατροπή  τους  σε  απλούς  σταθμούς  τηλεματικής,  τότε  η

σταθερότητα  του  δικαστικού  χάρτη  θα  είναι  ανάλογη  της  ρευστότητας  του  αριθμού  των

υποθέσεων,  προκαλώντας  συνεχείς  μεταβολές  (βλ.  παρακάτω  για  την  τοπική  αρμοδιότητα)  ή

στρεβλώσεις και, πάντως (θα) είναι πιο εύκολες (οι μεταβολές) στην κατεύθυνση της συρρίκνωσης,

αλλά δυσκολότερες στην κατεύθυνση της δημιουργίας. Άλλωστε, αποτελεί κοινό τόπο, ότι αρκεί

μια  χαλάρωση  των  δικονομικών  περιορισμών  για  να  λάβει  αρνητικό  πρόσημο  ο  δείκτης

διεκπεραίωσης υποθέσεων στα δικαστήρια (με την έννοια της μικρότερης απόδοσης σε σχέση με

την εισαγωγή, η οποία ως φαινόμενο ταλάνισε τη διοικητική δικαιοσύνη την πρώτη δεκαετία της

χιλιετίας), όσο και ότι ο πρώτιστος στόχος των Δικαστικών Λειτουργών είναι η εξυπηρέτηση του

δημοσίου  συμφέροντος  με  την  κατά  το  δυνατόν  γρήγορη  απονομή  της  δικαιοσύνης  και  όχι  η
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εξασφάλιση  ενός  προαποφασισμένου  και  συγκεκριμένου  όγκου  εργασίας,  ο  οποίος  θα

περιλαμβάνει σε μεγάλο ποσοστό θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο επίπεδο της

Διοίκησης με συμμόρφωση σε ήδη υπάρχουσα νομολογία.

3. Ειδικά, πρέπει να επισημανθεί ότι ο πρόσφατος ανασχεδιασμός της Διοίκησης με τρόπο

ώστε να λειτουργεί με κεντρικές επιτελικές μονάδες, οδήγησε σε δυσανάλογη αύξηση της ροής

υποθέσεων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με βάση το σταθερό, αλλά παρωχημένο κριτήριο

της έδρας της διάδικης αρχής χωρίς να είναι πάντα δεδομένο ότι οι υποθέσεις αυτές του ανήκουν

λογικά και πρακτικά (χαρακτηριστικά παραδείγματα α) οι υποθέσεις των περικοπών συντάξεων για

τις οποίες γίνεται δεκτό και από τη διάδικη αρχή ότι η τοπική αρμοδιότητα ανήκει στα τοπικά

καταστήματα  ανά  την  Επικράτεια,  β)  οι  υποθέσεις  είσπραξης  ασφαλιστικών  εισφορών  για  τις

οποίες  έχουν ιδρυθεί  Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) που εδρεύουν στην

περιφέρεια του ΔΠΑ αλλά επισπεύδουν διαδικασίες εκτέλεσης για την είσπραξη εισφορών από

τοπικά υποκαταστήματα που βρίσκονται εκτός αυτής, από τα οποία αποστέλλεται ο διοικητικός

φάκελος,  γ)  οι  υποθέσεις  που παράγονται  από πράξεις  των μεγάλων φορολογικών μηχανισμών

ελέγχου πανελλήνιας εμβέλειας και τοπικής αρμοδιότητας ακόμα και όταν αφορούν οικονομικούς

φορείς που κατοικούν ή εδρεύουν στη μεθόριο, δ) οι υποθέσεις των διαδικασιών εκτέλεσης στις

οποίες  εμπλέκονται  τράπεζες  με  κεντρικά  γραφεία  πάντα  στην  Αττική,  ε)  τα  περιβαλλοντικά

πρόστιμα και τα πρόστιμα από τις υπηρεσίες πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου (ΣΕΠΕ, ΚΕΠΕΚ

κλπ) ή τον ΟΑΕΔ ομοίως, στ) οι αγωγές με αντικείμενο αποδοχές διότι οι πράξεις που δημιουργούν

τις ανισότητες, στις οποίες θεμελιώνονται οι βάσεις των αγωγών είναι πάντα κάποιου υπουργού και

πολλά άλλα). Αυτή η πλημμυρίδα υποθέσεων που εκτράπηκαν τοπικά εξαιτίας της αλλαγής έδρας

του  ελεγκτικού  μηχανισμού  ή  του  οργανωτικού  σχήματος  των  δημοσίων  υπηρεσιών,  για  τους

λόγους που ο νομοθέτης προέκρινε, στέρησε προσφάτως την περιφέρεια από υποθέσεις που της

ανήκουν (σε συνδυασμό με τα δικονομικά προαπαιτούμενα) και επιβάρυνε δυσανάλογα το κεντρικό

δικαστήριο με συνέπειες που θα αναδεικνύονται τα επόμενα αρκετά χρόνια (λαμβανομένης υπόψιν

και  της  αδυναμίας  του  ΕΦΚΑ,  ο  οποίος  εμπλέκεται  σε  πενταψήφιο  αριθμό  υποθέσεων,  να

ανταποκριθεί  στα  δικονομικά  του  βάρη,  η  οποία  δυσχεραίνει  την  πρόοδο  της  διεκπεραίωσης

υποθέσεων,  με  αποτέλεσμα να  μειώνεται  το  ποσοστό υποθέσεων που περατώνονται  χωρίς  την

ανάγκη έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων). Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν μάλλον αντιπαραγωγικό

και απρόσφορο να εγκαταλειφθεί η Περιφέρεια ή να μετατραπεί ο τύπος των Δικαστηρίων του

χώρου  της  και  να  δικαιωθεί  το  παραπάνω  φαινόμενο,  με  τον  αντίστοιχο  ακρωτηριασμό  του

συστήματος της δικαιοσύνης,  αντί  να ανακατευθυνθεί η ροή των υποθέσεων εκεί όπου φυσικά

ανήκει. Τέλος, ακόμα και η τοπική αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων του νομού Αττικής

θα πρέπει να επανασχεδιαστεί, με τη λήψη υπόψιν της αναλογίας των δικαστηρίων Αθηνών και
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Πειραιώς,  με μια πιθανή κατεύθυνση την επέκταση της τοπικής  αρμοδιότητας  του Διοικητικού

Πρωτοδικείου Πειραιά στην πλειοψηφία των παραλιακών δήμων (προς τη μεριά του Σαρωνικού

κόλπου), καθώς και του Δήμου Ηλιούπολης και του Δήμου Κορυδαλλού· από τους τελευταίους, ο

πρώτος ανήκε αρχικά στην αρμοδιότητα του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Πειραιά από το  οποίο

αφαιρέθηκε το 1976 με νομοθετική διάταξη.

Με αυτές  τις  παραδοχές,  η  κατανομή του δικαστικού έργου σε πανελλήνια  κλίμακα θα

πρέπει να τύχει προσέγγισης σε ένα πρώτο στάδιο με ανασχεδιασμό της τοπικής αρμοδιότητας

(τόσο σε σχέση με τις υποθέσεις και το που θα πρέπει να κατευθυνθούν προς εκδίκαση, όσο και σε

σχέση  με  το  που  θα  εκτείνεται  η  τοπική  αρμοδιότητα  των  δικαστηρίων),  ακολούθως  με  την

ενδεχόμενη ανακατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών και, αφού εξαχθούν

συμπεράσματα για  το  πως  εξελίσσεται  η  κατάσταση,  εφόσον  χρειάζεται  και  μόνο τότε,  με  τη

μεταβολή  του  υπάρχοντος  οργανισμού  της  διοικητικής  δικαιοσύνης  (αριθμός  και  τύπος

δικαστηρίων). Διαφορετικά το πρόβλημα προσεγγίζεται περίπου από το τέλος της κλίμακας των

δυνατών  επεμβάσεων  (κατά  σοβαρότητα)  και  πάντως,  μη  αναλογικά  (με  την  έννοια  της

αναγκαιότητας και της προσφορότητας). 

4. Η μετατροπή των δικαστηρίων από δικαστήρια με φυσική παρουσία και οργανικές θέσεις

σε δικαστήρια τηλεματικής  αποτελεί,  αυτονόητα,  υποχώρηση του χαρακτήρα της υπηρεσίας  σε

δευτερεύουσας τάξης, αφού ο ρόλος των δικαστηρίων αυτών (πρέπει να) είναι συμπληρωματικός κι

επιβοηθητικός και όχι κύριος. Για το λόγο αυτό, η πρόβλεψή τους είναι επιθυμητή όσο κινείται

στην  κατεύθυνση  της  διευκόλυνσης  των  διαδίκων  να  ακουστούν  από  δικαστήρια  όπου  ήδη

υπάρχουν δικαστές με φυσική παρουσία αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι σκόπιμη η μετατροπή

υπαρχόντων και λειτουργούντων δικαστηρίων «φυσικής παρουσίας» σε αντίστοιχα «τηλεματικής».

5.  Επειδή οι ριζικές υπηρεσιακές μεταβολές παράγουν και  απρόβλεπτες καταστάσεις  (οι

απλές μεταστεγάσεις δικαστηρίων και η έναρξη λειτουργίας του ΟΣΔΔΥ ΔΔ με τις αντίστοιχες

απαιτήσεις σε υποδομή το έχουν αποδείξει), ακόμα και αν επιχειρηθούν αλλαγές, αυτές θα έπρεπε

να επιχειρηθούν αρχικά σε ελάχιστα εντοπισμένα σημεία για να γίνει η σχετική «αποσφαλμάτωση»

της διαδικασίας και, ακολούθως, σε ευρύτερη κλίμακα. Ως τέτοια σημεία, θα εξυπηρετούσαν τα

πολιτικά δικαστήρια (μια που η αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη θα έπρεπε να είναι συνολική

για τη δικαιοσύνη) και τα διοικητικά δικαστήρια της Αιτωλοακαρνανίας, νομός που παρουσιάζει

προφανή στρέβλωση στο συγκεκριμένο τομέα.

Συνοψίζοντας όσα παραπάνω εκτίθενται, ο δικαστικός χάρτης πρέπει να σχεδιαστεί πρώτα

με αναδιαμόρφωση της τοπικής αρμοδιότητας ποιοτικά (που πρέπει να εκδικάζονται οι υποθέσεις

κατά  τη  φύση  και  τα  χαρακτηριστικά  τους)  και  ποσοτικά  (ποια  είναι  η  περιφέρεια  κάθε

δικαστηρίου). Σε δεύτερο επίπεδο λογικά πρέπει να ακολουθεί η δυναμική κι ευέλικτη κατανομή
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των οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών που παρέχει  ελαστικότητα για την απορρόφηση

διακυμάνσεων  ροής  υποθέσεων  μικρής  κλίμακας.  Τέλος,  και  εφόσον  όλα  αυτά  αποδειχθούν

ανεπαρκή,  στοχευμένη επέμβαση στο χάρτη  προοδευτικά  (αρχικά σε  συγκεκριμένα σημεία  και

προοδευτικά σε ευρύτερα αν κριθεί απαραίτητο).  Η απευθείας επέμβαση (και  μάλιστα μεγάλης

κλίμακας) στο χάρτη, βασισμένη σε συμπεράσματα που αντλούνται από μια ανεπανάληπτη και

όλως  πρόσφατη  κατάσταση  η  οποία  οφείλεται  και  σε  συγκυριακά  φαινόμενα  (μερικός

ανασχεδιασμός της δημόσιας διοίκησης), αντίθετα στα διαχρονικά παράπονα του νομικού κόσμου,

ενδέχεται να στρεβλώσει περαιτέρω το σχήμα, αντί να προσφέρει ορθολογικές λύσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ν. 1756/1988 

Με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 κυρώθηκε ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και

Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 1756/1988 προβλέπεται ότι η

ίδρυση, η συγχώνευση και η κατάργηση δικαστηρίων, η επέκταση ή ο περιορισμός της περιφέρειάς

τους  και  η  μεταβολή  της  έδρας  τους  γίνεται  με  προεδρικό  διάταγμα  ύστερα  από  γνώμη  της

ολομέλειας: α. του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν πρόκειται για εφετείο ή

διοικητικό  εφετείο  αντίστοιχα.  β.  του  οικείου  εφετείου  ή  διοικητικού  εφετείου  αντίστοιχα,  αν

πρόκειται  για  άλλο  δικαστήριο.  Το ίδιο  προεδρικό διάταγμα  ορίζει  και  το  δικαστήριο  που  θα

εκδικάσει  τις  εκκρεμείς  υποθέσεις.  Περαιτέρω,  η  παράγραφος  2  του  ίδιου  άρθρου,  όπως  η

περίπτωση  δδ΄  αυτής  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  30  του  ν.2915/2001,  προβλέπει  ότι  με

προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από γνώμη: α. του πρόεδρου πρωτοδικών ή του δικαστή

που  διευθύνει  το  πρωτοδικείο  και  του  εισαγγελέα  πρωτοδικών  για  τα  ειρηνοδικεία  και

πταισματοδικεία της περιφέρειας του πρωτοδικείου. β. του προέδρου εφετών ή του δικαστή που

διευθύνει το εφετείο και του εισαγγελέα εφετών για τα μονομελή και πολυμελή πρωτοδικεία και

πλημμελειοδικεία της περιφέρειας του εφετείου, γ. του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου

Πάγου για τα εφετεία, δ. του δικαστή που διευθύνει το διοικητικό εφετείο για τα μονομελή και

πολυμελή  διοικητικά  πρωτοδικεία  της  περιφέρειάς  του,  ε.  του  προέδρου  του  Συμβουλίου  της

Επικρατείας  και  του γενικού επιτρόπου της  Επικρατείας,  για  τα διοικητικά εφετεία,  μπορεί  να

οριστεί  ως  μεταβατική  έδρα:  αα.  ειρηνοδικείου  και  πταισματοδικείου,  ή  έδρα  άλλου  δήμου ή

κοινότητας, ββ. πρωτοδικείου και πλημμελειοδικείου, η έδρα ειρηνοδικείου της περιφέρειάς του,

γγ. εφετείου, η έδρα πρωτοδικείου της περιφέρειάς του, δδ. διοικητικού εφετείου ή διοικητικού

πρωτοδικείου, πόλη της περιφέρειάς του στην οποία έχει έδρα διοικητικό πρωτοδικείο ή πολιτικό -

ποινικό εφετείο ή πρωτοδικείο. 

Α. Πρώτη περίοδος της νομολογίας (1989 -1999)

Η εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1756/1988 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη

φορά  κατά  την  ίδρυση  του  Διοικητικού  Εφετείου  Ιωαννίνων.  Το  σχέδιο  διατάγματος  έτυχε

επεξεργασίας από το Δικαστήριο, το οποίο έκρινε, με το ΠΕ 700/1989, ότι «το σχέδιο, εκδιδόμενο

μετά από σχετική γνώμη της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικράτειας, στηρίζεται νόμιμα στη

διάταξη  του  άρθρου  2  παρ.  1  (α')  του  ν.  1756/1988  "Κώδικας  Οργανισμού  δικαστηρίων  και

κατάσταση δικαστικών λειτουργών" (Α'35), υπό τον όρο όμως ότι θα περιληφθεί σ' αυτό διάταξη

σχετικά με το θέμα του δικαστηρίου που θα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των εκκρεμών ενώπιον

του Διοικητικού Εφετείου Πατρών υποθέσεων, όπως απαιτείται από το τελευταίο εδάφιο της πιό
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πάνω παραγράφου». Ακολούθησε η έκδοση του π.δ. 563/1989, με το οποίο ιδρύθηκε το ως άνω

δικαστήριο. 

Με το π.δ. 2/1992 ιδρύθηκε Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας. Το σχετικό ΠΕ 750/1991 έκρινε

το  σχέδιο  διατάγματος  νόμιμο  και  περιορίστηκε  σε  παρατηρήσεις  νομοτεχνικού  χαρακτήρα.

Ομοίως το ΠΕ 440/1992 για την απόσπαση των Ειρηνοδικείων Ανδριτσαίνης και Αρήνης από το

Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας του Εφετείου Ναυπλίου και την υπαγωγή τους στο Πρωτοδικείο Ηλείας

του Εφετείου Πατρών (π.δ. 354/1992), το ΠΕ 220/1996 για την ίδρυση του Ειρηνοδικείου Φερών

(π.δ.  202/1996),  το  ΠΕ 561/1996  για  την  ίδρυση  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Τρικάλων με

μεταβατική έδρα αυτού στην πόλη της Καρδίτσας (π.δ. 2/1997), το ΠΕ 180/1997 για την ίδρυση

του Ειρηνοδικείου Κρύας Βρύσης (π.δ. 85/1997), το ΠΕ 586/1997 για τη συμπλήρωση του π.δ.

2/1997  περί  ιδρύσεως  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Τρικάλων (π.δ.  386/1997).  Εξάλλου,  στο  ΠΕ

14/1993, το οποίο εκδόθηκε επί σχεδίου διατάγματος για τη συμπλήρωση του π.δ. 563/1989 περί

συστάσεως του Εφετείου Ιωαννίνων διατυπώθηκε η παρατήρηση ότι η μνεία της ρήτρας περί μη

προκλήσεως δαπάνης στο προοίμιο του διατάγματος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29Α του

ν. 1558/1985, συνιστά ουσιώδη τύπο (π.δ. 74/1993). 

Η  εξουσιοδοτική  διάταξη  της  παρ.  2  του  άρθρου  2  περί  ορισμού  μεταβατικών  εδρών

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τον ορισμό της μεταβατικής έδρας του Εφετείου Ναυπλίου

στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας. Επί του σχεδίου διατάγματος εκδόθηκε το ΠΕ 714/1989 του ΣτΕ, με

το οποίο το σχέδιο κρίθηκε ως νόμιμο. Ακολούθησε η έκδοση του π.δ. 117/1990. Με την απόφαση

4487/1995  της  επταμελούς  συνθέσεως  του  Δ΄Τμήματος  του  Δικαστηρίου  απορρίφθηκε  αίτηση

ακυρώσεως του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου κατά του π.δ. 117/1990. Με την απόφαση αυτή

κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η διάταξη του άρθρου 93 παρ. 1 του Συντάγματος έχει την έννοια ότι

ως ειδικός νόμος για την οργάνωση των Δικαστηρίων δεν νοείται μόνον τυπικός νόμος, αλλά και

νόμος  υπό  ουσιαστική  έννοια,  εκδιδόμενος  κατόπιν  ειδικής  νομοθετικής  εξουσιοδότησης.

Περαιτέρω, η ίδια απόφαση, αφού παρέθεσε το περιεχόμενο των γνωμοδοτήσεων της διαδικασίας

και διαπίστωσε την τήρηση αυτής, απέρριψε τους λόγους ακυρώσεως που στρέφονταν κατά της

νομιμότητας  και  επάρκειας  της  γνωμοδότησης  του  Προέδρου  και  του  Εισαγγελέα  του  Αρείου

Πάγου,  ενώ  κρίθηκαν  ως  απαραδέκτως  προβληθέντες  οι  λόγοι  ακυρώσεως  δια  των  οποίων

αμφισβητήθηκε  η  κρίση  της  γνωμοδότησης  αυτής  περί  της  σκοπιμότητας  του  ορισμού  της

μεταβατικής έδρας του Εφετείου Ναυπλίου.
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Β. Δεύτερη περίοδος 1999 έως σήμερα.

1. Ίδρυση Εφετείων 

α. Εφετείο Λαμίας

Με το π.δ. 163/1999 ιδρύθηκε Εφετείο στη Λαμία και σε αυτό υπήχθησαν τα Πρωτοδικεία

Λαμίας, Άμφισσας και Ευρυτανίας, τα οποία μέχρι τότε υπήγοντο στο Εφετείο Αθηνών. Επί του

οικείου σχεδίου διατάγματος είχαν εκδοθεί δύο πρακτικά επεξεργασίας του Δικαστηρίου: α) Το ΠΕ

120/1999, με το οποίο το σχέδιο είχε κριθεί αρχικώς ως μη νόμιμο διότι δεν προέκυπτε από τα

αποσταλέντα  από  τη  διοίκηση  στοιχεία  ο  λόγος  για  τον  οποίο  απέκλινε  από  την  γνώμη  της

Ολομελείας του Αρείου Πάγου, δεδομένου κατά την άποψη της πλειοψηφίας δεν ενδεικνυόταν η

ίδρυση  Εφετείου  με  έδρα  την  πόλη  της  Λαμίας  ενώ  κατά  τη  μειοψηφία  στην  περιφέρεια  του

ιδρυόμενου  Εφετείου έπρεπε  να  περιληφθεί  η  πρωτοδικειακή  περιφέρεια  Λιβαδειάς.  β)  Το ΠΕ

310/1999.  Η  διοίκηση  επανυπέβαλε  προς  επεξεργασία  το  σχέδιο,  συνοδευόμενο  από  την  από

εισηγητική έκθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Από την έκθεση αυτή συναγόταν ότι οι λόγοι που

υπαγόρευαν την ίδρυση του εν λόγω Εφετείου ήταν α) η εναρμόνιση προϋπάρχουσας διοικητικής

περιφέρειας στην περιοχή και με εφετειακή, η οποία αποβλέπει στη διευκόλυνση του σχεδιασμού,

προγραμματισμού και συντονισμού της περιφερειακής ανάπτυξης, β) η επιδίωξη της ανακούφισης

των κατοίκων των νομών Φωκίδας και Ευρυτανίας από το βάρος των μετακινήσεων από και προς

την Αθήνα κατά την εκδίκαση την υποθέσεών τους και γ) η προγραμματιζόμενη ίδρυση δικαστικών

φυλακών στην πόλη της Άμφισσας. Στην ίδια, εξάλλου, εισηγητική έκθεση μνημονεύθηκε ως λόγος

για τον οποίο στην περιφέρεια του υπό ίδρυση Εφετείου δεν υπάγεται η πρωτοδικειακή περιφέρεια

Λιβαδειάς,  ότι  η  συγκοινωνιακή  πρόσβαση  των  κατοίκων  της  περιφέρειας  του  Πρωτοδικείου

Λιβαδειάς προς την Αθήνα είναι ευχερέστερη από ό,τι προς τη Λαμία. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα

το  σχέδιο  διατάγματος  κρίθηκε  ως  νόμιμο.  Κατά  του  προεδρικού  διατάγματος  άσκησε  αίτηση

ακυρώσεως ο Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας. Το Δικαστήριο με την ΣτΕ 79/2001 απόφασή του

(7μ.) ακύρωσε το π.δ. 163/1999 με το εξής σκεπτικό: Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 2

παρ.  1  του ν.  1756/1988 η ίδρυση νέου δικαστηρίου θα πρέπει  να σχετίζεται  με  την εύρυθμη

λειτουργία της δικαιοσύνης και να προάγει την αποτελεσματικότητα της απονομής της καθώς και

το κύρος των δικαστηρίων. Εξ ου και η διάταξη αυτή απαιτεί την προηγουμένη γνωμοδότηση των

Ανωτάτων  Δικαστηρίων  ή  των  εφετείων,  αναλόγως,  δεδομένου  ότι  αυτά  θεωρούνται  ως

αρμοδιότερα παντός άλλου να κρίνουν και να σταθμίσουν τις ανάγκες και τα εν γένει δεδομένα που

επιβάλλουν ή όχι την ίδρυση ενός νέου δικαστηρίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ολομέλεια

του Αρείου Πάγου γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, ότι δεν ενδεικνυόταν η ίδρυση του Εφετείου

Λαμίας,  διότι  τα  αποσπώμενα  πρωτοδικεία  είχαν  περιορισμένη  κίνηση  υποθέσεων  (ο  αριθμός

εφέσεων κατά των πολιτικών και ποινικών αποφάσεών τους ήταν γύρω στις 300 ανά κατηγορία

199



δικαιοδοσίας) ενώ η εξυπηρέτηση των πολιτών από το Εφετείο Αθηνών είναι πλήρης λόγω των

καλών  σιδηροδρομικών  και  οδικών  συγκοινωνιών.  Περαιτέρω,  στο  υπό  ίδρυση  Εφετείο  θα

απαιτούνταν περισσότεροι δικαστές απ΄ όσους είναι αναγκαίοι σήμερα στο Εφετείο Αθηνών για

την εκδίκαση του ως άνω αριθμού υποθέσεων, ενώ θα υπήρχε και σπατάλη δικαστικών υπαλλήλων.

Τέλος, το κύρος της δικαιοσύνης επιβάλλει να μην ιδρύονται στη χώρα περισσότερα Εφετεία από

όσα πράγματι  είναι  αναγκαία,  εφόσον  τα  υπάρχοντα  καλύπτουν  κατά  τρόπο ικανοποιητικό τις

ανάγκες των πολιτών χωρίς αξιόλογες δυσκολίες και εμπόδια γι΄ αυτούς. Το Δικαστήριο έκρινε ότι,

ενώ ο Άρειος Πάγος στην γνωμοδότησή του ανέφερε σαφώς τα λειτουργικά εκείνα κριτήρια τα

οποία, σχετιζόμενα με την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης, επέβαλαν να μη ιδρυθεί στη Λαμία

Εφετείο, τα στοιχεία τα οποία επικαλέστηκε η Διοίκηση δεν εναρμονίζονταν προς τα κριτήρια της

διάταξης αυτής και δη προς την ανάγκη να υπηρετεί η ίδρυση ενός νέου δικαστηρίου κατά βάση

και  κατά  κύριο  λόγο  την  λειτουργικότητα  της  δικαιοσύνης  και  το  κύρος  των  δικαστηρίων.

Ορισμένα δε σκέλη της αιτιολογίας ήταν ανακριβή (η ταύτιση της περιφέρειας του νέου Εφετείου

προς  την  Διοικητική  Περιφέρεια  της  Στερεάς  Ελλάδας)  ή  αόριστα  (η  αιτιώδης  συνάφεια  της

φυλακής προς το νέο δικαστήριο). Με το π.δ. 256/2001 «επανιδρύθηκε» το Εφετείο Λαμίας με

περιφέρεια  τις  πρωτοδικειακές  περιφέρειες  Λαμίας,  Ευρυτανίας,  Άμφισσας  και  Λιβαδειάς.  Το

Συμβούλιο  Επικρατείας,  με  το  Π.Ε.  442/2001,  γνωμοδότησε  υπέρ  της  ίδρυσης  του  Εφετείου,

δεδομένου ότι ο Άρειος Πάγος αυτή τη φορά είχε ταχθεί υπέρ αυτής. Ο Δικηγορικός Σύλλογος

Λιβαδειάς άσκησε νέα αίτηση ακυρώσεως, η οποία απορρίφθηκε με την ΣτΕ 2734/2005 απόφαση,

προεχόντως  διότι  η  δικαστική  περιφέρεια  του  Εφετείου  Λαμίας  ενισχύθηκε  σημαντικά  με  την

υπαγωγή σ’ αυτό και του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, το οποίο κατά το έτος 2000 είχε εκδώσει 1715

πολιτικές και 3686 ποινικές αποφάσεις.

β.  Ίδρυση  Εφετείων  Ανατολικής  Κρήτης,  Ευβοίας,  Δυτικής  Στερεάς  Ελλάδας,  Βορείου

Αιγαίου. 

Το 2010 επιχειρήθηκε η ίδρυση Εφετείων Ανατολικής Κρήτης, Ευβοίας, Δυτικής Στερεάς

Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το Δικαστήριο με τα ΠΕ 74, 75, 76 και 77/2010 (5μ.), αντίστοιχα,

έκρινε ως μη νόμιμα τα οικεία σχέδια διατάγματος. Σύμφωνα με τα εν λόγω πρακτικά, κατά την

έννοια της προαναφερόμενης εξουσιοδοτικής διάταξης, η ίδρυση νέων δικαστηρίων, η συγχώνευση

ή  η  κατάργηση  ήδη  υφισταμένων  πρέπει  να  χωρεί  με  κριτήριο  την  εύρυθμη  λειτουργία  της

δικαιοσύνης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας κατά την απονομή της και του κύρους

των δικαστηρίων. Η γνωμοδότηση του οικείου δικαστηρίου, που προβλέπεται στην εξουσιοδοτική

διάταξη  είναι  μεν  απλή  πλην  πρέπει  να  παρέχει  πλήρη  τεκμηρίωση  με  βάση  συγκεκριμένα

πρόσφατα στοιχεία,  καταλλήλως επεξεργασμένα, σε σχέση με την εξυπηρέτηση των παραπάνω
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σκοπών  και,  εφόσον  συντρέχει  περίπτωση,  με  τη  δυνατότητα  να  ικανοποιηθούν

αποτελεσματικότερα οι σκοποί αυτοί με εναλλακτικούς τρόπους. Κριτήρια, ως προς τα οποία η

γνωμοδότηση του οικείου δικαστηρίου πρέπει, κατά την έννοια της εξουσιοδοτικής διάταξης, να

τεκμηριώνεται, στο πλαίσιο πάντοτε της κατά την έκδοσή της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας,

η σημασία της οποίας είναι αυτονόητη σε κάθε περίπτωση, αποτελούν ο φόρτος εργασίας των ήδη

υφισταμένων  ή  των  προς  κατάργηση  ή  συγχώνευση  δικαστηρίων,  η  ύπαρξη  της  κατάλληλης

υποδομής για την λειτουργία του υπό ίδρυση δικαστηρίου ή η ανεπάρκεια της υποδομής του υπό

συγχώνευση ή κατάργηση δικαστηρίου, η δυνατότητα στελέχωσης του υπό ίδρυση δικαστηρίου με

δικαστικούς  και  εισαγγελικούς  λειτουργούς,  καθώς και  δικαστικούς  υπαλλήλους,  ή  η αδυναμία

στελέχωσης του υπό συγχώνευση ή κατάργηση δικαστηρίου, και, γενικότερα, ο τρόπος επίτευξης

του θεμελιώδους σημασίας στόχου της «καλής διοίκησης των δικαστηρίων», ο οποίος σε έννομες

τάξεις παρεμφερείς με την ελληνική θεωρείται ως στόχος «συνταγματικής περιωπής» και αναλύεται

(βλ. Conseil d’État της Γαλλίας M. Pierre et autres της 19.2.2010) στον «εξορθολογισμό του χάρτη

των  δικαστηρίων»,  στη  «βελτίωση  της  χρησιμοποίησης  των  μέσων της  δικαιοσύνης»  υπό  την

έννοια της αποδοτικής αξιοποίησής τους, (βλ. Conseil d’État της Γαλλίας M. Pierre et autres της

19.2.2010),  δηλαδή,  της  παροχής  στους  δικαστές  της  δυνατότητας  γόνιμης  επιστημονικής

συνεργασίας,  ανταλλαγής  απόψεων  και  αμοιβαίας  ενημέρωσης  τόσο  ως  προς  γενικά  νομικά

ζητήματα  όσο  και  ως  προς  συγκεκριμένα  αντικείμενα  εξειδικευμένων,  κατά  το  δυνατόν,

συνθέσεων.  Εξάλλου,  νόμιμο  στοιχείο  κρίσεως  για  την  ίδρυση,  κατάργηση  ή  συγχώνευση

δικαστηρίων  είναι  και  οι  συνθήκες  άσκησης  του  δικηγορικού  λειτουργήματος.  Περαιτέρω,  η

γνωμοδότηση των οικείων δικαστηρίων πρέπει να διαφωτίζει τη Διοίκηση ως προς τις συνέπειες για

τη λειτουργία της δικαιοσύνης που απορρέουν από τα δημογραφικά δεδομένα κάθε περιοχής και

από τις τυχόν υφιστάμενες γεωγραφικές ιδιομορφίες της, όχι απλώς σε σχέση με την απόσταση της

έδρας των υπό ίδρυση δικαστηρίων από κάθε εν δυνάμει διάδικο ή νομικό παραστάτη, η οποία

ποικίλλει  εξ  ορισμού και  είναι,  σε  κάθε  περίπτωση,  γνωστή σε όλους,  αλλά σε  σχέση με  την

προσβασιμότητα των ιδρυομένων, συγχωνευομένων ή καταργουμένων δικαστηρίων, της εγγύτητάς

τους με δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες, η συνδρομή των οποίων είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή

του δικαιοδοτικού έργου κ.λπ. Τέλος, τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν πρέπει να αξιοποιούνται

από τη Διοίκηση μόνο προς την κατεύθυνση της αύξησης του αριθμού των Δικαστηρίων, αλλά και

προς την κατεύθυνση της μείωσης ή της συγχώνευσής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η

τυχόν  βλάβη  σε  βάρος  ορισμένων  επαγγελματικών  κατηγοριών  σταθμιζόμενη  με  τους

προαναφερόμενους  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος,  δεν  αποτελεί  κατά  νόμο  κώλυμα  για  την

κατάργηση δικαστηρίου ή τη συγχώνευσή του με άλλο (βλ. προμν. Conseil d’État της Γαλλίας M.

Pierre et autres της  19.2.2010).  Στις  συγκεκριμένες  περιπτώσεις  οι  θετικές  γνωμοδοτήσεις  της
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Ολομελείας  του  Αρείου  Πάγου  αναφέρονταν  σε  ορισμένα  μόνον  από  τα  κρίσιμα  κατά  νόμο

στοιχεία και  δεν περιείχαν αξιολόγηση των επίσης  κρίσιμων για τη νομιμότητα των τεσσάρων

σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων ίδρυσης νέων εφετείων, στοιχείων σχετικών με τη δυνατότητα

στελέχωσης  των  υπό  ίδρυση  εφετείων  στο  πλαίσιο  του  υφισταμένου  συνολικού  αριθμού

δικαστικών λειτουργών και τα σχετικά προβλήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν στην πράξη

για  τη  λειτουργία  των  εφετείων  αυτών,  καθώς  και  εκείνων,  από  τη  δύναμη  των  οποίων  θα

αφαιρεθούν οι αναγκαίοι για τη στελέχωση των υπό ίδρυση εφετείων δικαστικοί λειτουργοί, παρά

το  ότι  με  τις  γνωμοδοτήσεις  αυτές  διαπιστώνονται  υπαρκτά  προβλήματα  που  δημιουργούνται

ακόμη  και  με  τη  λειτουργία  μεταβατικών  εδρών.  Περαιτέρω,  ενόψει  του  περιεχομένου  των

ερωτημάτων επί των οποίων εκδόθηκαν οι γνωμοδοτήσεις, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εξέφερε

άποψη  αποκλειστικώς  ως  προς  την  ίδρυση  νέων  εφετείων,  χωρίς  να  εξεταστούν  εναλλακτικές

λύσεις για την ορθολογική διάρθρωση της δευτεροβάθμιας δικαιοσύνης. Τέλος, οι γνωμοδοτήσεις

αυτές, αναφέρονταν μεν και στο ζήτημα του κόστους από τη λειτουργία των εφετείων, αν και με

γενικές σκέψεις, μη ελεγχόμενες, πάντως, ως προς την ορθότητα και την τεκμηρίωσή τους από το

Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως η αόριστη αναφορά στο ενδεχόμενο να καλυφθεί το κόστος αυτό

από την  απόδοση  και  τη  δημιουργία  θέσεων  εργασίας  στην  περιοχή,  η  εκτίμηση,  όμως,  αυτή

στηριζόταν, σε κάθε περίπτωση, σε οικονομικά δεδομένα του χρόνου έκδοσης των γνωμοδοτήσεων

αυτών, τα οποία είχαν μεταβληθεί σημαντικά κατά τη διετία που μεσολάβησε από τη διατύπωση

της γνώμης της Ολομελείας του Αρείου Πάγου έως την υποβολή των σχεδίων προς επεξεργασία

(επισημαίνεται  ότι  οι  γνωμοδοτήσεις  είχαν εκδοθεί  του έτος  2008,  ενώ τα  σχέδια  διατάγματος

εστάλησαν προς επεξεργασία το έτος 2010 στην αρχή της οικονομικής κρίσης). Μετά την έκδοση

των ως άνω πρακτικών επεξεργασίας εκδόθηκαν νέες γνωμοδοτήσεις  της Ολομελείας του Αρείου

Πάγου.  Με  τις  γνωμοδοτήσεις  αυτές  ο  Άρειος  Πάγος  τάχθηκε  υπέρ  της  λελογισμένης

αποκέντρωσης των δικαστηρίων, η οποία επιτυγχάνεται με την ίδρυση νέων, κατά τρόπο ώστε να

διευκολύνεται  η  πρόσβαση  των  πολιτών  σε  αυτά  και  να  αποσυμφορούνται  τα  δικαστήρια  της

χώρας,  τα  οποία  εμφανίζουν  ανησυχητική  βραδύτητα  στην  απονομή  της  δικαιοσύνης.  Με  τις

γνωμοδοτήσεις ελήφθησαν υπόψη ο αριθμός των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα πρωτοδικεία,

τα οποία υπάγονταν στις  περιφέρειες των ήδη λειτουργούντων Εφετείων και των εφέσεων που

ασκήθηκαν κατά των αποφάσεων αυτών κατά τα έτη 2008, 2009 και κατά το πρώτο τετράμηνο του

έτους 2010, καθώς και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες περιοχών, οι οποίες εξυπηρετούνταν από τα

ήδη  λειτουργούντα  Εφετεία,  στην  περίπτωση  δε  του  Εφετείου  Αιγαίου  και  ο  χαρακτήρας  της

Μυτιλήνης  και  της  Χίου  ως  ακριτικών  νησιών,  ενώ  ελήφθη  υπόψη  και  το  ότι  το  δικαστικό

προσωπικό που υπηρετούσε στα υφιστάμενα Εφετεία επαρκούσε για τη στελέχωση και των νέων,

δεδομένου ότι η μείωση της δικαστηριακής ύλης των λειτουργούντων εφετείων και η μεταφορά
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σημαντικού μέρους των υποθέσεών τους προς τα νέα εφετεία θα καθιστούσε δυνατή τη μετακίνηση

αριθμού  θέσεων  δικαστικών  και  εισαγγελικών  λειτουργών  προς  το  τελευταία,  χωρίς  αυτό  να

επηρεάσει  την εύρυθμη λειτουργία  των υφισταμένων.  Τέλος,  ως  προς  τη στελέχωση των νέων

εφετείων  με  δικαστικούς  υπαλλήλους,  οι  γνωμοδοτήσεις  έκριναν  ότι  μικρός  αριθμός  θέσεων

μπορούσε να μετακινηθεί από τα λειτουργούντα εφετεία η μείωση δε των θέσεων στα εφετεία αυτά

μπορούσε να επιλυθεί με τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων, που μπορούσαν να καλυφθούν με

μετάταξη. Κατόπιν τούτων το Δικαστήριο έκρινε ως νόμιμη την ίδρυση των ως άνω εφετείων με τα

πρακτικά  επεξεργασίας  20/2011  (Εφετείο  Ανατολικής  Κρήτης),  21/2011  (Εφετείο  Βορείου

Αιγαίου), 22/2011 (Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας) και 23/2011 (Εφετείο Ευβοίας). Εκδόθηκαν

αντίστοιχα τα π.δ. 29/2011, 28/2011, 27/2011 και 30/2011. Εξ αυτών τα π.δ. 29/2011, 28/2011 και

27/2011  προσβλήθηκαν  με  αιτήσεις  ακυρώσεως  ενώπιον  του  Δικαστηρίου  από  Δήμους  και

Δικηγορικούς  Συλλόγους.  Το Γ΄  Τμήμα  απέρριψε  τις  αιτήσεις  αυτές  με  τις  3972,  3973,  3974,

3976/2013 και 2080/2015 αποφάσεις του (7μ.). Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές με την διάταξη

αυτή του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών παρέχεται προς

την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση ευρεία ευχέρεια ως προς την ρύθμιση των οριζόμενων θεμάτων,

στα οποία περιλαμβάνεται η ίδρυση νέου δικαστηρίου, χωρίς να τίθενται σχετικοί όροι. Η διάταξη

όμως αυτή, σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 93 παρ. 1 του Συντάγματος, έχει την έννοια

ότι η ίδρυση νέου δικαστηρίου πρέπει να σχετίζεται με την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης

και να προάγει την αποτελεσματικότητα της απονομής της, για τον λόγο δε αυτόν κατά την διάταξη

αυτή του άρθρου 2 παράγραφος 1 απαιτείται, επί του θέματος, η προηγούμενη απλή γνώμη των

οικείων ανωτάτων δικαστηρίων ή των εφετείων, αναλόγως, μετά από στάθμιση και εκ μέρους τους

των αναγκών και των εν γένει δεδομένων που επιβάλλουν ή όχι την ίδρυση ενός νέου δικαστηρίου.

Με τις αποφάσεις αυτές, εξάλλου, κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι γνωμοδοτήσεις του Αρείου Πάγου

ήταν νόμιμες και επαρκείς ως προς την συνδρομή των νομίμων κριτηρίων (αριθμός εισαγομένων

υποθέσεων,  δυνατότητα στελεχώσεως με δικαστικούς  και εισαγγελικούς λειτουργούς καθώς και

δικαστικούς  υπαλλήλους,  συνθήκες  προσβάσεως  στα  δικαστήρια  εν  όψει  πληθυσμιακών  και

γεωγραφικών δεδομένων). Ειδικότερα, ως προς το Εφετείο Βορείου Αιγαίου το Δικαστήριο έκρινε

(ΣτΕ 2080/2015) ότι νομίμως ο Άρειος Πάγος έλαβε υπόψη τον πληθυσμό των νομών Λέσβου και

Χίου, στην περιφέρεια των οποίων θα εκτείνεται το νέο Εφετείο, τον χαρακτήρα της Λέσβου και

της Χίου ως ακριτικών νησιών, τις αποστάσεις αυτών από την Ερμούπολη Σύρου (η μεν Λέσβος

138 ναυτικά μίλια, η δε Χίος 88 ναυτικά μίλια), το γεγονός ότι δεν υπάρχει απ' ευθείας σύνδεση

των νησιών αυτών με τη Σύρο και, ως εκ τούτου, οι κάτοικοι αυτών για να μεταβούν στην έδρα του

Εφετείου Αιγαίου προς εκδίκαση των υποθέσεών τους αναγκάζονται να χρησιμοποιούν δύο ή και

τρεις θαλάσσιες ή αεροπορικές συγκοινωνίες, διερχόμενες από Πειραιά ή Αθήνα, ενώ, αντιθέτως,
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υπάρχει καθημερινή απ' ευθείας συγκοινωνία Χίου – Λέσβου, και τον αριθμό των υποθέσεων των

πρωτοδικείων που θα υπαχθούν στο νέο Εφετείο. Νομίμως δε ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι με την

ίδρυση  του  εν  λόγω  Εφετείου  θα  καταστεί  ευχερέστερη  η  πρόσβαση  των  κατοίκων  των

πρωτοδικειακών περιφερειών Μυτιλήνης και Χίου, καθώς και των νομικών παραστατών τους, στο

υπό ίδρυση εφετείο, σε αρμονία προς το σκοπό του νόμου με την ίδρυση του νέου δικαστηρίου να

επέρχεται  ουσιαστική  βελτίωση  των  συνθηκών  απονομής  της  δικαιοσύνης.  Περαιτέρω,  δεν

απαιτείται,  κατά νόμον, σύμφωνα με τις  αποφάσεις αυτές, για την ίδρυση νέου δικαστηρίου, η

εκτίμηση  και  αξιολόγηση  των  δικαστηριακών  αναγκών  όλης  της  Χώρας  και  όχι  μόνον  της

συγκεκριμένης περιφέρειας. Πάντως, ο Άρειος Πάγος στις γνωμοδοτήσεις του, ανέφερε τους κατά

νόμον λόγους που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης στο σύνολο της Χώρας

που επιβάλλουν λελογισμένη αποκέντρωση των δικαστηρίων με την ίδρυση νέων και τα αναγόμενα

στην  καλύτερη  και  ταχύτερη  εκτέλεση  του  δικαιοδοτικού  έργου  πλεονεκτήματα  της

κατευθυντήριας  αυτής  γραμμής  σχετικά  με  την  ίδρυση  νέων  κανονικού  μεγέθους  δικαστηρίων

έναντι των δυσλειτουργούντων μεγάλων - υπερβολικού μεγέθους- δικαστηρίων της Χώρας (ΣτΕ

3972, 3973, 3974, 3976/2013). Ενδιαφέρουσες ήταν οι σκέψεις των αποφάσεων αυτών ως προς το

ζήτημα της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής. Οι σχετικοί λόγοι ακυρώσεως, με τους οποίους

είχε προβληθεί ότι ο Άρειος Πάγος δεν εξέτασε το εν λόγω ζήτημα, απορρίφθηκαν με το σκεπτικό

ότι αφορούσαν στη λειτουργία του δικαστηρίου και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του

κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, το δικαστικό κατάστημα

ορίζεται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Δικαιοσύνης,  οι  δε  αίθουσες  του  καταστήματος  που

συνεδριάζει το δικαστήριο ορίζονται με πράξη του δικαστή που το διευθύνει.

2. Κατάργηση - συγχώνευση Ειρηνοδικείων.

α. Κατάργηση 

Με το  π.δ.  115/2005  καταργήθηκαν  10  ειρηνοδικεία  (Αγίας  Παρασκευής,  Θίσβης,  Ιου,

Αστυπάλαιας, Μεγίστης, Νισύρου, Δικαίων, Φερών Αλεξανδρούπολης, Φερών Βόλου και Σαγέϊκων

Αχαΐας), κατ’ επίκληση της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 περ. β΄του ν. 1756/1988. Επί του οικείου

σχεδίου  διατάγματος  είχε  εκδοθεί  το  Π.Ε.  70/2005,  το  οποίο  είχε  κρίνει  ως  μη  νόμιμη  την

κατάργηση  του  Ειρηνοδικείου  Μεγίστης,  με  το  σκεπτικό  ότι  δεν  ελήφθη  υπόψη  και

αντιμετωπίστηκε ειδικώς από τη Διοίκηση η αυξητική τάση των εκδικαζομένων υποθέσεων και

ιδίως  των  υποθέσεων  ασφαλιστικών  μέτρων,  την  οποία  επεσήμανε  το  Εφετείο  στην  αντίθετη

γνωμοδότησή του, καθώς και η κρίση του Εφετείου ότι, λόγω του ότι το νησί είναι απομονωμένο

και η πρόσβαση στη Ρόδο δυσχερής οι πολίτες ταλαιπωρούνται στην απονομή της δικαιοσύνης.

Αντιθέτως,  το  ως  άνω  ΠΕ έκρινε  ως  νόμιμη  και  επαρκώς  αιτιολογημένη  την  κατάργηση  των
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Ειρηνοδικείων Δικαίων και  Φερών,  βάσει  κριτηρίων του φόρτου εργασίας  και  της  ταχείας  και

άνετης πρόσβασης των πολιτών στα Ειρηνοδικεία Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, παρά την

αντίθετη γνώμη της Ολομέλειας των Εφετείων Θράκης, η οποία στάθηκε στην ιδιαιτερότητα της

περιοχής  του  Έβρου,  στην  οποία  ως  παραμεθόρια  και  λόγω  πληθυσμιακής  συνθέσεως,

δημιουργούνται προβλήματα απαιτούντα την άμεση και επί τόπου επίλυση των διαφορών.

β. Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων. 

Το έτος 2012 επιχειρήθηκε η συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων.

Το οικείο σχέδιο διατάγματος προέβλεψε ειδικότερα τη συγχώνευση Ειρηνοδικείων, υπαγομένων

σε δεκαεπτά Περιφέρειες Εφετείων, με τη μείωση του συνολικού αριθμού τους από 301 σε 154.

Προέβλεψε  την κατάργηση των υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων, εκείνων δηλαδή, των οποίων,

ενόψει  και  της  υφιστάμενης  δημοσιονομικής  κατάστασης  της  χώρας,  ο  όγκος  εργασίας,  σε

συνδυασμό  με  τις  ιδιαίτερες  τοπικές  συνθήκες  (γεωγραφική  θέση,  συγκοινωνιακές  συνθήκες,

νησιωτικός  ή  παραμεθόριος  χαρακτήρας  περιοχών  κ.α.),  δεν  καθιστά  δικαιολογημένη,  την

περαιτέρω  διατήρησή  τους.  Για  το  σχέδιο  αυτό  εκδόθηκε  αρχικά  το  169/2012  Πρακτικό

Επεξεργασίας  του  Γ΄  Τμήματος  Διακοπών  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  με  το  οποίο

αναβλήθηκε η επεξεργασία του προκειμένου η Διοίκηση να αποστείλει συμπληρωματικά στοιχεία

ώστε  να  μπορεί  να  διαπιστωθεί  εάν  η  εν  λόγω  συγχώνευση  εκπληρώνει  τον  σκοπό  της

εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1756/1988. Ειδικότερα, με το εν λόγω

πρακτικό ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να αναφέρονται στα εξής: α) στον

αριθμό  των  κατατεθειμένων,  εκκρεμών  και  διεκπεραιωθεισών  υποθέσεων,  του  παρόντος  και

παρελθόντων  ετών,  σε  όλα  τα  Ειρηνοδικεία  εκάστης  περιφερείας  (και  όχι  μόνο  στα  υπό

συγχώνευση), κατά κατηγορία υποθέσεων (π.χ. πολιτικές, προανακριτικές παραγγελίες κ.λπ.), με

ιδιαίτερη αναφορά σε πρόσφατα (ήτοι, μετά την έναρξη ισχύος των νόμων 3869/2010, 3994/2011

και  4055/2012)  αριθμητικά δεδομένα,  από τα  οποία να προκύπτει  ο  φόρτος  εργασίας  εκάστου

Ειρηνοδικείου,  β)  στη  στελέχωση  και  λειτουργία  των  Ειρηνοδικείων  (αριθμός  ειρηνοδικών,

δικαστικών γραμματέων, μεταβατικές έδρες κ.λπ.) και γ) σε οικονομικά δεδομένα (εξοικονόμηση

κόστους λειτουργίας και στελεχώσεως των Ειρηνοδικείων). Το σχέδιο υποβλήθηκε συνοδευόμενο

από  τα  εξής  συμπληρωματικά  στοιχεία:  1)  πίνακες  οργανικών  θέσεων  και  υπηρετούντων

ειρηνοδικών και δικαστικών υπαλλήλων, 2) πίνακα μεταβατικών εδρών Ειρηνοδικείων, 3) πίνακες

κίνησης Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της χώρας, για τα έτη 2010 και 2011, 4) πίνακα με

τον  αριθμό  όλων  των  υποθέσεων  των  Ειρηνοδικείων  της  Χώρας,  καθώς  και  αυτών  που

μεταφέρθηκαν από το 2011, υποβλήθηκαν κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2012 αλλά και των

αδρανών υποθέσεων και 5) τα οικονομικά δεδομένα των Ειρηνοδικείων της Χώρας για τα έτη 2011
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και 2012 με αναφορές σε συγκεκριμένους κωδικούς από τους οποίους καλύπτεται το σύνολο της

δαπάνης  λειτουργίας  τους.  Υπό  τα  ανωτέρω  δεδομένα,  το  Τμήμα  έκρινε  (Π.Ε.  174/2012)  ότι,

αφενός  μεν  πληρούνται  τα  κριτήρια  βάσει  των  οποίων  χωρεί,  γενικά,  η  κατάργηση  και  η

συγχώνευση  των  ήδη  υφισταμένων  δικαστηρίων,  αφετέρου  δε  εκτίθεται  πλήρως  και  σαφώς  η

ειδικότερη  αιτία  για  την  οποία  η  Διοίκηση  επιχειρεί  με  το  παρόν  σχέδιο  την  κατάργηση  των

συγκεκριμένων Ειρηνοδικείων και τη συγχώνευσή τους με άλλα. Ακολούθησε η έκδοση του π.δ.

110/2012, το οποίο προσβλήθηκε με αιτήσεις ακυρώσεως από δήμους, δικηγορικούς συλλόγους,

δικηγόρους και κατοίκους περιοχών στις οποίες είχαν τις έδρες τους καταργούμενα Ειρηνοδικεία.

Εκδόθηκαν οι 3429 έως 3432/2017 αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ (7μ.), όλες απορριπτικές.

Κρίθηκε με όμοιες και επαλαμβανόμενες σχεδόν αιτιολογίες ότι το π.δ. εκδόθηκε σύμφωνα με την

εξουσιοδοτική  διάταξη  του  άρθρου  2  παράγραφος  1  του  κώδικα οργανισμού  δικαστηρίων  και

κατάστασης  δικαστικών  λειτουργών,  κατόπιν  των  γνωμοδοτήσεων  οικείων  Εφετείων  οι  οποίες

αναφέρονταν  στο  ενδεδειγμένο,  μεταξύ  άλλων,  των  συγχωνεύσεων  και  περιείχαν  εκτίμηση

στοιχείων,  τα  οποία  ανάγονται  στα  νόμιμα  κριτήρια  σχετικά  με  την  εύρυθμη  λειτουργία  της

Δικαιοσύνης και την αποτελεσματικότητα της απονομής της (όπως είναι τα αριθμητικά στοιχεία για

την κίνηση κάθε δικαστηρίου κατά το ημερολογιακό έτος 2010 και μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2011,

η στελέχωση με δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους και τα γεωγραφικά και συγκοινωνιακά

δεδομένα).

3. Ορισμός μεταβατικών εδρών.

Το 2001 επιχειρήθηκε ο ορισμός μεταβατικής έδρας του Εφετείου Λαμίας στην έδρα του

Πρωτοδικείου  Λιβαδειάς.  Σύμφωνα  με  το  πρακτικό  επεξεργασίας  356/2001  οι  λόγοι  ίδρυσης

μεταβατικής έδρας αφενός μεν πρέπει να προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου και ιδίως από

την απαιτούμενη κατά τον νόμο γνωμοδότηση των κατά περίπτωση αρμοδίων δικαστικών οργάνων,

αφετέρου δε μπορεί να ανάγονται είτε στην αποσυμφόρηση του δικαστηρίου από σημαντικό αριθμό

υποθέσεων  που  θα  εκδικάζονται  στη  μεταβατική  έδρα και  εφόσον,  στην  περίπτωση  αυτή,  δεν

δημιουργούνται άλλης φύσεως προβλήματα στην λειτουργία του δικαστηρίου από την διάσπαση

του  δικαιοδοτικού  του έργου και  από την απουσία  δικαστών  στην μεταβατική  έδρα είτε  στην

καλύτερη εξυπηρέτηση των διαδίκων λόγω των ιδιαζουσών συγκοινωνιακών ή άλλων συνθηκών

προσβάσεως στην έδρα του δικαστηρίου είτε  στην κάλυψη άλλων συναφών αναγκών.  Κατόπιν

τούτων, το εν λόγω πρακτικό έκρινε ότι το οικείο σχέδιο διατάγματος δεν προτεινόταν νομίμως,

διότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προέκυπτε η συνδρομή των νομίμων κριτηρίων: δυσχέρεια

προσβάσεως πολιτών - διαδίκων από την Λιβαδειά στην Λαμία, σημαντική κίνηση από απόψεως

αριθμού αποφάσεων του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, το οποίο είχε εκδώσει, κατά το προηγούμενο
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δικαστικό έτος, συνολικώς 5.500 περίπου αποφάσεις, ενώ δεν αναφέρονταν ούτε ο αριθμός των

κατ’ έτος εκκαλουμένων αποφάσεων του δικαστηρίου αυτού ούτε ο συνολικός αριθμός υποθέσεων

του Εφετείου Λαμίας  αλλ’ ούτε συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με την κίνηση άλλων ομοειδών

δικαστηρίων ώστε να στοιχειοθετείται η ανάγκη ουσιώδους αποσυμφορήσεως του Εφετείου Λαμίας

με τον ορισμό της μεταβατικής έδρας. Με το Π.Ε. 357/2001 κρίθηκε, ωστόσο, ότι ήταν νόμιμο

σχέδιο π.δ. για την ίδρυση της μεταβατικής έδρας του Εφετείου Αθηνών στη Χαλκίδα καθότι η

ίδρυση της μεταβατικής έδρας, εύρισκε έρεισμα στον μεγάλο αριθμό υποθέσεων, δοθέντος ότι το

Πρωτοδικείο Χαλκίδας είχε εκδώσει 24.000 περίπου αποφάσεις, από τις οποίες είχαν εφεσιβληθεί

περίπου  οι  1.000  και  στην  εξασφάλιση  ευχερέστερης  πρόσβασης  στην  έδρα  του  δικαστηρίου

διαδίκων από σχετικά απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Με

το Π.Ε. 265/2009 κρίθηκε νόμιμο σχέδιο π.δ. για τον ορισμό μεταβατικής έδρας του Διοικητικού

Εφετείου Ιωαννίνων στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, με τη σκέψη ότι από τις

γνωμοδοτήσεις του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Γενικού Επιτρόπου της

Επικρατείας  προκύπτει  ότι  η  επιχειρούμενη  ρύθμιση  δικαιολογείται  ενόψει  του  σημαντικού

αριθμού υποθέσεων που εισήχθησαν την τελευταία τριετία στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων και

αφορούν σε υποθέσεις της Περιφέρειας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας (περίπου 22%)

καθώς και ενόψει των υφισταμένων συγκοινωνιακών συνθηκών σύνδεσης των δύο πόλεων. Με τα

Π.Ε. 229/2013 και 352/2013 κρίθηκε ότι δεν προτεινόταν νομίμως σχέδιο διατάγματος για τον

ορισμό μεταβατικής έδρας του Ειρηνοδικείου Σαμαίων στο Βαθύ Ιθάκης. Και τούτο διότι από τις

γνωμοδοτήσεις των δικαστικών οργάνων που συνόδευαν το σχέδιο δεν προκύπτουν και πάλι, κατά

τρόπο συγκεκριμένο  και  ειδικό,  οι  συγκοινωνιακοί  ή  άλλοι  λόγοι  που καθιστούν  δύσκολη την

πρόσβαση  ειδικώς  των  κατοίκων  της  Ιθάκης  στη  Σάμη  της  γειτονικής  Κεφαλληνίας  και

υπαγορεύουν  τον  ορισμό  μεταβατικής  έδρας  του  Ειρηνοδικείου  Σαμαίων  στο  Βαθύ  Ιθάκης,

λαμβανομένου,  εξάλλου,  υπόψη,  ότι  ο  νησιωτικός  χαρακτήρας της  Χώρας εκτιμήθηκε κατά τη

σύνταξη και έκδοση του π.δ. 110/2012, με το οποίο επήλθαν αρκετές τέτοιου είδους συγχωνεύσεις

ειρηνοδικείων  που  λειτουργούσαν  σε  νήσους  της  Χώρας,  τόσο  στο  Αιγαίο  όσο  και  στο  Ιόνιο

Πέλαγος.  Τέλος,  με  το  Π.Ε.  230/2013  κρίθηκε  ως  νόμιμο  σχέδιο  διατάγματος  με  το  οποίο

επιχειρούνταν  η  κατάργηση  μεταβατικών  εδρών  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών  στα

Ειρηνοδικεία Καλλιθέας, Μεγάρων, Μαραθώνα και Λαυρίου, του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου

Αθηνών  στα  Ειρηνοδικεία  Νέας  Ιωνίας,  Αχαρνών,  Κρωπίας  και  Ελευσίνας  και  του

Πταισματοδικείου Αθηνών στο Παλαιό Φάληρο, το Αιγάλεω, τον Ασπρόπυργο και τη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα  με  το  πρακτικό  επεξεργασίας  ότι  από  τα  στοιχεία  του  φακέλου,  ιδίως  δε  από  τις

γνωμοδοτήσεις  των  Προϊσταμένων  των  δικαστηρίων,  προέκυπτε  ότι  υφίσταται  πλέον  ευχερής

συγκοινωνιακή προσβασιμότητα στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων των κατοίκων όλων των
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περιοχών  του  νομού  Αττικής,  επιπλέον  δε  η  κατάργησή  τους  θα  διευκολύνει  το  έργο  των

δικαστικών λειτουργών και θα περιορίσει σημαντικά την κρατική δαπάνη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Περιγραφές των Διοικητικών Εφετείων 

1. Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 868/1961. H έδρα του είναι στην Αθήνα  και η περιφέρειά του

εκτείνεται  στην  περιφέρεια  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών.  Στεγάζεται  σε  δικαστικό

μέγαρο επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ έτους κατασκευής  2001. 

Διοικείται από Τριμελές Συμβούλιο που εκλέγεται από την Ολομέλειά του. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Οι  οργανικές  θέσεις  των  Προέδρων  Εφετών  είναι  35  και  των  Εφετών  126  και  είναι  όλες

καλυμμένες.  Οι Πρόεδροι Εφετών υπηρετούν στο Δικαστήριο από 2 έως 7 έτη περίπου και  οι

Εφέτες από 2 έως 12 έτη, 

Οι  οργανικές  θέσεις  των  Γραμματέων  είναι  125  και  είναι  καλυμμένες  οι  92  (82  δικαστικοί

υπάλληλοι που μπορούν να ασκήσουν γραμματειακή υποστήριξη +10 ΙΔΑΧ), οι οργανικές θέσεις

των Επιμελητών είναι 10 και υπηρετούν 2, οι οργανικές θέσεις των δακτυλογράφων είναι 5 και

είναι όλες κενές, υπάρχει 1 θέση Πληροφορικής ΠΕ και 1 θέση φύλακα, που είναι επίσης κενές.

2. Τα Τμήματα

Το  Δ.Ε.Α. συγκροτείται από 20 Τμήματα Ουσίας και 14 Τμήματα Ακυρωτικής Αρμοδιότητας. Το

κριτήριο για τη συγκρότησή τους  είναι το αντικείμενο των διαφορών.

Έχουν  συγκροτηθεί  6  Τμήματα  Ουσίας  Ειδικά  που  δικάζουν  κυρίως  διαφορές  από  δημόσιες

συμβάσεις,  διαφορές  από πράξεις  των Ανεξάρτητων Αρχών και  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

καθώς και υποθέσεις κάθε άλλου αντικειμένου, που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Εφετείου, σε

πρώτο  βαθμό,  εκτός  από  φορολογικές  διαφορές.  Επίσης  3  Τμήματα  Ουσίας  δικάζουν  κυρίως

υποθέσεις  των  νόμων  702/1977  και  1406/1983  και  τα  υπόλοιπα  Τμήματα  δικάζουν  κυρίως

υποθέσεις φορολογικές και του ν. 1406/1983. Από τα Τμήματα της Ακυρωτικής Διαδικασίας τα Α,

Β και Γ δικάζουν υποθέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τα Δ, Ε και ΣΤ δικάζουν υποθέσεις

των  Υπουργείων  Προστασίας  του  Πολίτη  και  Εθνικής  Άμυνας,  το  Ζ  δικάζει  υποθέσεις  των

Υπουργείων  Υγείας  και  Εργασίας  και  Κοινωνικής  Ασφάλισης,  το  Η  δικάζει  υποθέσεις  του

Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  το  Θ  δικάζει  υποθέσεις  των  λοιπών  Υπουργείων
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(Εξωτερικών,  Δικαιοσύνης  κλπ),  το  Ι  δικάζει  υποθέσεις  του  Υπουργείου  Οικονομικών,  το  ΙΑ

δικάζει υποθέσεις με αντικείμενο την πρόσληψη, το διορισμό και την υπηρεσιακή κατάσταση των

υπαλλήλων του Δημοσίου,  των ΟΤΑ και  των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.  και  τα  ΙΒ,  ΙΓ και  ΙΔ δικάζουν

υποθέσεις του ν.4412/2016 (προσυμβατικά).

Τα Ειδικά Τμήματα έχουν συγκροτηθεί με βάση το αντικείμενο των διαφορών και τον αριθμό των

αντίστοιχων υποθέσεων που εισάγονται στο Δικαστήριο.

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

1. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Δικαστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ καθόσον υπάρχει

ράμπα και τουαλέτα ΑΜΕΑ. 

2. Οι διασκέψεις των Τμημάτων γίνονται στα γραφεία των Προέδρων και η Διοικητική Ολομέλεια

γίνεται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο α’ υπόγειο.

3. Δεν  λειτουργεί  βιβλιοθήκη  ως  χωριστό  τμήμα,  αλλά  υπάρχει  Γραφείο  Νομολογίας.Υπάρχει

Τμήμα  Πληροφορικής  στο  Δικαστήριο,  που  παρακολουθεί  τη  λειτουργία  και  ενημέρωση  του

ΟΣΔΔΥΔΔ. Στο Δικαστήριο λειτουργεί ιστοσελίδα.

4. Δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις νομικών δεδομένων

5. Στο Δικαστήριο πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις. Οι δικαστικοί λειτουργοί δεν κάνουν χρήση

των  εφαρμογών  του  ΟΣΔΔΥΔΔ  για  την  κατάθεση  σχεδίου  απόφασης  και  εισήγησης  στις

ακυρωτικές υποθέσεις. 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Οι δικαστικοί υπάλληλοι  βοηθούν τον Προϊστάμενο στον προσδιορισμό των υποθέσεων στα

Τμήματα, αφού χαρακτηρίζουν τα δικόγραφα των ένδικων μέσων και βοηθημάτων και σημειώνουν

τις συναφείς υποθέσεις που εκκρεμούν ή τις σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί. Η χρέωση των

υποθέσεων  στους  δικαστικούς  λειτουργούς  γίνεται  στη  συνέχεια  από  τους  Προέδρους  των

Τμημάτων.

2. Ο προσδιορισμός της  αίτησης αναστολής γίνεται  από τον Προϊστάμενο στο αρμόδιο Τμήμα

αμέσως με την εισαγωγή της υπόθεσης και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει  τον

εισηγητή. Η χρέωση της κύριας υπόθεσης στον εισηγητή γίνεται αργότερα, όχι κατά τη χρέωση της

αίτησης  αναστολής,  με  εξαίρεση  το  ένδικο βοήθημα  του  άρθρου  372  του  ν.  4412/2016,  όπως

ισχύει.

3. Οι αιτήσεις αναστολής, εφόσον έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, εκδικάζονται σε σύντομο

χρονικό διάστημα. Επίσης τηρούνται οι προθεσμίες του άρθρου 202 παρ. 6 ΚΔΔ.
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4. Δεν  γίνονται  υπηρεσίες  από  δικαστικούς  λειτουργούς,  εκτός  από  την  περίοδο  των  θερινών

διακοπών.

5. Φυσική παρουσία των δικαστικών λειτουργών στην έδρα του Δικαστηρίου υπάρχει συνήθως μία

ημέρα κάθε εβδομάδα.

6. Οι αιτήσεις προτίμησης κρίνονται από τον Προϊστάμενο, ο οποίος, εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή

και αφορά διαφορά ουσίας, ορίζει το Τμήμα και τη δικάσιμο, ενώ, εάν αφορά ακυρωτική διαφορά,

ορίζει το Τμήμα και στη συνέχεια η δικάσιμος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

7.  Η χρέωση στα ευεργετήματα πενίας γίνεται από τον Προϊστάμενο στους Προέδρους όλων των

Τμημάτων κατά σειρά.

8. Δεν υπάρχει εποπτεία του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου στην κοινοποίηση των αποφάσεων σε

διαδίκους ή τρίτους. Ο χρόνος που απαιτείται, κατά μέσο όρο, για την κοινοποίηση των αποφάσεων

μετά τη δημοσίευσή τους είναι  ένας μήνας.

9. Ο χρόνος των αναβολών απόκειται στην ευχέρεια των δικαστών.

10.  Δεν  υφίσταται  εποπτεία  του Προϊσταμένου  του  Δικαστηρίου ή  επιφορτισμένου δικαστικού

λειτουργού στις υποθέσεις που εκκρεμούν με πιλοτική δίκη

11. Στις ακυρωτικές διαφορές ο θεσμός του εισηγητή λειτουργεί. Στις διαφορές ουσίας  ο θεσμός

του εισηγητή τηρείται τελείως τυπικά. Οι περισσότεροι Πρόεδροι των Τμημάτων ορίζουν εισηγητή

πριν από τη δικάσιμο, όμως δεν γίνεται έλεγχος του φακέλου από τους εισηγητές ούτε φυσικά

συντάσσεται εισήγηση. 

Ε. Στατιστικά

1. Τα  τρία  τελευταία  έτη,  δηλαδή  από  16/09/2019  έως  15/09/2021  οι  δικαστικοί  λειτουργοί

χρεώθηκαν 24.588 υποθέσεις. Tα τελευταία δύο έτη επικράτησαν ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της

πανδημίας και για το λόγο αυτό ένα κριτήριο, που ακολουθείται  για τη χρέωση των υποθέσεων στα

Τμήματα, είναι και ο αριθμός των υποθέσεων που αναβλήθηκαν αυτεπαγγέλτως, διότι οι διάδικοι

δεν προσκόμισαν τη σχετική δήλωση παράστασης, ή ματαιώθηκαν.

2. Οι απροσδιόριστες υποθέσεις του Δικαστηρίου ανέρχονταν στο τέλος Αυγούστου σε 4.075.

Στ. Η πόλη των Αθηνών 

Η  Αθήνα  ανήκει  στο  Νομό  Αττικής  και  είναι  η  έδρα  της  περιφέρειας  Αττικής  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η πόλη έχει πληθυσμό 664.046 κατοίκους, ο Νομός Αττικής

έχει πληθυσμό 3.761.810 κατοίκους και η Περιφέρεια Αττικής έχει πληθυσμό 3.827.624 κατοίκους.

Στην πόλη των Αθηνών εδρεύουν το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Άρειος Πάγος, το Ελεγκτικό

Συνέδριο, το Πολιτικό και Ποινικό Εφετείο, το Πολιτικό Πρωτοδικείο και Πλημμελειοδικείο, η
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Εισαγγελία  Εφετών  και  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών,  το  Διοικητικό  Εφετείο  και  το  Διοικητικό

Πρωτοδικείο,  το  Ειρηνοδικείο  και  το  Πταισματοδικείο.  Στην  Αθήνα  βρίσκεται  το  Ελληνικό

Κοινοβούλιο, το Προεδρικό Μέγαρο, έχουν την έδρα τους τα περισσότερα Υπουργεία, Ανώτατα

Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα,  η  Ακαδημία  Αθηνών  και  πολλά  δημόσια  και  ιδιωτικά  Νοσηλευτικά

Ιδρύματα.  

Η Αθήνα διαθέτει πυκνό οδικό δίκτυο με 9 Εθνικές οδούς, απέχει δε 5,1 χλμ από την Εθνική Οδό

Αθηνών – Λαμίας. Η πόλη της Αθήνας απέχει 11,6 χλμ από τον Πειραιά. 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

1. Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δεν λειτουργεί κλιματισμός.

2.  Ιδιαίτερα  δυσχερής  θεωρείται  για  την  Πρόεδρο  του  Τριμελούς  Συμβουλίου  ο  ορισμός  των

Προέδρων Εφετών που θα συμμετάσχουν σε Επιτροπές και συγκεκριμένα στην Επιτροπή για τις

εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Δικαστών, διότι συνήθως υπάρχει απροθυμία των Προέδρων να

ασκήσουν αυτά τα καθήκοντα.

3. Είναι  ανάγκη  να  αυξηθεί  ο  αριθμός  των  δικαστικών  υπαλλήλων.  Θα  πρέπει  όμως  οι  νέοι

υπάλληλοι να έχουν νομικές γνώσεις και εξοικείωση στη χρήση υπολογιστή, ώστε, εκτός από τη

γραμματειακή  υποστήριξη  και  την  εξυπηρέτηση  των  διαδίκων,  να  μπορούν  να  επικουρούν

ουσιαστικά το έργο του δικαστή.
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2. Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε με  το  άρθρο  1  του β.δ.  868/1961 (Α΄).  H έδρα του είναι  στη  Θεσσαλονίκη  και  η

περιφέρειά  του  εκτείνεται  στην  περιφέρεια  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων  Θεσσαλονίκης,

Βεροίας, Σερρών (άρθρο μόνο του π.δ. 404/1978 – Α΄ 83) και Κοζάνης (άρθρο 15 του ν. 1735/1987

- Α΄ 200) 

Διοικείται από Τριμελές Συμβούλιο που εκλέγεται από την Ολομέλειά του. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται 11 οργανικές θέσεις Προέδρων Εφετών και 37 θέσεις Εφετών. 

Οι δικαστικοί λειτουργοί που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη και σε κοντινές περιφέρειες υπηρετούν

όλα τα χρόνια μέχρι να προαχθούν σε επόμενο βαθμό. Φυσικά δεν καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτές

άμεσα αλλά μετά από 3-5 χρόνια υπηρεσίας σε άλλα Διοικητικά Εφετεία. Οι προερχόμενοι από

άλλες μακρινές περιφέρειες φεύγουν μετά από 2-3 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς να λείπουν κάποιες

εξαιρέσεις  (4 δικαστές) που ενώ είναι  από άλλες μακρινές πόλεις  δεν επιθυμούν μετάθεση και

υπηρετούν πάρα πολλά χρόνια στο Δικαστήριό μας.

Για  τη στελέχωση της  Γραμματείας  του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης  προβλέπονται  44

οργανικές θέσεις υπαλλήλων. Έχουν καλυφθεί μόνο 28 θέσεις δικαστικών υπαλλήλων. 

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από 10 Τμήματα. Ειδικότερα,  τρία Τμήματα δικάζουν τις ακυρωτικές

διαφορές  (αλλοδαπών  και  προσφυγικού  καθεστώτος),  επτά  Τμήματα  δικάζουν  ουσιαστικές

διαφορές.  Η συγκρότησή τους  έγινε με κριτήριο  τον  αριθμό των εισαγομένων υποθέσεων ανά

αντικείμενο  και  με  σκοπό  την  απόκτηση ειδίκευσης  από  τους  δικαστές  ώστε  να  είναι  πιο

παραγωγικοί. Η επιλογή των δικαστών στα Ειδικά Τμήματα γίνεται με βάση κυρίως τις ικανότητές

τους στο χειρισμό ειδικών και απαιτητικών αντικειμένων και την ταχύτητά τους.

Στα τμήματα Ουσίας υπάρχει ένα Φορολογικό - Τελωνειακό, που στην πρόσφατη τροποποίηση του

Κανονισμού  αποφασίστηκε να γίνουν δύο. Οι υπόλοιποι σχηματισμοί Ουσίας εκδικάζουν όλες τις

υπόλοιπες διαφορές Ουσίας. Τα 3 ακυρωτικά, μέχρι πρόσφατα είχαν μερική ειδίκευση σε κάποιο

αντικείμενο (Παιδείας, Υγείας και Προσυμβατικό αντιστοίχως), κατά τα λοιπά όμως δίκαζαν όλα τα

υπόλοιπα  αντικείμενα  (π.χ.  περιβάλλον,  υπηρεσιακή  κατάσταση  κλπ..  Στην  πρόσφατη  όμως

τροποποίηση του Κανονισμού του Δικαστηρίου, λόγω της κατακόρυφης αύξησης των υποθέσεων
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προσυμβατικού αντικειμένου που συνέβη κατά το τελευταίο έτος (αύξηση την οποία το ειδικό

τμήμα δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει παρά την ενίσχυσή του με έναν ακόμη Εφέτη) και επειδή τα

υπόλοιπα ακυρωτικά αντικείμενα παρουσίαζαν συνεχώς μείωση, η Ολομέλεια αποφάσισε ότι και τα

3  ακυρωτικά  τμήματα  θα  χρεώνονται  με  όλα  τα  αντικείμενα,  προσυμβατικά  και  άλλα  (τα

περισσότερα από τα οποία ήδη τα δίκαζαν)

Όπου είναι εφικτό προκρίνεται η δημιουργία ειδικών τμημάτων. Στο Δικαστήριο, σύμφωνα με την

άποψη της Προϊσταμένης του Δικαστηρίου, μας θα ήταν χρήσιμο να γίνουν 2 τμήματα δημοσίων

συμβάσεων (ουσίας).

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Δικαστήριο συστεγάζεται με το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σε μέγαρο ιδιοκτησίας

του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής επιφάνειας 6.200 τ.μ. Από την πλευρά του Εφετείου υφίσταται

ειδική ράμπα για αναπηρικό αμαξίδιο και, ως εκ τούτου, μόνο  από την είσοδο είναι δυνατή η

είσοδος αναπηρικού αμαξιδίου. Υπάρχει ασανσέρ στο ισόγειο και τουαλέτες για ΑΜΕΑ. 

Υφίστανται  χώροι  για  τη  διενέργεια  διασκέψεων,  λειτουργεί  βιβλιοθήκη  σε  ειδικό  χώρο,  αλλά

δυστυχώς  εδώ και  αρκετά έτη  δεν  ενημερώνεται  επαρκώς.  Έχει  ορισθεί  υπεύθυνη νομολογίας,

πλην, λόγω φόρτου εργασίας έχει τεθεί θέμα αντικατάστασής της, η οποία επίκειται. Το τελευταίο

έτος αναρτούνται σημαντικές αποφάσεις στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου. Στον Κανονισμό του

Δικαστηρίου  προβλέπεται  Γραφείο  Νομολογίας  αλλά  δεν  λειτουργεί.  Δεν  υπάρχει  δυνατότητα

σύνδεσης  του  Δικαστηρίου  με  βάσεις  δεδομένων.  Πραγματοποιούνται  τηλεδιασκέψεις.  Οι

δικαστικοί  λειτουργοί  δεν αποστέλλουν τα σχέδια αποφάσεων και δεν αναρτούν τις  εισηγήσεις

μέσω του ΟΣΔΔΥΔΔ. 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Ο θεσμός του Εισηγητή δικαστή λειτουργεί πλήρως στις ακυρωτικές υποθέσεις. Στις υποθέσεις

ουσίας  εφαρμόστηκε  ανελλιπώς  από  τότε  που  νομοθετήθηκε,  πλην,  κατά  την  περίοδο  της

υγειονομικής κρίσης και των συνεχόμενων lockdowns ατόνησε γιατί οι δικαστές  απέφευγαν να

έρθουν στο δικαστήριο.

2. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων έχουν την αρμοδιότητα να διαπιστώσουν ότι η υπόθεση που έρχεται

στο τμήμα τους προς εκδίκαση είναι συναφής με άλλη που έχει εισαχθεί προς επίλυση στο ΣτΕ με

πιλοτική δίκη.

3. Στο τέλος κάθε μήνα ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου  ενημερώνει την αναλυτική κατάσταση

που τηρεί για κάθε τμήμα, προκειμένου να γνωρίζει πόσες είναι οι υποθέσεις που τελικώς έχει κάθε

τμήμα να συζητήσει στους προσεχείς μήνες (άθροισμα πρωτοείσακτων και από αναβολή) για να
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μπορώ έτσι  να  υπολογίσει  πόσες  υποθέσεις  πρέπει  να  προσδιοριστούν  τους  επόμενους  μήνες.

Ανεξαρτήτως αυτού, οι Πρόεδροι και οι Εφέτες δεν μπορούν να αναβάλουν σε δικάσιμο απέχουσα

πέραν των 4 μηνών, διότι δεν τους δίνονται ημερομηνίες των δικασίμων που απέχουν περισσότερο

από ένα περίπου τετράμηνο.

4. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γραμματείας ελέγχει το χρόνο κοινοποίησης των αποφάσεων ο

οποίος δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. Τα ευεργετήματα πενίας χρεώνονται με τη σειρά σε κάθε

Πρόεδρος Τμήματος

5. Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης του Δικαστηρίου αποφαίνεται για τις αιτήσεις προτίμησης.

6. Οι  διασκέψεις  των τριμελών συνθέσεων διενεργούνται  κατά κανόνα στο Δικαστήριο  με την

επιφύλαξη των τηλεδιασκέψεων.

7. Στο  Διοικητικό Εφετείο  γίνονται  υπηρεσίες  με  φυσική παρουσία  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  των

δικαστικών διακοπών (1/7/-15/9). Τον υπόλοιπο χρόνο η Προϊσταμένη του Δικαστηρίου βρίσκεται

στο  Δικαστήριο  καθημερινά,  οι  δε  Πρόεδροι  Εφετών  ιδίως  των  ακυρωτικών  τμημάτων  είναι

οπωσδήποτε στο Δικαστήριο τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

8. Ο προσδιορισμός σε τμήμα γίνεται άμεσα από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου. Στη συνέχεια

γίνεται η χρέωση σε εισηγητή από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η χρέωση της κύριας υπόθεσης δεν

γίνεται κατά τη χρέωση της αίτησης αναστολής αλλά σε μικρό χρονικό διάστημα όταν έρθει η

σειρά  της  υπόθεσης  για  προσδιορισμό.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  υπόθεση  χρεώνεται  στον  ίδιο

εισηγητή. 

9. Σε σχέση με τη συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων στον προσδιορισμό, κατ' αρχάς ερευνούν

ποιες υποθέσεις λόγω αντικειμένου πρέπει να εισαχθούν κατά προτεραιότητα, όπως υποθέσεις με

δεκτές αιτήσεις αναστολής ή υποθέσεις στις οποίες ο νόμος απαιτεί γρήγορη εκδίκαση (βάσει μιας

κατάστασης στην οποία αναφέρονται όλα τα αντικείμενα και οι διατάξεις που ορίζουν σύντομη

εκδίκαση).  Επίσης  ξεχωρίζουν  τις  υποθέσεις  που  έρχονται  μετά  από  παραπομπή  από  άλλο

Δικαστήριο, διότι συνήθως είναι παλιές, τις υποθέσεις μετά από αναίρεση, μετά από προδικαστική

κλπ.  Στη  συνέχεια  προετοιμάζουν,  σύμφωνα  με  οδηγίες  που  τους  έχουν  δοθεί,  πρώτα  τα

αντικείμενα που προορίζονται για τα ειδικά τμήματα και μετά ξεχωρίζουν κατά αντικείμενα, τις

υπόλοιπες υποθέσεις ώστε να μοιραστούν δίκαια στα τμήματα. Στο σημείο αυτό, αφού δηλαδή οι

υπάλληλοι αυτοί (δύο τον αριθμό) έχουν κάνει μία αρχική κατάταξη και καταμερισμό ανά τμήμα,

αναλαμβάνω προσωπικά τον έλεγχο για την ορθή και δίκαιη κατανομή, επιμένοντας κυρίως στις

υποθέσεις  που  αφορούν  σε  αγωγές  κατά  τα  άρθρα   105-106  ΑΚ,  στις  ακυρωτικές  και  στις

συμβάσεις.  Ειδικά,  όσον αφορά το  αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων,  έχει  προηγηθεί  μία

κατάταξη  που  κάνουν  3  δικαστές,  οι  οποίοι  εναλλάξ  αναλαμβάνουν  ανά  μήνα  να  δουν  τις
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υποθέσεις και να τις κατατάξουν κατά βαθμό δυσκολίας, έτσι ώστε όλα τα τμήματα να πάρουν

εύκολες, μέτριες και δύσκολες (όσο τούτο είναι κατ' αρχήν δυνατόν).

Ε. Στατιστικά

Στο τέλος  του μηνός  Αυγούστου οι  απροσδιόριστες  υποθέσεις  ανέρχονται  σε 3080.  Ο αριθμός

αυτός έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Ο προσδιορισμός δεν γίνεται παρά για ένα τετράμηνο

μπροστά. Ο μέσος όρος της χρέωσης είναι 100-110 υποθέσεις ανά δικαστή, εκτός από το δικαστικό

έτος 2020-2021 που προβλέπεται ότι θα κυμανθεί από 65 έως 90 υποθέσεις ανά δικαστή, λόγω των

μέτρων που εφαρμόσθηκαν και της απροθυμίας των δικηγόρων να εμφανισθούν στο δικαστήριο.

Στ. Η πόλη της Θεσσαλονίκης 

Το Δικαστήριο βρίσκεται στην Εφετειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όπου έχει την έδρα της η

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 

Επίσης, στη Θεσσαλονίκης έχουν την έδρα τους Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια (Πρωτοδικείο

και Εφετείο καθώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελίες), η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,  το

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  και  το  Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας,  η  Ανώτατη  Εκκλησιαστική

Ακαδημία Θεσσαλονίκης, η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. 

Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Εμπορικό

και  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο,  Βιοτεχνικό  Επιμελητήριο  και  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο.   Ο

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αριθμεί 6000 περίπου μέλη. 

Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει πληθυσμό 325.182 κατοίκους, ο διευρυμένος Δήμος Θεσσαλονίκης

έχει πληθυσμό 789.191 κατοίκους. Ο Νομός Θεσσαλονίκης έχει πληθυσμό 1.110.312 κατοίκους και

η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1.880.058 κατοίκους. 

Η  Θεσσαλονίκη  απέχει  13,1  χλμ.  από  την  ΕΟ2  Εγνατία  Οδό.  Επίσης  σε  σχέση  με  τα  λοιπά

δικαστήρια της Εφετειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης απέχει 71,9 χλμ από τη Βέροια, 83,1 χλμ

από  τις  Σέρρες  και  126  χλμ  από  την  Κοζάνη.  Το μεγαλύτερο  μέρος  των  αποστάσεων  αυτών

καλύπτεται από εθνικό οδικό δίκτυο. 

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης  αποτελεί τον σημαντικότερο λιμένα της Μακεδονίας και έναν από

τους  σημαντικότερους  λιμένες  της  νοτιοανατολικής  Ευρώπης.  Ο  Επιβατικός  Σιδηροδρομικός

Σταθμός Θεσσαλονίκης "γνωστός ως Νέος" αποτελεί κεντρικό επιβατικό σταθμό της πόλης για

όλες τις επιβατικές και εμπορικές αμαξοστοιχίες. Ο Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης

«Μακεδονία»  βρίσκεται  15  χλμ.  νοτιοανατολικά  από  την  πόλη  της  Θεσσαλονίκης,  στο  Δήμο

Θέρμης. 
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Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

1. Η  Προϊστάμενος  του  Δικαστηρίου  διαπιστώνει  ότι  μείζον  πρόβλημα  αποτελεί  η  τεράστια

καθυστέρηση που υπάρχει όσον αφορά την έγκριση ποσών για υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. έγκριση

ποσών για αγορά επιπλέον υπολογιστών, για αντικατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου που δεν

λειτουργεί σε πολλά γραφεία, για έξοδα εκτύπωσης φακέλων δικογραφιών κλπ.) για αποκατάσταση

φθορών του κτηρίου, για αγορά φθαρμένων ανταλλακτικών που δεν λειτουργούν (π.χ. για αλλαγές

σε  φθαρμένα  καλύμματα  που  ήταν  επείγουσες,  για  αγορά  βρύσεων  κλπ.).  Χαρακτηριστικά

επισημαίνεται  ότι  ενώ  η  έγκριση  σκοπιμότητας  της  δαπάνης  για  την  αντικατάσταση  του

τηλεφωνικού  κέντρου  του  Δικαστηρίου  έγινε  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία  του  Υπουργείου

Δικαιοσύνης τον Ιούλιο του 2020, ακόμη τίποτα δεν έχει προχωρήσει.

Επίσης πρόβλημα αποτελεί η μη απόδοση από το ΤΑΧΔΙΚ των χρημάτων που δαπανά από το έτος

2018 το Δικαστήριο για την εκτύπωση των δικογράφων των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που

κατατίθενται ηλεκτρονικά. Ουδέποτε αποδόθηκε οποιοδήποτε ποσό, ενώ κατατίθενται πάρα πολλά

και πολυσέλιδα δικόγραφα, ιδίως αυτά που αφορούν σε διαγωνισμούς.

Εξάλλου, προβλήματα ανακύπτουν από την έλλειψη χρημάτων για την αντιμετώπιση εξόδων που

αφορούν π.χ. στην υποδοχή  ξένων δικαστών ή σπουδαστών από ξένες σχολές που  επισκέπτονται

το Δικαστήριο το λιγότερο 4 φορές  το χρόνο λόγω της  έδρας της  Εθνικής  Σχολής Δικαστικών

Λειτουργών, σε διοργανώσεις ημερίδων.

Παρουσιάστηκαν  πολύ  μεγάλες  καθυστερήσεις  για  οποιαδήποτε  διεκπεραίωση,  όπως  η

καταστροφή του αρχείου του Δικαστηρίου περασμένων πενταετιών. 

2. Δυσκολίες εντοπίζονται α) στον ορισμό Δικαστών σε Επιτροπές πάσης φύσεως, που συνεπάγεται

πρόσθετο φόρτο εργασίας γι' αυτούς, β) στην επίλυση ζητημάτων εκκρεμότητας δικαστών τόσο σε

επίπεδο Εφετείου, όσο και Πρωτοδικείων της Εφετειακής Περιφέρειας και στην επιβολή δυσμενών

μέτρων  λόγω  καθυστερήσεων  στην  έκδοση  αποφάσεων  σε  βάρος  δικαστών,  γ)  στην  επίλυση

διαφωνιών μεταξύ των υπαλλήλων της Γραμματείας ως προς τον καταμερισμό της εργασίας μεταξύ

τους, είναι μερικές φορές δύσκολη.

3. Θεωρείται  σκόπιμο να  προηγείται  κάποιου είδους  εκπαίδευση και  ενημέρωση πριν  από την

ανάληψη καθηκόντων Προϊσταμένου και η σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων από τον Προϊστάμενο

κάθε Δικαστηρίου  κατά τη λήξη της θητείας του.

4. Η Προϊστάμενη του Δικαστηρίου προτείνει τα μέτρα περιπτώσεις καθυστέρησης στη δημοσίευση

αποφάσεων  όταν αφορούν συναδέλφους του ίδιου Δικαστηρίου, να λαμβάνονται από τη Γενική

Επιτροπεία,  μετά  από  εισήγηση  του  Προϊσταμένου.  Επίσης,  η  εισήγηση  για  επανασυζήτηση

υποθέσεων  λόγω  εκκρεμότητας  συχνά  καθυστερεί  να  εγκριθεί  με  αποτέλεσμα  να  αυξάνει  η
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εκκρεμότητα.  Ενδεχομένως,  θα  μπορούσε  να  εφαρμόζεται,  διότι  προβλέπεται  από  τον  ν.

1756/1988, η υποχρεωτική μετάθεση αδικαιολόγητα καθυστερούντος δικαστή. 
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3. Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 563/1989 (Α΄ 239). H έδρα του είναι στα Ιωάννινα και η

περιφέρειά  του  εκτείνεται  στην  περιφέρεια  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων  Ιωαννίνων  και

Κερκύρας. Η τοπική αρμοδιότητά του εκτείνεται σε πέντε (5) Περιφερειακές Ενότητες {Ιωαννίνων,

Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Κέρκυρας}, με συνολικό πληθυσμό 441.227 κατοίκων (απογραφή

2011).

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου.

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται 2 οργανικές θέσεις Προέδρων Εφετών και 5 θέσεις Εφετών. Πλην

των  Προέδρων  που  συνήθως  μετατίθενται  στην  προβλεπόμενη  διετία,  οι  λοιποί  δικαστικοί

λειτουργοί  παραμένουν  περισσότερα  έτη  (4,  5  ή  και  6  έτη).  Η  αρχαιότερη  Εφέτης  του  ΔΕΙ

βρίσκεται στον βαθμό αυτόν επί έξι (6) χρόνια, όλα διανυθέντα στο Δικαστήριο. Οι λοιποί Εφέτες

είναι σημαντικά νεότεροι και συγκεκριμένα δύο εξ αυτών έχουν τρία (3) χρόνια υπηρεσίας στον

βαθμό, διανυθέντα εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση, στο ΔΕΙ, άλλοι δύο έχουν έναν (1) χρόνο

υπηρεσίας, ενώ, τέλος, δύο ακόμη είναι νεοπροαχθέντες στον βαθμό. 

Για τη στελέχωση της Γραμματείας του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων προβλέπονται  5 θέσεις

Γραμματέων,  1  θέση  Πληροφορικής,  1  θέση  Δακτυλογράφου  και  2  θέσεις  επιμελητών  που

παραμένουν κενές από το 2012. 

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από δύο τμήματα που δικάζουν όλων των ειδών τις υποθέσεις και είχαν

συγκροτηθεί ήδη αρκετά χρόνια πριν. Δεν υφίστανται ειδικά τμήματα. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το κτίριο  δεν  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  των  ΑΜΕΑ.  Συστεγάζεται  με  τα  Πολιτικά  Δικαστήρια

(Ειρηνοδικείο,  Πρωτοδικείο,  Εφετείο)  και  τα  αντίστοιχα  Ποινικά  και  το  Υποθηκοφυλακείο.

Υπάρχουν  κάποιοι  πυροσβεστήρες  αλλά  δεν  υπάρχει  σχέδιο  πυρασφάλειας.  Στο  κτίριο  δεν

λειτουργούσε κεντρικός κλιματισμός. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτος τοποθετήθηκαν και

λειτούργησαν μόλις τον Μάιο του έτους 2021 κλιματιστικά μηχανήματα σε κάθε γραφείο Το κάθε

τμήμα έχει το γραφείο του Προέδρου όπου γίνονται διασκέψεις και ειδικά η Διοικητική Ολομέλεια
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γίνεται στο γραφείο του Προϊσταμένου, που είναι και το μεγαλύτερο. Στο Δικαστήριο δεν υπάρχει

βιβλιοθήκη ούτε έχει ορισθεί υπεύθυνος νομολογίας. Τη λειτουργία του ΟΣΔΔΥΔΔ παρακολουθεί

υπάλληλος  της  Πληροφορικής.  Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  είναι  αρκετά  εξοικειωμένοι  με  το

ΟΣΔΔΥΔΔ  ενώ  οι  δικαστικοί  λειτουργοί  πολύ.  Περαιτέρω,  οι  δικαστικοί  λειτουργοί  δεν

χρησιμοποιούν  το  υπηρεσιακό  email,  δεν  καταθέτουν  σχέδια  αποφάσεων  ούτε  αναρτούν  τις

εισηγήσεις μέσω του ΟΣΔΔΥΔΔ. Δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με άλλες βάσεις δεδομένων.

Στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  δεν  αναρτούνται  αποφάσεις  παρά  μόνο  πληροφορίες  και

ανακοινώσεις. 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Ο  προσδιορισμός  των  υποθέσεων  Μονομελούς  γίνεται  από  τον  Προϊστάμενο  Πρόεδρο.  Η

χρέωση στις υποθέσεις μονομελούς γίνεται, μετά την προεκφώνηση  από τον αρχαιότερο δικαστή

σε συνεργασία και συνεννόηση με τους λοιπούς δικαστές προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός και

η  βαρύτητα  των  υποθέσεων  που  έχει  χρεωθεί  μέχρι  τότε  κάθε  δικαστής  και  να  μοιρασθούν

αναλογικά τα αντικείμενα των επι μέρους διαφορών που χρεώνεται κάθε δικαστής. 

2. Ο εισηγητής της αναστολής προσδιορίζεται αμέσως, καθώς και το Τμήμα. Η χρέωση της κύριας

υπόθεσης γίνεται αργότερα, αλλά πάντα στο συγκεκριμένο Τμήμα της αναστολής. Η χρέωση του

εισηγητή της κύριας υπόθεσης γίνεται στον ίδιο εισηγητή, εφόσον υπηρετεί ακόμη στο Δικαστήριο.

3. Δεν  γίνονται  υπηρεσίες  στο  Δικαστήριο  με  φυσική  παρουσία.  Οι  Εφέτες  βρίσκονται  στο

Δικαστήριο κατά μέσο όρο πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα , σε εξαιρετικές περιπτώσεις δε (δηλαδή

επείγουσα ακρόαση ή ασφαλιστικά μέτρα) και σε κάποια άλλη εβδομάδα και ημέρα

4. Στις ακυρωτικές υποθέσεις λειτουργεί ο θεσμός του Εισηγητή.  Στις υποθέσεις ουσίας, που είναι

και ο μεγαλύτερος όγκος των υποθέσεων, δεν έχει λειτουργήσει, κυρίως γιατί απαιτεί χρόνο που

δεν υπάρχει  πάντα για τον δικαστή ουσίας,  που έχει να διεκπεραιώσει συγχρόνως πολλά άλλα

ζητήματα (αναστολές, επιτροπή συμμόρφωσης κλπ.), ενώ τα όποια απαράδεκτα θα μπορούσαν να

υπάρχουν δεν είναι πάντα πρόδηλα, ούτε όμως πολλά.

5. Οι  Εφέτες  βρίσκονται  στο  Δικαστήριο  κατά  μέσο  όρο  πέντε  (5)  ημέρες  την  εβδομάδα,  σε

εξαιρετικές περιπτώσεις δε (δηλαδή επείγουσα ακρόαση ή ασφαλιστικά μέτρα) και σε κάποια άλλη

εβδομάδα και  ημέρα  Η παρουσία  των  δικαστών  στο Δικαστήριο   για  περισσότερες  εργάσιμες

ημέρες ούτε απαιτείται,αλλά ούτε και ενδείκνυται, δοθέντος ότι από την Υπηρεσία δεν παρέχονται

σε  αυτούς  τα  μέσα  με  τα  οποία  θα  μπορούσαν  να  εργασθούν  αποδοτικά  στον  χώρο  του

Δικαστηρίου  (ανυπαρξία  βιβλιοθήκης,  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  μουσειακής  πλέον  αξίας  και

αντίστοιχων δυνατοτήτων, ένας ενιαίος, κοινός χώρος για όλους τους δικαστές, όπου βρίσκονται τα

γραφεία τους, αδυναμία συγκεντρώσεως εν μέσω θορύβων κτλ.).
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6. Δεν διενεργούνται τηλεδιασκέψεις στο Δικαστήριο

7. Η  χρέωση  των  αιτήσεων  χορηγήσεως  ευεργετήματος  πενίας  γίνεται,  κατ  αρχήν,  στους  δύο

Προέδρους Εφετών εναλλάξ. Υπό τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας του ΔΕΙ, όμως, που η μία

θέση Προέδρου Εφετών δεν έχει πληρωθεί, όπως προελέχθη, ο υπογράφων αποφαίνεται επί όλων

των σχετικών αιτήσεων.

8. Ο χρόνος  που  μεσολαβεί  από  τη  δημοσίευση  (ή  έκδοση,  κατά  περίπτωση)  των  δικαστικών

αποφάσεων έως τη θεώρησή τους είναι ελάχιστος και ακόμη μικρότερο είναι το χρονικό διάστημα

που  παρέρχεται  από  τη  θεώρηση  έως  την  κοινοποίησή  τους  στα  διάδικα  μέρη.  Τούτο  δε

επιτυγχάνεται χάρις στις  προσπάθειες που καταβάλουν γραμματείς (λόγω ανυπαρξίας δικαστικών

επιμελητών), εγκαταλείποντας τα γραφεία τους και τα λοιπά καθήκοντά τους για τη διενέργεια των

επιδόσεων των αποφάσεων σε δικηγορικά γραφεία και στις διάφορες Υπηρεσίες του Δημοσίου, του

Δήμου Ιωαννιτών και των λοιπών ν.π.δ.δ..

9. Οι δικαστές της μονομελούς συνθέσεως αναβάλλουν τη συζήτηση των υποθέσεων, κατά κανόνα,

σε κάποια από τις επόμενες δύο ή τρεις ουσιαστικές δικασίμους. Μόνο σε εντελώς εξαιρετικές

περιπτώσεις συνδρομής σοβαρού λόγου - και υπό τον όρο ότι υφίσταται ομοφωνία των αντιδίκων

επ αυτού - μπορεί η συζήτηση να αναβληθεί σε χρονικώς απώτερη δικάσιμο.

Ε. Στατιστικά

Κατά την τελευταία τριετία οι δικαστές του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων χρεώθηκαν, κατά

μέσο όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας, 70 υποθέσεις.

Τον Οκτώβριο 2021 οι απροσδιόριστες υποθέσεις του Δικαστηρίου υπολογίζονταν σε 726. Οι μισές

αφορούν  την  μεταβατική  έδρα  της  Κέρκυρας,  όπου  συνεδριάζει  δύο  φορές  το  χρόνο,  με

αποτέλεσμα να υπάρχουν απροσδιόριστες υποθέσεις πλέον της πενταετίας.

Στ. Η πόλη των Ιωαννίνων

Τα  Ιωάννινα  είναι  πόλη  της  Ηπείρου,  έδρα  του  Δήμου  Ιωαννιτών  και  πρωτεύουσα  της

Περιφερειακής  Ενότητας  Ιωαννίνων.  Επίσης,  αποτελούν  την  έδρα  και  μεγαλύτερη  πόλη  της

Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται στους 65.574 κατοίκους

Το  Δικαστήριο  βρίσκεται  στην  Εφετειακή  Περιφέρεια  Ιωαννίνων,  όπου  έχει  την  έδρα  της  η

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Επίσης,

στα Ιωάννινα έχουν την έδρα τους Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήριο (Πρωτοδικείο και Εφετείο

καθώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελίες)
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Στα  Ιωάννινα  εδρεύει  το  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων  και  η  Ανώτατη  Εκκλησιαστική  Ακαδημία

Βέλλας. Στην πόλη λειτουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Πανεπιστημιακό Γενικό

Νοσοκομείο Ιωαννίνων. 

Τα Ιωάννινα απέχουν 262 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και 217 χιλιόμετρα από την Πάτρα.

Νότια  της  πόλης  βρίσκονται  πλέον  οι  κύριοι  οδικοί  άξονες  που  ενώνουν  τα  Ιωάννινα  με  την

υπόλοιπη Ελλάδα. Από εκεί διέρχεται η Εγνατία Οδός ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Ηγουμενίτσα,

την Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη. Από την νότια πλευρά της πόλης ξεκινά

και η Ιόνια Οδός συνδέοντας τα Ιωάννινα με την Νότια - Δυτική Ελλάδα. Από την βόρεια έξοδο της

πόλης ξεκινά η παλαιά ΕΟ που συνδέει την πόλη τόσο με την Δυτική Μακεδονία, όσο και με την

Αλβανία.

Σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από το κέντρο των Ιωαννίνων βρίσκεται  ο  Κρατικός  Αερολιμένας

Ιωαννίνων  Βασιλεύς  Πύρρος.  Τα τελευταία  χρόνια  το  αεροδρόμιο  επεκτάθηκε  και  έχουν  μπει

αρκετές πτήσεις προς την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό.

   

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

1.  Ο αριθμός των υπαλλήλων δεν είναι επαρκής. Οι θέσεις των γραμματέων έχουν αυξηθεί κατά

μία, ενώ ο αριθμός των δικαστών και άρα η εργασία της γραμματείας, έχει διπλασιαστεί. Όταν

υπηρετούσε  ένας  Πρόεδρος  και  δύο  Εφέτες  οι  θέσεις  των  γραμματέων  ήταν  τέσσερις,  δύο

επιμελητές  και  μια  δακτυλογράφος,  ενώ  σήμερα  υπηρετούν  πέντε  γραμματείς  (μαζί  με  την

Προϊσταμένη Γραμματείας) 1 δακτυλογράφος, 1 πληροφορικής και κανένας επιμελητής.

2. Οι συνεδριάσεις του Δικαστηρίου  λαμβάνουν χώρα, βάσει της αποφάσεως 47288/26.5.1993 της

Υπουργού  Δικαιοσύνης,  στην  αίθουσα  του  Πολιτικού  Εφετείου  του  δικαστικού  μεγάρου

Ιωαννίνων.  Ωστόσο, μολονότι  η αίθουσα αυτή έχει  παραχωρηθεί  στο ΔΕΙ για τις  ανάγκες των

ακροατηρίων του κάθε δεύτερη και τέταρτη Τετάρτη εκάστου μηνός, δεν είναι σπάνιες οι φορές

που  ακόμη  και  τις  ημέρες  αυτές  η  αίθουσα  βρίσκεται  κατειλημμένη  από  τα  ακροατήρια  του

Πολιτικού ή του Ποινικού Εφετείου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται, αναπόφευκτα, διάφορα

προβλήματα  και  τριβές.  Τον  Ιούνιο  του  έτους  2010  (δηλ.  δεκαεπτά  χρόνια  μετά  την  έναρξη

λειτουργίας  του  Δικαστηρίου)  ορίσθηκε  για  πρώτη  φορά  μεταβατική  έδρα  του  στην  έδρα  του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας (π.δ. 44/2010, Α  86/7.6.2010). Επιγραμματικά αναφέρουμε

εδώ ότι η μεταβατική αυτή έδρα, της οποίας η ύπαρξη δεν δικαιολογείται, δημιουργεί τεράστια

προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του Δικαστηρίου και ο μόνος λόγος για τον οποίο εξακολουθεί

να  διατηρείται  μέχρι  σήμερα  φαίνεται  να  είναι  η  ικανοποίηση  τοπικιστικών  συμφερόντων  και

μικροπολιτικών  σκοπιμοτήτων.  Στη  Γραμματεία  του  ΔΕΙ  υποβάλλονται  συχνότατα  έγγραφες

αιτήσεις δικηγόρων Κέρκυρας, που ζητούν την εισαγωγή των υποθέσεων των εντολέων τους στην
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κύρια έδρα του Δικαστηρίου, προκειμένου να καταστεί δυνατό να εκδικασθούν σε εύλογο χρονικό

διάστημα. Ωστόσο, η εκάστοτε ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας εμμένει πεισματικά

στη διατήρηση της μεταβατικής έδρας και οι αρμόδιοι πολιτικοί παράγοντες δεν της χαλούν το

χατίρι για ευνόητους λόγους.
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4. Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε με το άρθρο ένα του β.δ. 868/1961. H έδρα του είναι στην Κομοτηνή και η περιφέρειά

του  εκτείνεται  στην  περιφέρεια  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων  Κομοτηνής,  Καβάλας  και

Αλεξανδρούπολης.

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου.

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Οι οργανικές θέσεις των Προέδρων Εφετών είναι τρεις (3) και των Εφετών εννέα (9) και είναι όλες

καλυμμένες. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων είναι εννέα (9), από τις οποίες οι

οκτώ (8) είναι καλυμμένες.

Οι  δικαστικοί υπάλληλοι στο Τμήμα που έχουν τοποθετηθεί υπηρετούν κατά μέσο όρο τρία με

τέσσερα χρόνια.

2. Τα Τμήματα

Το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής συγκροτείται από τρία (3) Τμήματα (2 Τμήματα Ουσίας και 1

Τμήμα – κυρίως - Ακυρωτικής Αρμοδιότητας).

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Δικαστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ

Συστεγάζεται με το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής, τα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια και

τις  Εισαγγελίες  και  λοιπές  συναφείς  υπηρεσίες  (γραφεία  ΔΣ,  Υπηρεσία  Επιμελητών Ανηλίκων,

Σύλλογος Δικ. Υπαλλήλων) στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Υπάρχει  στο Δικαστήριο  ειδικός  χώρος για τη διενέργεια διασκέψεων των Τμημάτων  και  της

Διοικητικής Ολομέλειας

Δεν λειτουργεί βιβλιοθήκη ως χωριστό τμήμα, αλλά υπάρχουν κάποια βιβλία και νομικά περιοδικά,

χωρίς να υπάρχει σχετική εποπτεία από Δικαστικό Λειτουργό.

Έχει ορισθεί δικαστικός λειτουργός ως υπεύθυνος νομολογίας, ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη

της νομολογίας του Δικαστηρίου.

 Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  είναι  αρκετά εξοικειωμένοι  με  τη χρήση Η/Υ και  το ΟΣΔΔΥΔΔ.  Οι

δικαστικοί λειτουργοί είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και το ΟΣΔΔΥΔΔ

Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις νομικών δεδομένων
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Πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις. 

Οι δικαστικοί λειτουργοί δεν χρησιμοποιούν το ΟΣΔΔΥΔΔ για την κατάθεση σχεδίων αποφάσεων

και την ανάρτηση εισηγήσεων. 

Λειτουργεί ιστοσελίδα και γίνεται ενημέρωσή της

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1.  Οι δικαστικοί υπάλληλοι  βοηθούν τον Προϊστάμενο στον προσδιορισμό των υποθέσεων στα

Τμήματα, αφού χαρακτηρίζουν τα δικόγραφα των ένδικων βοηθημάτων και μέσων και σημειώνουν

τις συναφείς υποθέσεις που εκκρεμούν ή τις σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί. Η χρέωση των

υποθέσεων  στους  δικαστικούς  λειτουργούς  γίνεται  στη  συνέχεια  από  τους  Προέδρους  των

Τμημάτων.

2. Η χρέωση στις υποθέσεις μονομελούς συνθέσεως γίνεται είτε από τον Πρόεδρο του Τμήματος

είτε κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δικαστών υπό την εποπτεία του Προέδρου του Τμήματος.

3. Ο προσδιορισμός της  αίτησης αναστολής γίνεται  από τον Προϊστάμενο στο αρμόδιο Τμήμα

αμέσως με την εισαγωγή της υπόθεσης και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει  τον

εισηγητή.  Στις  ακυρωτικές  διαφορές  η  υπόθεση  εισάγεται  απευθείας  στο  οικείο  Τμήμα

(Ακυρωτικής Αρμοδιότητας), ο Πρόεδρος του οποίου ορίζει, ακολούθως, τον εισηγητή. Η χρέωση

της  κύριας  υπόθεσης  στον  εισηγητή  δεν  γίνεται  κατά  τη  χρέωση  της  αίτησης  αναστολής,  με

εξαίρεση το ένδικο βοήθημα του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

4. Δεν γίνονται υπηρεσίες από δικαστικούς λειτουργούς.

5. Δεν υπάρχει εποπτεία του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου στην κοινοποίηση των αποφάσεων σε

διαδίκους ή τρίτους. Ο χρόνος που απαιτείται, κατά μέσο όρο, για την κοινοποίηση των αποφάσεων

μετά τη δημοσίευσή τους είναι τρεις (3) μήνες.

6. Ο χρόνος των αναβολών απόκειται στην ευχέρεια των δικαστών.

7. Οι δικαστές ενημερώνονται για τις υποθέσεις που εκκρεμούν με πιλοτική δίκη και αναβάλλουν

τις συναφείς υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί. Δεν υπάρχει εποπτεία του Προϊσταμένου. 

8. Όσον αφορά στις ακυρωτικές διαφορές ο θεσμός του εισηγητή λειτουργεί. Όσον αφορά στις

διαφορές ουσίας, οι Πρόεδροι των οικείων Τμημάτων δεν ορίζουν εισηγητή πριν από τη δικάσιμο.

Ε. Στατιστικά

Τα τρία τελευταία έτη έκαστος δικαστικός λειτουργός χρεώθηκε, κατά μέσο όρο, με 160 υποθέσεις,

ετησίως.

Οι απροσδιόριστες υποθέσεις του Δικαστηρίου ανέρχονταν στις 15-9-2021 σε 545.
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Στ. Η πόλη της Κομοτηνής

Η Κομοτηνή είναι πρωτεύουσα της Θράκης, βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Ελλάδας

και  ανήκει  στον  Νομό  Ροδόπης.  Αποτελεί  έδρα  της  διοικητικής  περιφέρειας  Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης και πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 

Η Κομοτηνή είναι μια πόλη πολυπολιτισμική. Ο πληθυσμός αποτελείται από Έλληνες, απογόνους

προσφύγων  από  τη  Μικρά  Ασία  και  την  Ανατολική  Θράκη,  Έλληνες  Μειονοτικούς

(Τουρκόφωνους,  Πομάκους  και  Αθίγγανους,  κυρίως  Μουσουλμάνους  στο  θρήσκευμα)  και

απογόνους Αρμενίων προσφύγων.  Ο πληθυσμός της, κατά την απογραφή του 2011, είναι 55.812

κάτοικοι. 

Στην Κομοτηνή έχει την έδρα του το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχουν επίσης την έδρα

τους το Εφετείο και η Εισαγγελία Εφετών Θράκης, το Πρωτοδικείο Ροδόπης, το Ειρηνοδικείο και

το  Πταισματοδικείο,  καθώς  και  η  Σχολή  Αστυφυλάκων,  η  Αστυνομική  Ακαδημία,  το  Τμήμα

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής.  

Εξυπηρετείται από δύο αεροδρόμια, με πλησιέστερο τον αερολιμένα Αλεξανδρούπολης Δημόκριτος

σε απόσταση 65 χιλιομέτρων και τον αερολιμένα Μέγας Αλέξανδρος στην Χρυσούπολη Καβάλας,

ο οποίος απέχει 80 χιλιόμετρα. 

Ο αυτοκινητόδρομος της  Εγνατίας Οδού (A2) διέρχεται  νοτίως του αστικού ιστού,  στον οποίο

μπορεί κανείς να εισέλθει από δύο κόμβους, τη Δυτική και την Ανατολική είσοδο Κομοτηνής. Η

ολοκλήρωση  του  κάθετου  άξονα  της  Εγνατίας  Οδού  (A23)  με  την  Νυμφαία  και  τα

ελληνοβουλγαρικά σύνορα ολοκληρώθηκε το Φθινόπωρο 2013

Η Κομοτηνή απέχει 57 χλμ από την Αλεξανδρούπολη, 95 χλμ από την Καβάλα και 247 χλμ από τη

Θεσσαλονίκη.  

Το 1978 συστάθηκε η Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής η οποία εκτείνεται σε επιφάνεια 4.332

στρεμμάτων, από τα οποία 2.847 αποτελούν βιομηχανικά και βιοτεχνικά γήπεδα, και περιλαμβάνει

πλήρες οδικό δίκτυο, ύδρευση με ιδιαίτερο υδραγωγείο και δίκτυο αποχέτευσης. Τη δεκαετία του

1980 μετατράπηκε σε μία από τις  μεγαλύτερες  Βιομηχανικές  Περιοχές  της  Ελλάδας,  ως  τόπος

εργασίας σχεδόν 18.000 ατόμων,ωστόσο υπέπεσε σε βαθιά παρακμή, καθώς πολλοί επενδυτές, αν

και έτυχαν μεγάλων επιδοτήσεων, δεν δημιούργησαν βιώσιμες επιχειρήσεις . Το 2012 ανακινήθηκε

διαδικασία ελέγχου για την απόδοση ευθυνών. Την ίδια χρονιά, δεδομένης της Ελληνικής κρίσης

χρέους  2010-2012,  είχαν  απομείνει  σε  αυτή  μερικές  δεκάδες  εργοστασίων  εν  λειτουργία,

αντανακλώντας τον τοπικό δείκτη ανεργίας, ο οποίος σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Κομοτηνής

ήταν της τάξης του 40%. 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις
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1. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

2. Πρόβλημα αποτελεί ο ορισμός δικαστών για τα πειθαρχικά συμβούλια του Δημοσίου και λοιπών

ν.π.δ.δ., διότι, συνήθως, υπάρχει απροθυμία των δικαστών να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά λόγω

της υπέρμετρης επιβάρυνσής τους.
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5. Διοικητικό Εφετείο Λάρισας

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 269/1975. H έδρα του είναι στη Λάρισα στο δικαστικό μέγαρο

με  δική  του  αίθουσα  συνεδριάσεων   και  η   περιφέρειά  του  εκτείνεται  στην  περιφέρεια  των

Διοικητικών Πρωτοδικείων Τρικάλων, Λάρισας και Βόλου. Στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται

στην έδρα της πόλης ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου.

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Προβλέπονται τρεις (3) θέσεις Προέδρων Εφετών και δέκα (10) Εφετών και είναι όλες καλυμμένες.

Επίσης για τους δικαστικούς  υπαλλήλους προβλέπονται  συνολικά δώδεκα (12) θέσεις  και είναι

καλυμμένες μόνο οι επτά. 

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο συγκροτείται από τρία τμήματα που δικάζουν υποθέσεις όλων των αντικειμένων. 

Στο Δικαστήριο δεν λειτουργούν ειδικά τμήματα. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

1. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Δικαστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ. Συστεγάζεται με

το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας και όλα τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια (Ειρηνοδικείο,

Πρωτοδικείο, Εφετείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών και Εφετών).

Δεν υπάρχει  στο Δικαστήριο ειδικός χώρος για τη διενέργεια διασκέψεων των Τμημάτων ή και της

Διοικητικής Ολομέλειας

Η υφιστάμενη βιβλιοθήκη είναι απαρχαιωμένη και δεν χρησιμοποιείται. 

Έχει ορισθεί δικαστικός λειτουργός, επικουρούμενη από μία δικαστική υπάλληλο, η οποία επιλέγει

τις πιο ενδιαφέρουσες αποφάσεις του Δικαστηρίου και τις αποστέλλει στη Γενική Επιτροπεία για

ανάρτηση στη δικής της ιστοσελίδα. Στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου δεν αναρτώνται. 

Οι  δικαστικοί  λειτουργοί  είναι  πολύ εξοικειωμένοι  με  τη  χρήση Η/Υ και  το  ΟΣΔΔΥΔΔ και  οι

δικαστικοί λειτουργοί αρκετά εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και το ΟΣΔΔΥΔΔ.

Το Δικαστήριο δεν διαθέτει κωδικούς για τη σύνδεσή του με βάσεις δεδομένων. 

Οι δικαστικοί σχηματισμοί πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις ιδίως την περίοδο της πανδημίας. 
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Λειτουργεί  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου,  στην οποία  καταχωρούνται  κάποιες  ανακοινώσεις  και

πληροφορίες, όχι όμως δικαστικές αποφάσεις

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Ο προσδιορισμός των υποθέσεων που θα εκδικασθούν ανά δικάσιμο σε κάθε τμήμα γίνεται από

τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου. Για τη μεταξύ των δικαστών χρέωση αποφασίζει ο Πρόεδρος

του τμήματος. 

2. Ο εισηγητής για την αίτηση αναστολής ορίζεται αμέσως. Η χρέωση της κύριας υπόθεσης γίνεται

σε δεύτερο χρόνο στον ίδιο εισηγητή.

3. Οι  κατά  μήνα  δικάσιμοι  των  τριών  τμημάτων  απέχουν  μεταξύ  τους  τουλάχιστον  κατά  μία

βδομάδα. Σε κάθε δικάσιμο οι δικαστές του οικείου τμήματος παραμένουν στη Λάρισα για 2-3

ημέρες. Δε γίνονται υπηρεσίες με φυσική παρουσία.

4. Η κοινοποίηση των αποφάσεων γίνεται κατά μέσο όρο εντός 2-3 μηνών από τη δημοσίευσή τους.

5. Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου, αλλά και οι άλλοι Πρόεδροι των τμημάτων, όπως και οι

εφέτες παρακολουθούν τις εκκρεμείς πιλοτικές δίκες.

6. Όσον αφορά τις υποθέσεις των διοικητικών διαφορών ουσίας, ο θεσμός του εισηγητή, εξ όσων

γνωρίζω, δεν εφαρμόσθηκε στην πράξη.

Ε. Στατιστικά

Ο μέσος όρος των υποθέσεων που χρεώθηκαν οι δικαστές του Δικαστηρίου κατά τα τρία τελευταία

δικαστικά έτη (2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021) ανέρχεται σε 80. Για το τρέχον έτος 2021-

2022 ο αριθμός αυτός προβλέπεται να αυξηθεί.  

Οι απροσδιόριστες υποθέσεις ανέρχονται σε 609.

Στ. Η πόλη της Λάρισας

Η  Λάρισα  είναι  πόλη  της  Θεσσαλίας,  έδρα  του  δήμου  Λαρισαίων  και  πρωτεύουσα  της

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Αποτελεί την έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και της

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας  -  Στερεάς  Ελλάδας.  Η  Λάρισα  έχει  144.651  μόνιμους

κατοίκους, με την αστική περιοχή να αριθμεί 195.120 κατοίκους. Αποτελεί σημαντικό εμπορικό

κέντρο και κόμβο επικοινωνιών και συγκοινωνιών, ενώ η περιοχή φημίζεται για την αγροτική της

παραγωγή καθώς βρίσκεται στην Θεσσαλική Πεδιάδα. 

Η Λάρισα είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις. Διαθέτει τρία δημόσια νοσοκομεία: το

Γενικό Νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Είναι η έδρα

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της
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Τακτικής Αεροπορίας, της 1ης Στρατιάς, του Στρατηγείου του ΝΑΤΟ, του Θεσσαλικού Θεάτρου,

των Τμημάτων Ιατρικής και Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και

Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 

Στη Λάρισα έχουν την έδρα τους  Πολιτικά και  Ποινικά Δικαστήριο (Πρωτοδικείο και  Εφετείο

καθώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελίες), Δικαστήριο Ανηλίκων και Στρατοδικείο – Αεροδικείο.  

Η  Λάρισα  αποτελεί  μεγάλο  οδικό  κόμβο.  Ο  Αυτοκινητόδρομος  ΠΑΘΕ  διέρχεται  σε  μικρή

απόσταση από την πόλη, παρακάμπτοντάς την ανατολικά και ενώνοντάς την με την Αθήνα και τη

Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, η ΕΟ6 ενώνει τη Λάρισα με τα Τρίκαλα, τα Ιωάννινα, την Ηγουμενίτσα

και το Βόλο, ενώ ΕΟ3 συνδέει την πόλη με την Κοζάνη και την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία στα

βόρεια και η Εθνική Οδός Λάρισας-Καρδίτσας την ενώνει με την Καρδίτσα. 

Από την Λάρισα περνάει επίσης ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας που την συνδέει σε

προαστιακό  επίπεδο  με  τη  Θεσσαλονίκη  και  όλους  τους  ενδιάμεσους  σταθμούς,  με  χρήση

αμαξοστοιχιών προαστιακού σιδηροδρόμου από τον σιδηροδρομικό σταθμό Λαρίσης. 

Η Λάρισα απέχει από το Βόλο 58 χλμ, από τα Τρίκαλα 63 χλμ, από τη Λαμία 150 χλμ και από τη

Θεσσαλονίκη 152 χλμ. 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

1. Υπάρχουν προβλήματα ως προς την ποσοτική επάρκεια του προσωπικού της Γραμματείας σε

συνδυασμό με την ποιοτική επάρκεια κάποιων εξ αυτών για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα

καθήκοντά τους.

2. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα για τον εντοπισμό των συναφών (κατά την αυστηρή

δικονομική έννοια), αλλά και των μη δικονομικώς συναφών, αλλά ουσιωδώς ομοίων υποθέσεων

και τον προσδιορισμό τους στο ίδιο τμήμα αλλά και την εν συνεχεία χρέωση των υποθέσεων στον

ίδιο εισηγητή.  Δυστυχώς, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο όπου προσδιορίζονται σε διαφορετικά

τμήματα, υποθέσεις διαφόρων φορολογικών αντικειμένων με κοινή υποκείμενη αιτία και μάλιστα

σε  κάποιες  περιπτώσεις  με  σχέση  πρόδηλης  προδικαστικότητας  μεταξύ  τους  (π.χ.  εικονικά

φορολογικά  στοιχεία)  ή  ακυρωτικές  υποθέσεις  που  προκύπτουν  από  τη  διεξαγωγή  του  ιδίου

διαγωνισμού  δημόσιας  σύμβασης  και  ασκούνται  αιτήσεις  ακύρωσης  από  περισσότερους

διαγωνιζόμενους,  περισσότερες  προσφυγές  ή  αγωγές  που  αφορούν  την  εκτέλεση  της  ίδιας

σύμβασης.

3. Για την  αντιμετώπιση του φαινομένου της  δημιουργίας  αυξημένης  εκκρεμότητας  ορισμένων

συναδέλφων απαιτείται η ενίσχυση του θεσμού της επιθεώρησης και η αυστηρότερη κρίση κατά τις

προαγωγές. Δυστυχώς το σύστημα είναι δομημένο με αντικίνητρα για τη μεγάλη πλειονότητα των

συναδέλφων που ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη συνείδηση της αποστολής τους. Δυστυχώς
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δεν είμαστε απαλλαγμένοι ευθυνών οι διευθύνοντες τα δικαστήρια και περισσότερο οι πρόεδροι

των τμημάτων, οι οποίοι δεν αποφεύγουμε τον «πειρασμό» να χρεώσουμε τις υποθέσεις αυξημένης

βαρύτητας  στους  πλέον  επιμελείς  και  ικανούς  δικαστές,  συμβάλλοντας,  ενδεχομένως,  στο  να

δημιουργούν αυτοί εκκρεμότητα
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6. Διοικητικό Εφετείο Πατρών

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 868/1961 (Α΄). H έδρα του είναι στην Πάτρα και η  περιφέρειά

του εκτείνεται στην περιφέρεια των Διοικητικών Πρωτοδικείων Πατρών, Πύργου, Μεσολογγίου

και Αγρινίου. 

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου.

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Προβλέπονται τρεις (3) θέσεις Προέδρων Εφετών και δεκατέσσερις (14) Εφετών και είναι όλες

καλυμμένες.  Επίσης  για  τους  δικαστικούς  υπαλλήλους  προβλέπονται  συνολικά  δέκα επτά  (17)

θέσεις (12 του Κλάδου Γραμματέων, 1 του Κλάδου Πληροφορικής, 1 του Κλάδου Οικονομολόγων

– Λογιστών, 2 του Κλάδου Επιμελητών και 1 του Κλάδου Δακτυλογράφων), από τις οποίες δύο (2)

είναι κενές (1 του Κλάδου Γραμματέων και 1 του Κλάδου Οικονομολόγων – Λογιστών).

Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του επί δύο (2) έτη,  βρίσκεται στο βαθμό του

Προέδρου επί τρία (3) έτη,  όλα διανυθέντα στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών. Εκ των 2 λοιπών

Προέδρων  μία  υπηρετεί  στο  Δικαστήριο  επί  δύο  (2)  έτη  και  η  δεύτερη  μόλις  προήχθη.  Η

αρχαιότερη Εφέτης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών βρίσκεται στο βαθμό αυτό επί δέκα (10) έτη,

και η επόμενη εννέα (9) έτη, όλα διανυθέντα στο Δικαστήριο.  Οι λοιποί Εφέτες είναι σημαντικά

νεώτεροι , 

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο συγκροτείται από τρία τμήματα που δικάζουν υποθέσεις όλων των αντικειμένων. Τα

Τμήματα  συγκροτήθηκαν  με  βάση  τον  αριθμό  των  υπηρετούντων  Προέδρων  Εφετών  και  δεν

προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη  για τη συγκρότησή τους ειδικότερα κριτήρια. 

Στο  Δικαστήριο  δεν  λειτουργούν  ειδικά  τμήματα.  Διαπιστώθηκε  σε  Διοικητική  Ολομέλεια  του

Δικαστηρίου  ότι  υπό  τα  υπάρχοντα  δεδομένα,  ήτοι  τα  αντικείμενα  που  κατά  συντριπτική

πλειοψηφία  εισάγονται  προς  εξέταση  στο  ακροατήριο  του  Δικαστηρίου  (δημόσια  έργα  και

υποθέσεις  προσυμβατικού  σταδίου),  καθώς  και  το  είδος  των  υποθέσεων  που δεν  έχουν  ακόμη

προσδιορισθεί (που και πάλι αφορούν ανάλογα αντικείμενα) κ.λ.π., η δημιουργία ειδικών τμημάτων

δεν θα ωφελούσε ιδιαίτερα, αντιθέτως θα οδηγούσε σε σημαντική επιβάρυνση των υπηρετούντων

στα τμήματα αυτά δικαστών.
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Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

1. Δεν  υπάρχει  στην  πολυκατοικία  που  στεγάζεται  η  Γραμματεία  του  Δικαστηρίου  υποδομή

πρόσβασης ΑΜΕΑ. Για να εισέλθει άτομο ΑΜΕΑ στην είσοδο της πολυκατοικίας αναγκαστικά θα

χρειασθεί τη βοήθεια ετέρου προσώπου, ενώ στη συνέχεια η πρόσβασή του στους τρεις ορόφους θα

είναι δυνατή μέσω ανελκυστήρος. Όσον αφορά το ακροατήριο του Δικαστηρίου, αυτό λειτουργεί

σε  Δικαστικό  Μέγαρο  ευθύνης  των  Πολιτικών  Δικαστηρίων,  όπου,  εξ  όσων  γνωρίζουμε,  δεν

υφίσταται ειδική πρόσβαση για ΑΜΕΑ.  Στο Δικαστήριο υπάρχει δωμάτιο διασκέψεων, στο οποίο

υπάρχει βιβλιοθήκη, η οποία δεν διαθέτει εκδόσεις πρόσφατες και λειτουργεί υπό την ευθύνη της

Διεύθυνσης της Γραμματείας. 

2. Δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος νομολογίας. Το Δικαστήριο δια του Προϊσταμένου Προέδρου και της

Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Γραμματείας συγκεντρώνουν υποθέσεις ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος

και τις αποστέλλουν στο αρμόδιο Γραφείο Νομολογίας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας,

ενώ  αντίστοιχη  συμμετοχή  υφίσταται  και  για  την  ετήσια  έκδοση  του  Δικηγορικού  Συλλόγου

Πατρών  «ΑΧΑΪΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ»  όπου  περιέχεται  συλλογή  νομολογίας  του

δικαστηρίου μας. Η ανεύρεση των αποφάσεων κατά κανόνα γίνεται με πρόταση των Προέδρων του

Δικαστηρίου. Στην ιστοσελίδα του Διοικητικού Εφετείου Πατρών δεν αναρτώνται αποφάσεις του

Δικαστηρίου.

3. Τη  λειτουργία  του  ΟΣΔΔΥΔΔ  παρακολουθεί  συγκεκριμένος  δικαστικός  υπάλληλος

(διαχειριστής) που έχει ορισθεί από τον Προϊστάμενο Πρόεδρο με αναπληρωτή αυτού

4. Οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι πολύ εξοικειωμένοι με το ΟΣΔΔΥΔΔ

και αρκετά με τη χρήση Η/Υ. Οι δικαστικοί λειτουργοί δεν καταθέτουν σχέδια απόφασης και δεν

αναρτούν  εισηγήσεις  μέσω  του  ΟΣΔΔΥΔΔ ούτε  κάνουν  χρήση  του  υπηρεσιακού  email.  Δεν

υφίσταται δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις δεδομένων. 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Η  κατανομή  των  υποθέσεων  του  Μονομελούς  στα  Τμήματα  γίνεται  από  τον  Προϊστάμενο

Πρόεδρο του  Δικαστηρίου.  Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  εκάστου  Τμήματος,  ενδεχομένως  και  σε

συνεργασία με τους δικαστές του, προβαίνει στην κατανομή τους ανά δικαστή ή αναθέτει αυτήν

στους δικαστές του.

2. Δεν λαμβάνουν χώρα. Τηλεδιασκέψεις διότι  οι δικαστές προτιμούν τη φυσική παρουσία τους και

την δια ζώσης διενέργεια διασκέψεων, αφού άλλωστε η φυσική παρουσία τους στο Δικαστήριο

ενυπάρχει τουλάχιστον συγκεκριμένες ημέρες κάθε μήνα.

3. Στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου αναρτώνται πληροφορίες, ανακοινώσεις γνωστοποιήσεις κ.λ.π.

Δεν αναρτώνται δικαστικές αποφάσεις.
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4. Στο Δικαστήριο υπάρχει σχεδόν καθημερινή παρουσία του Προϊσταμένου Προέδρου αυτού. Οι

λοιποί Πρόεδροι και οι Δικαστές προσέρχονται αρκετές ημέρες ανά μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες

της  εργασίας  τους,  δεν  απαιτείται  όμως  να  καθορισθούν  ημέρες  υπηρεσίας  γι    αυτούς  διότι

υφίσταται  φυσική  παρουσία  του  Προϊσταμένου  Προέδρου.  Ο  Προϊστάμενος  Πρόεδρος

αποφαίνεται για τις αιτήσεις προτίμησης. 

5. Στις ακυρωτικές διαφορές ο θεσμός του εισηγητή λειτουργεί κανονικά κατά τα προβλεπόμενα

στις οικείες διατάξεις του Π.Δ. 18/1989. Στις υποθέσεις των διοικητικών διαφορών ουσίας (άρθρων

127 παρ. 3 και 128Α του Κ.Δ.Δ.) ουσιαστικά δεν λειτουργεί στην πράξη και, παρά το ότι αρχικά

εφαρμόσθηκε,  αργότερα  ατόνησε.  Έκαστος  Πρόεδρος  εξετάζει  νωρίτερον  της  δικασίμου  τον

φάκελο της υπόθεσης και εάν είναι ελλιπής ή δεν δεν έχει σχηματισθεί δεόντως δίνει εντολή στη

Διοίκηση να σχηματισθεί και να διαβιβασθεί στο Δικαστήριο.

6.  Η χρέωση  στον  εισηγητή  της  κύριας  υπόθεσης  δεν   γίνεται  κατά  τη  χρέωση  της  αίτησης

αναστολής διότι υφίσταται κινητικότητα των δικαστών και κατά το χρόνο εκδίκασης της κύριας

υπόθεσης  ο  εισηγητής  επί  της  αιτήσεως  αναστολής  ενδέχεται  να  έχει  μετατεθεί.  Εάν  όμως

εξακολουθεί να υπηρετεί στο Δικαστήριο κατά κανόνα η κύρια υπόθεση χρεώνεται σ   αυτόν.

Ε. Στατιστικά

1.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας σε κάθε έναν δικαστή κατά τα τελευταία τρία έτη

χρεώθηκαν κατά μέσο όρο 55 υποθέσεις ανά έτος. Το αντίστοιχο μέγεθος για την τριετία 2017-2019

ήταν  κατά  μέσο  όρο  95  υποθέσεις  ανά  έτος  κατά  δικαστή.  Ο  αριθμός  των  απροσδιόριστων

υποθέσεων ανέρχεται σε 1001.

Στ. Η πόλη της Πάτρας

Η Πάτρα  είναι η μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου και η τρίτη μεγαλύτερη της Ελλάδας, μετά

την Αθήνα και  τη Θεσσαλονίκη,  με πληθυσμό που ανέρχεται  στους  167.446 κατοίκους,  ενώ ο

πληθυσμός  του  Δήμου  Πατρέων  ανέρχεται  σε  213.984  κατοίκους,  σύμφωνα  με  την  επίσημη

απογραφή του 2011. Η Πάτρα είναι πρωτεύουσα της Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

καθώς  και  έδρα του  ομώνυμου δήμου,  ενώ έχει  οριστεί  επίσης  ως  έδρα  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Αποτελεί σημαντικό αστικό κέντρο και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας, σε

κομβικό  σημείο,  το  οποίο  αποτελεί  βασικό  δίαυλο  επικοινωνίας  με  την  Ιταλία  αλλά  και  την

ευρωπαϊκή δύση, σημαντικό τόσο από συγκοινωνιακή όσο και από εμπορική σκοπιά. Μέσω αυτού

συνδέεται  ουσιαστικά  η  ηπειρωτική  Ελλάδα  με  νησιά  του  Ιονίου  και  με  ιταλικά  λιμάνια  της

Αδριατικής Θάλασσας.
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Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», που εγκαινιάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία το

2004, συνδέει το προάστιο της Πάτρας Ρίο με το χωριό Αντίρριο της Αιτωλοακαρνανίας, ενώνοντας

έτσι την βόρεια Πελοπόννησο με τη δυτική Στερεά Ελλάδα. Η γέφυρα επίσης αποτελεί τμήμα της

Ιόνιας Οδού (Α5) και της Ευρωπαϊκής Οδού 55 (Ε55). 

Στην Πάτρα λειτουργούν σχολές και τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου και του  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Η Πάτρα είναι κόμβος τριών μεγάλων οδών. Στα ανατολικά της πόλης βρίσκεται η Ολυμπία Οδός,

η οποία συνδέει την πόλη με την Αθήνα, την Κόρινθο και πόλεις της Βόρειας Πελοποννήσου. Στα

βόρεια υπάρχει  η  Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και  η Ιόνια Οδός,  η οποία συνδέει  την πόλη με την

Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο, ενώ νότια υπάρχει η Εθνική Οδός 9, η οποία συνδέει την πόλη με

τον Πύργο και την Καλαμάτα, καθώς και άλλες πόλεις και τοποθεσίες της δυτικής Πελοποννήσου.

Η Πάτρα απέχει από την Τρίπολη 200 χλμ, από τα Ιωάννινα 217 χλμ, από τον Πύργο 95 χλμ, από

το Αγρίνιο 81 χλμ και από το Μεσολόγγι 47 χλμ. 

Η Πάτρα συνδέεται με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο μέσω της λεωφορειακής γραμμής του ΟΣΕ

"Πατρα-Αίγιο-Διακοπτό-Κιάτο", που συνδέει την Πάτρα με τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Κιάτου ο

οποίος αποτελεί τερματικό σταθμό του Προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. 

Η Πάτρα συνδέεται με ευρωπαϊκούς προορισμούς μέσω του αεροδρομίου του Αράξου που απέχει

περίπου 45 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης.

Στην  πόλη  υπάρχουν  τα  εξής  δημόσια  νοσοκομεία:  Γενικό  Νοσοκομείο  Πατρών  «Ο  Άγιος

Ανδρέας»,  Πανεπιστημιακό  Γενικό  Νοσοκομείο  Πατρών  «Παναγία  η  Βοήθεια»  (Ρίο)  και  το

Καραμανδάνειο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

1. Από  διοικητικής  πλευράς  συνήθη  προβλήματα  είναι  αυτά  που  ανάγονται  στην  καθημερινή

λειτουργία  του  Δικαστηρίου  και  της  περιφέρειας  αυτού  (όπως  π.χ.  οι  χρηματοδοτήσεις  για

ανακύπτουσες ανάγκες, η καταβολή οδοιπορικών των δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων που

μετακινούνται σε μεταβατικές έδρες και διάφορα άλλα προβλήματα). Από πλευράς δικαιοδοτικής

γενικώτερο  πρόβλημα  αποτελεί  η  μικρής  διάρκειας  παραμονή  των  δικαστών  στο  Δικαστήριο

(συνεχής κινητικότητα), η έλλειψη (εξ ανάγκης) ειδικών τμημάτων σ   αυτό, η εν γένει υποδομή η

οποία συναρτάται με το βασικό πρόβλημα που είναι το κτιριακό, δεδομένου ότι η Γραμματεία του

Δικαστηρίου στεγάζεται σε τρεις ορόφους πολυκατοικίας και σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, σε

άλλο κτίριο (το δικαστικό Μέγαρο), υπάρχει το ακροατήριό του

2. Ο αριθμός δικαστικών υπαλλήλων είναι επαρκής, ίσως  πρέπει να υπάρξει εμπλουτισμός με

κρίσιμες ειδικότητες, όπως πτυχιούχων πληροφορικής και νομικών σχολών.
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7. Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 868/1961 (Α΄). H έδρα του είναι στον Πειραιά και η περιφέρειά

του εκτείνεται στην περιφέρεια των Διοικητικών Πρωτοδικείων Πειραιώς, Χαλκίδας, Λιβαδειάς,

Λαμίας, Σύρου, Ρόδου και Μυτιλήνης. Διατηρεί μεταβατικές έδρες στη Μυτιλήνη, στη Ρόδο, και

στη Σύρο  (άρθρο μόνο του π.δ. 404/1978 – Α΄ 83). 

Διοικείται από Τριμελές Συμβούλιο που εκλέγεται από την Ολομέλειά του. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται 11 οργανικές θέσεις Προέδρων Εφετών και 44 θέσεις Εφετών. 

Για τη στελέχωση της Γραμματείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προβλέπονται 52

οργανικές θέσεις υπαλλήλων. Έχουν καλυφθεί μόνο 30 θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, τέσσερις

δικαστικοί υπάλληλοι δε είναι υπό παραίτηση. Στο Δικαστήριο δεν υπάρχει δικαστικός επιμελητής. 

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από 11 Τμήματα. Ειδικότερα,  τρία Τμήματα δικάζουν τις ακυρωτικές

διαφορές και τα υπόλοιπα δικάζουν ουσιαστικές διαφορές. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο στο κέντρο της πόλης έτους

κατασκευής 1973. Το κτίριο δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των ΑΜΕΑ, δεν υπάρχουν χώροι για τη

διενέργεια  διασκέψεων  ούτε  χώρος  για  βιβλιοθήκη.  Έχει  ορισθεί  δικαστικός  λειτουργός  ως

υπεύθυνος νομολογίας του Δικαστηρίου και δικαστικός υπάλληλος υπεύθυνος για την εποπτεία του

ΟΣΔΔΥΔΔ.  Στο  Δικαστήριο  λειτουργεί  ιστοσελίδα.  Οι  δικαστικοί  λειτουργοί  και  οι  δικαστικοί

υπάλληλοι είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και τη λειτουργία του ΟΣΔΔΥΔΔ. 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Οι δικαστικοί υπάλληλοι συμμετέχουν στη χρέωση παραδίδοντας στον προϊστάμενο λίστα με τις

εκκρεμείς υποθέσεις κατ’ αντικείμενο και παλαιότητα.

2. Η χρέωση στις υποθέσεις μονομελούς συνθέσεως γίνεται σε ορισμένα τμήματα από τον Πρόεδρο

και σε άλλα την κάνουν μόνοι  οι εφέτες.

3. Η χρέωση στον εισηγητή της κύριας υπόθεσης γίνεται κατά τη χρέωση της αίτησης αναστολής.
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4. Οι  υπηρεσίες  στο  Δικαστήριο  γίνονται  από  τους  δικαστικούς  λειτουργούς  μία  ημέρα  την

εβδομάδα.  Μία ημέρα την εβδομάδα υπάρχει και φυσική παρουσία των δικαστικών λειτουργών

στο Δικαστήριο.

5. Η πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης αποφαίνεται για τις αιτήσεις προτίμησης

6. Τα  ευεργετήματα  πενίας  όταν  η  υπόθεση  έχει  προσδιορισθεί  σε  τμήμα  χρεώνονται   στον

Πρόεδρο του τμήματος , αν δεν έχει προσδιορισθεί, χρεώνεται ισομερώς στους Προέδρους των

Τμημάτων.

7. Για  την  κοινοποίηση  των  αποφάσεων  το  Δικαστήριο  επικουρείται  από  επιμελητές  του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς.

8. Η αναβολή των υποθέσεων απόκειται στην ευχέρεια των δικαστικών λειτουργών

9. Ο θεσμός του εισηγητή δικαστή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία

Ε. Στατιστικά

Οι απροσδιόριστες υποθέσεις του Δικαστηρίου ανέρχονται σε 2.700. Με εξαίρεση το διάστημα από

Μάρτιο 2020 μέχρι το Σεπτέμβριο 2021, οι εφέτες χρεώνονται περίπου 110 με 120 υποθέσεις το

χρόνο.

Στ. Η πόλη του Πειραιά

Ο Πειραιάς αποτελεί την τρίτη πόλη της Ελλάδας μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με δική της

περιφερειακή αστική ζώνη, και έδρα του σημαντικότερου λιμανιού της Ελλάδας. Ο Δήμος Πειραιά,

έχει σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 έκταση 10,9 τ. χμ. και πληθυσμό 163.688 κατοίκους

(γεγονός που τον καθιστά πέμπτο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας) Η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά

συγκροτεί την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, η οποία συνίσταται από τον ομώνυμο δήμο και

τέσσερις  ακόμη δήμους (Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κορυδαλλού, Κερατσινίου-Δραπετσώνας

και  Περάματος),  με  συνολικό πληθυσμό 448.997 κατοίκους  και  έκταση 50,4  τ.χμ.  Ο Πειραιάς

αποτελεί  σημαντικό βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο της χώρας, αποτελώντας το μεγαλύτερο σε

επιβατική κίνηση λιμένα της Ευρώπης, συνδέοντας ακτοπλοϊκά την πρωτεύουσα με τα νησιά του

Αιγαίου και αποτελώντας ένα σημαντικό προορισμό για κρουαζιερόπλοια εντός της Μεσογείου. 

Το  Δικαστήριο  βρίσκεται  στην  Εφετειακή  Περιφέρεια  Πειραιά,  όπου  έχει  την  έδρα  της  η

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.  

Στον Πειραιά  έχουν την έδρα τους Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήριο (Πρωτοδικείο και Εφετείο

καθώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελίες), το Διοικητικό Εφετείο και το Διοικητικό Πρωτοδικείο. 
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Στον Πειραιά έχει την έδρα του το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Οργανισμός

Λιμένος  Πειραιώς  (ΟΛΠ),  το  Πανεπιστήμιο  Πειραιώς,  η  Σχολή Ναυτικών Δοκίμων,  το  Γενικό

Νοσοκομείο Νίκαιας. 

Το κέντρο  του  Πειραιά  απέχει  περίπου  10  χιλιόμετρα  από  το  κέντρο  της  Αθήνας,  της  οποίας

αποτελεί ιστορικό επίνειο. Η πόλη εξυπηρετείται συγκοινωνιακά από λεωφορεία/τρόλεϊ, τη γραμμή

1 του μετρό,  τον προαστιακό,  το τραμ Αθήνας,  το υπεραστικό ΚΤΕΛ και  μελλοντικά από την

επέκταση της γραμμής 3 του μετρό. Ο σταθμός Πειραιά του ΟΣΕ είναι η αφετηρία της γραμμής

Πειραιά - Θεσσαλονίκης και των γραμμών 1 και 2 του Προαστιακού της Αθήνας, οι οποίες ενώνει

τον  Πειραιά  με  τον  Διεθνή  Αερολιμένα  Αθηνών  «Ελευθέριος  Βενιζέλος»  και  το  Κιάτο  στην

Πελοπόννησο  αντίστοιχα.  Λόγω  της  γεωμορφολογίας  του  Πειραιά  και  τη  στενή  είσοδο  στη

χερσόνησο, δεν υπάρχει έντονο εθνικό οδικό δίκτυο. Δύο κύριες οδικές αρτηρίες συνδέουν την

πόλη με τις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής: η οδός Πειραιώς και ο Κόμβος Λεωφόρου Ποσειδώνος

/ Αυτοκινητόδρομος 1 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι). Ξεκινάει από τα σύνορα του Πειραιά με

το  Παλαιό  Φάληρο,  κατευθύνεται  προς  την  Αθήνα  και  αργότερα  προς  τη  Λαμία  και  τη

Θεσσαλονίκη. Εκτός από τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, από τον Πειραιά περνάνε και δύο εθνικές

οδοί. Η πρώτη είναι η εθνική οδός 56, που συνδέει τον Πειραιά με την Αθήνα. Η δεύτερη είναι η

εθνική οδός 56α, η οποία συνδέει τον Πειραιά με το Κερατσίνι και τον Σκαραμαγκά στα δυτικά και

το Παλαιό Φάληρο στα ανατολικά. Ο Πειραιάς απέχει από τη Λαμία 219 χλμ, από τη Λιβαδειά 146

χλμ και από τη Χαλκίδα 86 χλμ. 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι οι  κενές θέσεις  των Γραμματέων και των Επιμελητών, τα

προβλήματα του κτιρίου και οι μεταβατικές έδρες στα νησιά.
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8. Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1805/1988. H έδρα του είναι στην Τρίπολη  Θεσσαλονίκη και η

περιφέρειά του εκτείνεται στην περιφέρεια των Διοικητικών Πρωτοδικείων Τρίπολης, Καλαμάτας,

Ναυπλίου και Κορίνθου (άρθρο μόνο του π.δ. 404/1978 – Α΄ 83). 

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Προβλέπονται τρεις (3) θέσεις Προέδρων Εφετών και δέκα (10) Εφετών και είναι όλες καλυμμένες.

Επίσης για τους δικαστικούς υπαλλήλους προβλέπονται συνολικά δώδεκα (12) θέσεις  δικαστικών

υπαλλήλων. Από τις θέσεις αυτές  είναι καλυμμένες μόνο τρεις(3).

Οι Πρόεδροι Εφετών υπηρετούν από 16-9-2019, 20-9-2007 και 14-9-2020 . Οι Εφέτες από 16-9-

2013, 16-9-2014, 17-9-2012, 17-9-2013, 15-9-2016, 16-9-2018, 16-9-2020, 2-10-2020 και 2-10-

2020.

2. Τα Τμήματα

Στο Δικαστήριο λειτουργούν τρία Τμήματα. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Διοικητικό Εφετείο στεγάζεται σε διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στο κέντρο της πόλης σε

απόσταση  150  μ  από  το  δικαστικό  μέγαρο  με  αποτέλεσμα  να  απαιτείται  η  μεταφορά  των

δικογραφιών και η μετακίνηση των δικαστικών λειτουργών. 

Το Δικαστήριο δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των ΑΜΕΑ . Στο κτήριο όπου στεγάζεται η Γραμματεία

συστεγάζονται  ιδιωτικές  επιχειρήσεις.  Δεν  υπάρχουν  γραφεία  για  όλους  τους  Προέδρους.  Η

βιβλιοθήκη  του  Δικαστηρίου  δεν  ενημερώνεται.  Οι  δικαστικοί  λειτουργοί  και  υπάλληλοι

χαρακτηρίζονται  αρκετά  εξοικειωμένοι  με  τη  χρήση  Η/Υ  και  με  το  ΟΣΔΔΥΔΔ.  Δεν  υπάρχει

δυνατότητα  σύνδεσης  του  Δικαστηρίου  με  άλλες  βάσεις  δεδομένων.  Δεν  πραγματοποιούνται

τηλεδιασκέψεις  στο Δικαστήριο.  Τα σχέδια των αποφάσεων και  οι  εισηγήσεις  στις  ακυρωτικές

υποθέσεις δεν υποβάλλονται μέσω του ΟΣΔΔΥΔΔ. 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου
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1. Στις  υποθέσεις  προσωρινής  δικαστικής  προστασίας  η  χρέωση  στον  εισηγητή  της  κύριας

υπόθεσης γίνεται κατά τη χρέωση της αίτησης αναστολής

2. Οι υπηρεσίες των δικαστικών λειτουργών γίνονται με φυσική παρουσία δύο με τρεις ημέρες το

μήνα

3. Δεν γίνεται επικαίρως η κοινοποίηση των δικαστικών αποφάσεων λόγω έλλειψης δικαστικών

επιμελητών .

4. Στις υποθέσεις της Μονομελούς Συνθέσεων η αναβολή των υποθέσεων είναι στην ευχέρεια των

δικαστικών λειτουργών.

5. Όσον  αφορά τις  ακυρωτικές  διαφορές  για  τον  ορισμό  Εισηγητή  τηρείται  η  διαδικασία  που

προβλέπεται  στο  άρθρο  22  του  π.δ/τος  18/1989.  Όσον  αφορά  τις  ουσιαστικές  διαφορές,  δεν

εφαρμόζεται  μέχρι  τώρα  η  διάταξη  του  άρθρου  127  παρ.  3  του  ΚΔΔ,  διότι  δεν  φαίνεται  να

προσφέρει  κάτι στην ολοκλήρωση του φακέλου ή στη διενέργεια των επιδόσεων,  αφού το μεν

ζήτημα της προσκόμισης του διοικητικού φακέλου αντιμετωπίζεται λεπτομερώς από τη διάταξη του

άρθρου 129 του ΚΔΔ, το δε ζήτημα των επιδόσεων από τη διάταξη του άρθρου 128 ΚΔΔ. Σε

περίπτωση δε που είναι ελλιπής ο φάκελος, ο Πρόεδρος του κάθε Τμήματος, είτε ο ίδιος είτε μέσω

της  Γραμματείας  του  Δικαστηρίου  φροντίζει,  πριν  από  τη  συζήτηση,  να  συμπληρωθεί.  Τούτο

αποδεικνύεται και από το ότι οι αναβολές για το ζήτημα τούτο είναι ελάχιστες.

Ε. Στατιστικά

1. Υπάρχουν 1109 υποθέσεις απροσδιόριστες

Στ. Η πόλη της Τρίπολης 

Είναι η μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα του Νομού Αρκαδίας και της τέως επαρχίας Μαντινείας.

Βρίσκεται χτισμένη σε οροπέδιο σε υψόμετρο 660 μέτρων. Ο πληθυσμός της είναι 30.090 κάτοικοι,

ενώ ο πληθυσμός του ομώνυμου Δήμου είναι 47.457 κάτοικοι.  Αποτελεί έδρα της Περιφέρειας

Πελοποννήσου η οποία έχει πληθυσμό 577.903 κατοίκους. Στην πόλη εδρεύουν και λειτουργούν

Εφετείο, Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών, Ειρηνοδικείο και Πταισματοδικείο. Απέχει από

την Πάτρα 202 χλμ, από το Ναύπλιο 65 χλμ, από την Κόρινθο 79 χλμ και από την Καλαμάτα 83

χλμ. Με τις πόλεις αυτές συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο ΜΟΡΕΑΣ (Ε65) και την Ολυμπία οδό.

Στην πόλη βρίσκονται τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Βασικό πρόβλημα του Δικαστηρίου η έλλειψη δικαστικών υπαλλήλων
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9. Διοικητικό Εφετείο Χανίων

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε με το άρθρο 2 του β.δ. 868/1961 (Α΄). H έδρα του είναι στα Χανιά και η περιφέρειά του

εκτείνεται στην περιφέρεια των Διοικητικών Πρωτοδικείων Χανίων και Ηρακλείου (άρθρο μόνο

του π.δ. 404/1978 – Α΄ 83).

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου.  

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται 3 οργανικές θέσεις Προέδρων Εφετών και 10 θέσεις Εφετών. 

Για τη στελέχωση της Γραμματείας του Διοικητικού Εφετείου Χανίων προβλέπονται 11 οργανικές

θέσεις  δικαστικών  υπαλλήλων,  ειδικότερα  έξι  θέσεις  Γραμματέων,  2  Επιμελητών,  1

Δακτυλογράφων  –  Χειριστών,  1  ΤΕ  Πληροφορικής  και  1  ΠΕ  Οικονομολόγων/  Λογιστών.

Υπηρετούν 6 Γραμματείς (δύο από μετάταξη) και 1 δακτυλογράφος.

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από 3 Τμήματα γενικής αρμοδιότητας. Δεν έχουν συγκροτηθεί ειδικά

τμήματα στο Δικαστήριο. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Δικαστήριο  συστεγάζεται  με  άλλες  υπηρεσίες  (ΔΟΥ Χανίων).  Εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  των

ΑΜΕΑ. Δεν υφίσταται σχέδιο πυρασφάλειας. Δεν υπάρχει χώρος για τη διενέργεια διασκέψεων.

Στο Δικαστήριο λειτουργεί βιβλιοθήκη η οποία δεν ενημερώνεται με νέες εκδόσεις και για το λόγο

αυτό  δεν  έχει  ορισθεί  υπεύθυνος  δικαστικό  λειτουργός.  Την  εποπτεία  της  βιβλιοθήκης  έχει

επιφορτισθεί δικαστικός υπάλληλος. Στο Δικαστήριο δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος νομολογίας. Με

απόφαση της Προϊσταμένης Προέδρου του Δικαστηρίου είχε ορισθεί πενταμελής Επιτροπή για την

παρακολούθηση της λειτουργίας του ΟΣΔΔΥΔΔ. Από την Επιτροπή αυτή εξακολουθεί να υπηρετεί

μόνο ένα μέλος δικαστικός λειτουργός και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι

δικαστικοί λειτουργοί είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και το ΟΣΔΔΥΔΔ. Παρά ταύτα οι

δικαστικοί λειτουργοί δεν καταθέτουν σχέδια αποφάσεων και εισηγήσεις μέσω του ΟΣΔΔΥΔΔ. Σε

αρκετές  περιπτώσεις  δεν  γίνεται  από  όλους  χρήση  του  υπηρεσιακού  email.  Δεν  υπάρχει  στο

Δικαστήριο σύνδεση με άλλες βάσεις δεδομένων. Στο Δικαστήριο λαμβάνουν χώρα διασκέψεις και

γίνεται χρήση τηλεδιάσκεψης. 
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Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Η χρέωση των υποθέσεων μονομελούς σύνθεσης γίνεται σε κάθε Τμήμα από τον Προϊστάμενο

Πρόεδρο. Στη συνέχεια η χρέωση των υποθέσεων στους δικαστικούς λειτουργούς γίνεται από τον

Πρόεδρο του Τμήματος.

2. Οι υποθέσεις προσωρινής δικαστικής λειτουργίας προσδιορίζονται αμέσως σε σε εισηγητή και

Τμήμα. Η χρέωση της κύριας υπόθεσης δεν γίνεται κατά τη χρέωση της αιτήσεως αναστολής.

3. Κατά  τη  διάρκεια  του  δικαστικού  έτους  δεν  γίνονται  υπηρεσίες  δικαστικών  λειτουργών.

Δεδομένης  της  συγκρότησης  των  δικαστικών  σχηματισμών  και  της  συνεδρίασής  τους  τρεις

συνεχόμενες εβδομάδες υπάρχει φυσική παρουσία των δικαστικών λειτουργών τις περισσότερες

ημέρες του μήνα.

4. Η κοινοποίηση των αποφάσεων εξαρτάται από τη θεώρησή τους από τον Εισηγητή και από τον

Πρόεδρο του Τμήματος.

5. Για τα ευεργετήματα πενίας αποφαίνεται ο Προϊστάμενος Πρόεδρος

6. Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου παρακολουθεί τον αριθμό των συζητούμενων υποθέσεων και

των αναβολών. Ο χρόνος αναβολής είναι στην ευχέρεια των δικαστικών λειτουργών. Κατά κανόνα

υπάρχει εποπτεία του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου στις υποθέσεις που εκκρεμούν σε πιλοτική

δίκη.

7. Ο θεσμός του Εισηγητή στις υποθέσεις ουσίας εφαρμόσθηκε αρχικά αλλά δεν τηρείται διότι

εκτιμήθηκε  ότι  δεν  συμβάλλει  στην  επιτάχυνση  της  διαδικασίας.  Τούτο  διότι  η  υπόθεση

αναβάλλεται λόγω της μη αποστολής φακέλου από τη Διοίκηση και τα ζητήματα για τα οποία ο

Εισηγητής πρέπει να συντάξει έκθεση δεν είναι προφανή. 

Ε. Στατιστικά

Τα τρία τελευταία έτη (2018 -  2019, 2019 - 2020, και 2020 – 2021) οι δέκα περίπου δικαστικοί

λειτουργοί στο βαθμό του Εφέτη χρεώθηκαν 813 ,  606 και 457 υποθέσεις. 

Οι απροσδιόριστες υποθέσεις  ήταν 40 ακυρωτικής φύσης (εισαγωγής 2021),  υποθέσεις ουσίας

τριμελούς 246 (εισαγωγής 2020 και 2021) και μονομελούς 309.

Στ. Η πόλη των Χανίων

Το Δικαστήριο  βρίσκεται  στην  Εφετειακή  Περιφέρεια  Χανίων.  Η  πόλη  των  Χανίων  είναι  η

πρωτεύουσα  του  νομού  Χανίων  ανήκει  στην  Περιφέρεια  Κρήτης  και  στην  Αποκεντρωμένη

Διοίκηση Κρήτης. Η πόλη των Χανίων καταλαμβάνει έκταση περίπου δεκατριών τετραγωνικών

χιλιομέτρων και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού μετά το Ηράκλειο. Ο δήμος
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Χανίων αριθμεί 108.642 κατοίκους και, πέρα από τα Χανιά (53.910 κάτοικοι), η ευρύτερη αστική

περιοχή  περιλαμβάνει  τα  μεγαλύτερα  προάστια  τα  οποία  έχουν  ενωθεί  οικιστικά  με  το  δήμο

Χανίων. 

Στα Χανιά έχουν την έδρα τους Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήριο (Πρωτοδικείο και Εφετείο καθώς

και οι αντίστοιχες Εισαγγελίες), καθώς και το Διοικητικό Εφετείου και Διοικητικό Πρωτοδικείου.

Στα Χανιά έχει την έδρα του το Πολυτεχνείου Κρήτης και λειτουργούν Τεχνικό Επιμελητήριο και

Εμπορικό  και  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο,  το  Γενικό  Νομαρχιακό  Νοσοκομείο  Χανίων  και  το

Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης. 

Τα Χανιά διαθέτουν αεροδρόμιο και λιμάνι. Το οδικό δίκτυο, δεν καλύπτει τις ανάγκες τις περιοχής

ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τους οποίους το νησί της Κρήτης υποδέχεται μεγάλο αριθμό

τουριστών,  θεωρείται  ξεπερασμένο και  σε  αρκετά  σημεία  επικίνδυνο.  Υπό σχεδιασμό είναι   ο

αυτοκινητόδρομος 90 (Α90), γνωστός και ως Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, (ΒΟΑΚ) ο οποίος

ενώνει τη δυτικότερη πόλη της Κρήτης, Καστέλι Κισάμου με την ανατολικότερη, Σητεία. Η πόλη

των Χανίων απέχει 139 χλμ από το Ηράκλειο, 62 χλμ από το Ρέθυμνο και 202 χλμ από τον Άγιο

Νικόλαο. 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Στατιστικά των Διοικητικών Εφετείων, ετών 2014 – 2020 

1. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Έτος 2014

Εισαχθείσες 8705

Εκκρεμείς 16183

Απροσδιόριστες 31.12.2014 4453

Δημοσιευθείσες 10386

Έτος 2015

Εισαχθείσες Υποθέσεις 9. 219

Εκκρεμείς Υποθέσεις 14379

Απροσδιόριστες 31.12.2015 2980

Δημοσιευθείσες 9436

Έτος 2016

Εισαχθείσες Υποθέσεις 7546

Εκκρεμείς Υποθέσεις 14379

Απροσδιόριστες 31.12.2016 2946

Δημοσιευθείσες 7292

Έτος 2017 

Εισαχθείσες 8573

Εκκρεμείς 12.000

Απροσδιόριστες 31.12.2017 2542

Δημοσιευθείσες 10302

Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 8569

Εκκρεμείς Υποθέσεις 12455

Απροσδιόριστες 31.12.2018 3734

Δημοσιευθείσες 7875
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Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 7678

Εκκρεμείς Υποθέσεις 11762

Απροσδιόριστες 31.12.2019 3359

Δημοσιευθείσες 7949

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 10566

Εκκρεμείς Υποθέσεις 12042

Απροσδιόριστες 31.12.2020 3711

Δημοσιευθείσες 6926
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2. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

Έτος 2014

Εισαχθείσες 3780

Εκκρεμείς 6975

Απροσδιόριστες 31.12.2014 5111

Δημοσιευθείσες 3061

Έτος 2015

Εισαχθείσες 2968

Εκκρεμείς 6046

Απροσδιόριστες 31.12.2015 2563

Δημοσιευθείσες 3059

Έτος 2016

Εισαχθείσες 2504

Εκκρεμείς 6046

Απροσδιόριστες 31.12.2016 1546

Δημοσιευθείσες 2423

Έτος 2017

Εισαχθείσες 2765

Εκκρεμείς 4823

Απροσδιόριστες 31.12.2017 617

Δημοσιευθείσες 3833

Έτος 2018

Εισαχθείσες 3556

Εκκρεμείς 4565

Απροσδιόριστες 31.12.2018 1272

Δημοσιευθείσες 3364
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Έτος 2019

Εισαχθείσες 3853

Εκκρεμείς 4657

Απροσδιόριστες 31.12.2019 1677

Δημοσιευθείσες 3222

Έτος 2020

Εισαχθείσες 3540

Εκκρεμείς 4971

Απροσδιόριστες 31.12.2020 2341

Δημοσιευθείσες 2672
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3. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων

Έτος 2014

Εισαχθείσες 406

Εκκρεμείς 1460

Απροσδιόριστες 31.12.2014 868

Δημοσιευθείσες 456

Έτος 2015

Εισαχθείσες 379

Εκκρεμείς 1253

Απροσδιόριστες 31.12.2015 655

Δημοσιευθείσες 586

Έτος 2016

Εισαχθείσες 303

Εκκρεμείς 1253

Απροσδιόριστες 31.12.2016 605

Δημοσιευθείσες 297

Έτος 2017

Εισαχθείσες 544

Εκκρεμείς 1172

Απροσδιόριστες 31.12.2017 589

Δημοσιευθείσες 552

Έτος 2018

Εισαχθείσες 555

Εκκρεμείς 1124

Απροσδιόριστες 31.12.2018 516

Δημοσιευθείσες 486
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Έτος 2019

Εισαχθείσες 516

Εκκρεμείς 1130

Απροσδιόριστες 31.12.2019 531

Δημοσιευθείσες 424

Έτος 2020

Εισαχθείσες 421

Εκκρεμείς 1055

Απροσδιόριστες 31.12.2020 595

Δημοσιευθείσες 388
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4. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής

Έτος 2014

Εισαχθείσες 597

Εκκρεμείς 1781

Απροσδιόριστες 31.12.2014 971

Δημοσιευθείσες 662

Έτος 2015

Εισαχθείσες 647

Εκκρεμείς 1605

Απροσδιόριστες 31.12.2015 -

Δημοσιευθείσες 823

Έτος 2016

Εισαχθείσες 584

Εκκρεμείς 1605

Απροσδιόριστες 31.12.2016 -

Δημοσιευθείσες 443

Έτος 2017

Εισαχθείσες 562

Εκκρεμείς 1539

Απροσδιόριστες 31.12.2017 634

Δημοσιευθείσες 975

Έτος 2018

Εισαχθείσες 707

Εκκρεμείς 1433

Απροσδιόριστες 31.12.2018 329

Δημοσιευθείσες 718
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Έτος 2019

Εισαχθείσες 612

Εκκρεμείς 1225

Απροσδιόριστες 31.12.2019 246

Δημοσιευθείσες 711

Έτος 2020

Εισαχθείσες 612

Εκκρεμείς 1282

Απροσδιόριστες 31.12.2020 388

Δημοσιευθείσες 518
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5. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Εφετείου Λάρισας

Έτος 2014

Εισαχθείσες 799

Εκκρεμείς 2386

Απροσδιόριστες 31.12.2014 1149

Δημοσιευθείσες 1033

Έτος 2015

Εισαχθείσες 740

Εκκρεμείς 2181

Απροσδιόριστες 31.12.2015 790

Δημοσιευθείσες 945

Έτος 2016

Εισαχθείσες 573

Εκκρεμείς 2181

Απροσδιόριστες 31.12.2016 765

Δημοσιευθείσες 769

Έτος 2017

Εισαχθείσες 567

Εκκρεμείς 1539

Απροσδιόριστες 31.12.2017 364

Δημοσιευθείσες 975

Έτος 2018

Εισαχθείσες 673

Εκκρεμείς 1353

Απροσδιόριστες 31.12.2018 193

Δημοσιευθείσες 755
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Έτος 2019

Εισαχθείσες 746

Εκκρεμείς 1324

Απροσδιόριστες 31.12.2019 278

Δημοσιευθείσες 782

Έτος 2020

Εισαχθείσες 646

Εκκρεμείς 1394

Απροσδιόριστες 31.12.2020 531

Δημοσιευθείσες 676
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6. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Εφετείου Πατρών

Έτος 2014

Εισαχθείσες 971

Εκκρεμείς 2906

Απροσδιόριστες 31.12.2014 -

Δημοσιευθείσες 1461

Έτος 2015

Εισαχθείσες 915

Εκκρεμείς 2713

Απροσδιόριστες 31.12.2015 -

Δημοσιευθείσες 1111

Έτος 2016

Εισαχθείσες 815

Εκκρεμείς 2710

Απροσδιόριστες 31.12.2016 968

Δημοσιευθείσες 878

Έτος 2017

Εισαχθείσες 885

Εκκρεμείς 2086

Απροσδιόριστες 31.12.2017 769

Δημοσιευθείσες 1365

Έτος 2018

Εισαχθείσες 884

Εκκρεμείς 1902

Απροσδιόριστες 31.12.2018 647

Δημοσιευθείσες 893
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Έτος 2019

Εισαχθείσες 881

Εκκρεμείς 1918

Απροσδιόριστες 31.12.2019 491

Δημοσιευθείσες 679

Έτος 2020

Εισαχθείσες 854

Εκκρεμείς 1972

Απροσδιόριστες 31.12.2020 743

Δημοσιευθείσες 631
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7. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς

Έτος 2014

Εισαχθείσες 3319

Εκκρεμείς 11486

Απροσδιόριστες 31.12.2014 -

Δημοσιευθείσες 4091

Έτος 2015

Εισαχθείσες 3198

Εκκρεμείς 10740

Απροσδιόριστες 31.12.2015 5570

Δημοσιευθείσες 3944

Έτος 2016

Εισαχθείσες 2172

Εκκρεμείς 10741

Απροσδιόριστες 31.12.2016 4382

Δημοσιευθείσες 2507

Έτος 2017

Εισαχθείσες 2981

Εκκρεμείς 8561

Απροσδιόριστες 31.12.2017 4133

Δημοσιευθείσες 4553

Έτος 2018

Εισαχθείσες 3125

Εκκρεμείς 7717

Απροσδιόριστες 31.12.2018 3140

Δημοσιευθείσες
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Έτος 2019

Εισαχθείσες 2650

Εκκρεμείς 6565

Απροσδιόριστες 31.12.2019 2362

Δημοσιευθείσες 3176

Έτος 2020

Εισαχθείσες 2902

Εκκρεμείς 6378

Απροσδιόριστες 31.12.2020 2129

Δημοσιευθείσες 2567
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8. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης

Έτος 2014

Εισαχθείσες 575

Εκκρεμείς 2549

Απροσδιόριστες 31.12.2014 -

Δημοσιευθείσες 983

Έτος 2015

Εισαχθείσες -

Εκκρεμείς 2680

Απροσδιόριστες 31.12.2015 -

Δημοσιευθείσες -

Έτος 2016

Εισαχθείσες 677

Εκκρεμείς 2714

Απροσδιόριστες 31.12.2016 -

Δημοσιευθείσες 785

Έτος 2017

Εισαχθείσες 828

Εκκρεμείς 2107

Απροσδιόριστες 31.12.2017 935

Δημοσιευθείσες 1072

Έτος 2018

Εισαχθείσες 679

Εκκρεμείς 1827

Απροσδιόριστες 31.12.2017 737

Δημοσιευθείσες 856

258



Έτος 2019

Εισαχθείσες 861

Εκκρεμείς 1801

Απροσδιόριστες 31.12.2017 773

Δημοσιευθείσες 784

Έτος 2020

Εισαχθείσες 535

Εκκρεμείς 1617

Απροσδιόριστες 31.12.2020 856

Δημοσιευθείσες 624
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9. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Εφετείου Χανίων

Έτος 2014

Εισαχθείσες 647

Εκκρεμείς 1727

Απροσδιόριστες 31.12.2014 909

Δημοσιευθείσες 882

Έτος 2015

Εισαχθείσες 952

Εκκρεμείς 1813

Απροσδιόριστες 31.12.2015 1012

Δημοσιευθείσες 866

Έτος 2016

Εισαχθείσες 540

Εκκρεμείς 1813

Απροσδιόριστες 31.12.2016 892

Δημοσιευθείσες 619

Έτος 2017 

Εισαχθείσες 695

Εκκρεμείς 1517

Απροσδιόριστες 31.12.2017 698

Δημοσιευθείσες 800

Έτος 2018

Εισαχθείσες 633

Εκκρεμείς 1555

Απροσδιόριστες 31.12.2018 599

Δημοσιευθείσες 459

260



Έτος 2019

Εισαχθείσες 526

Εκκρεμείς 1153

Απροσδιόριστες 31.12.2019 395

Δημοσιευθείσες 755

Έτος 2020

Εισαχθείσες 723

Εκκρεμείς 1196

Απροσδιόριστες 31.12.2020 550

Δημοσιευθείσες 569
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Περιγραφές των Διοικητικών Πρωτοδικείων38

1. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 868/1961 και άρχισε να λειτουργεί στις 1.3.1962. Η έδρα του

είναι στην Αθήνα στο δικαστικό μέγαρο των Διοικητικών Δικαστηρίων, όπου έχουν ορισθεί και οι

αίθουσες συνεδριάσεών του. Η κατά τόπο αρμοδιότητά του εκτείνεται στα διαμερίσματα Αθηνών,

Ανατολικής  Αττικής  και  Δυτικής  Αττικής,  ενώ  έχει  μεταβατική  έδρα  στην  Ελευσίνα,  όπου

εκδικάζονται υποθέσεις της επαρχίας Μεγαρίδος.

Διοικείται από Τριμελές Συμβούλιο που εκλέγεται από την Ολομέλειά του.

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο  Δικαστήριο  προβλέπονται  35  οργανικές  θέσεις  Προέδρων  Πρωτοδικών  και  178  θέσεις

Πρωτοδικών και Παρέδρων ΔΔ. Υπηρετούν 198 Δικαστικοί Λειτουργοί (33 Πρόεδροι Πρωτοδικών

και  165  Πρωτοδίκες  και  Πάρεδροι  Πρωτοδικών).  Οι  δικαστικοί  λειτουργοί  υπηρετούν  στο

Δικαστήριο αρκετά χρόνια συνήθως, δεδομένου ότι οι περισσότεροι κατοικούν στην Αθήνα και η

υπηρεσία  τους  στο  Δικαστήριο  έχει  τα  χαρακτηριστικά  μονιμότητας.  Εξαίρεση  αποτελούν  οι

προαγωγές και τοποθετήσεις σε όλους τους βαθμούς (πάρεδροι που προάγονται σε πρωτοδίκες,

πρωτοδίκες  που προάγονται  σε προέδρους πρωτοδικών) με  τις  οποίες  κάποιοι  απομακρύνονται

πρόσκαιρα  (κάτοικοι  Αθήνας  που  τοποθετούνται  στην  περιφέρεια)  και  τούμπαλιν  (κάτοικοι

περιφέρειας που τοποθετούνται πρόσκαιρα στην Αθήνα και θέλουν να μετατεθούν), καθώς και οι

συγκυριακές  συνθήκες  που  οδηγούν  δικαστικούς  λειτουργούς  σε  αναζήτηση  διαφορετικών

συνθηκών εργασίας.

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προβλέπονται 259 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

διαφόρων ειδικοτήτων από τις οποίες 151 είναι καλυμμένες.

Στο Δικαστήριο υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι ή δικαστικοί λειτουργοί που έχουν λάβει άδεια

πέραν του ενός μήνα, για διάφορους και διαφορετικούς λόγους (π.χ. μακρές αναρρωτικές άδειες,

άδειες  τοκετού  και  λοχείας,  9μηνη  ανατροφής  τέκνου  κλπ).  Κατά  μέσο  όρο  το  ποσοστό  των

ευρισκομένων  σε  άδεια  δικαστικών  λειτουργών  κυμαίνεται  περίπου στο  15% με  αυξομειώσεις

αναλόγως του αριθμού των σπουδαστών που έχει κάθε σειρά εκπαίδευσης της ΕΣΔΙ.

38 Ακολουθεί  καταγραφή  των  Διοικητικών  Πρωτοδικείων  ανάλογα  με  την  Εφετειακή  Περιφέρεια  στην  οποία
υπάγονται και με τη σειρά που καταγράφηκαν τα Διοικητικά Εφετεία στο Παράρτημα Β. 
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2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο συγκροτείται από 35 Τμήματα Συνεδριάσεων, με βάση τον αριθμό των οργανικών

θέσεων Προέδρων Πρωτοδικών και τον αριθμό δικαστών που εξασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα

της  ροής  των  εργασιών.  Επί  συνόλου  35  Τμημάτων,  τα  18  είναι  ειδικά  (υπό  την  έννοια  ότι

εκδικάζουν υποθέσεις κυρίως ενός αντικειμένου, αν και όχι αποκλειστικά ούτε υποχρεωτικά) και

πιο συγκεκριμένα 2 είναι Τμήματα των υποθέσεων του ν.702/1977, 6 είναι φορολογικά, 6 είναι

Τμήματα με υποθέσεις του ν.1406/1983 και γενικώς «νέων αντικειμένων» και 4 είναι ακυρωτικής

αρμοδιότητας.  Τα υπόλοιπα  17  είναι  «γενικά»  κι  εκδικάζουν  υποθέσεις  όλων  των  παραπάνω

αντικειμένων  (πλην  των  ακυρωτικών)  βοηθώντας  στην  εξάλειψη  της  εκκρεμότητας  του

Δικαστηρίου αναλόγως της στοχοθεσίας και των προτεραιοτήτων κάθε περιόδου.

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Δικαστήριο  συστεγάζεται  με  τη  Γενική  Επιτροπεία  της  Επικρατείας  των  ΤΔΔ και  με  τον

Ακυρωτικό  Σχηματισμό  του  Διοικητικού  Εφετείου  Αθηνών,  σε  μέγαρο,  επί  της  οδού  Λουίζης

Ριανκούρ στο τοπικό διαμέρισμα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, κατασκευής

2001, που διαθέτει έξι ορόφους (δύο υπόγεια 600 τ.μ., ισόγειο 609 τ.μ., πρώτος όροφος 651 τ.μ.,

δεύτερος όροφος 514 τ.μ. τέταρτος όροφος 514 τ.μ., πέμπτος όροφος 514 τ.μ., έκτος όροφος 591

τ.μ. και έβδομος όροφος 590 τ.μ.). Το κτίριο εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ. Στο κτίριο υφίσταται

σύστημα πυρασφάλειας με καταιονισμό. Σε σχέση με την εκπόνηση πρωτοκόλλου εκκένωσης του

κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς είχε γίνει προσπάθεια αλλά δεν ολοκληρώθηκε λόγω θεμάτων του

κτιρίου (μη παραλαβή κλπ). Παρά ταύτα, ασκήσεις για την εκκένωση του κτιρίου έχουν γίνει και

βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για τον έλεγχο της πυρασφάλειας. Όσον αφορά τα κλιματιστικά

μηχανήματα, το υπάρχον σύστημα υπολειτουργεί ή και δε λειτουργεί καθόλου τα τελευταία τρία

χρόνια με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα το χειμώνα και το καλοκαίρι. Υπάρχει ήδη σε

εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός για την αντικατάστασή του.

Στο Δικαστήριο λειτουργεί βιβλιοθήκη και έχει ορισθεί Δικαστής για την εποπτεία της.

Στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Αθηνών  υπάρχει  αυτοτελές  τμήμα  πληροφορικής  πλήρως

στελεχωμένο,  το  οποίο παρακολουθεί  την λειτουργία  και  την  ενημέρωση του ΟΣΔΔΥΔΔ,  ενώ,

δικαστής και υπάλληλος του Δικαστηρίου συμμετέχουν στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του

ΟΣΔΔΥ ΔΔ. Οι δικαστικοί  υπάλληλοι  είναι  αρκετά εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και  με το

ΟΣΔΔΥΔΔ (κατά μέσο όρο). Οι δικαστικοί λειτουργοί είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ

ενώ είναι αρκετά εξοικειωμένοι με το ΟΣΔΔΥΔΔ. Από τις λειτουργίες του ΟΣΔΔΥΔΔ, οι δικαστικοί

λειτουργοί του Δικαστηρίου χρησιμοποιούν την «έρευνα νομολογίας», την «αναζήτηση υποθέσεων

της  Γραμματείας»  και  κάνουν  χρήση  του  υπηρεσιακού  email,  ενώ  δεν  χρησιμοποιούν  τη
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«δημοσίευση αποφάσεων», την «κατάθεση σχεδίου απόφασης», την «κατάθεση εισηγήσεων στις

ακυρωτικές υποθέσεις». Συνήθως δεν συνδέονται στο ΟΣΔΔΥΔΔ μέσω VPN, διότι υπάρχει ζήτημα

με τα laptops και τις αναβαθμίσεις, συνδεόμενο με την ασφάλεια και την επάρκεια του λογισμικού,

το οποίο έχει καταστεί απαρχαιωμένο (ανάγεται στο έτος 2014). Η ιστοσελίδα του Δικαστηρίου

ενημερώνεται  τακτικά  με  ανακοινώσεις,  πρόσφατη  νομολογία  ενδιαφέροντος  κλπ..  Υπάρχει

δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις νομικών δεδομένων (ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ).

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1) Στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους  δικαστικούς  λειτουργούς,  οι  δικαστικοί

υπάλληλοι  συμμετέχουν  μόνο  εκτελεστικά,  με  την  υλοποίηση  των  οδηγιών  κι  εντολών  των

προέδρων.

2) Η χρέωση των υποθέσεων της  Μονομελούς  Συνθέσεως γίνεται  με  διάφορα συστήματα που

ακολουθούνται,  υπό  τη  γενική  εποπτεία  των  Προέδρων  Πρωτοδικών.  Συνήθως  γίνεται

προεκφώνηση (άρθρο 133 παρ. 1 και 2 του ΚΔΔ) στη δικάσιμο, κατά την οποία (προεκφώνηση)

εξετάζονται  αιτήματα αναβολής,  αναβάλλεται  αυτεπαγγέλτως η συζήτηση υποθέσεων (πχ  λόγω

έλλειψης  στοιχείων  ή  /  και  διοικητικού  φακέλου)  και  σημειώνονται  οι  παραστάσεις  για  τις

υποθέσεις που κρατούνται προς συζήτηση, οπότε και προκύπτει, σε συνδυασμό με την προεργασία

που έχει γίνει, ποιες υποθέσεις είναι ανυποστήρικτες. Ακολούθως γίνεται η χρέωση σε εισηγητή με

παρουσία και  συμμετοχή όλων των δικαστών του Τμήματος,  ώστε να επιτυγχάνεται  ο κατά το

δυνατόν δικαιότερος  και  λογικότερος  ποσοτικός  και  ποιοτικός  καταμερισμός  εργασίας  (τυπικές

υποθέσεις,  δύσκολες,  ομάδες  κλπ)  και  συζητούνται  οι  υποθέσεις  από  το  δικαστή  που  θα  τις

χειριστεί. Λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για προσδιορισμό των παλαιότερων έναντι των νεώτερων

εισαχθεισών  υποθέσεων.  Η  χρέωση  στον  εισηγητή  της  κύριας  υπόθεσης  δεν  γίνεται  κατά  τη

χρέωση  της  αίτησης  αναστολής  [διότι  συνήθως  μεσολαβεί  κάποιο  διάστημα  και  επέρχονται

υπηρεσιακές αλλαγές (αλλαγές τμημάτων, προαγωγές κλπ)], λαμβάνεται όμως  μέριμνα ώστε να

εκδικασθεί σε σύντομο χρόνο η αίτηση αναστολής [οι αιτήσεις αναστολής συζητώνται σε ελάχιστο

χρόνο (μικρότερο του μήνα συνήθως), ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της προσωρινής διαταγής].

3) Υπηρεσίες  από  δικαστικούς  λειτουργούς  με  φυσική  παρουσία  γίνονται  καθημερινά  στο

Δικαστήριο. Υπάρχει φυσική παρουσία των δικαστικών λειτουργών στην έδρα του δικαστηρίου μια

φορά την εβδομάδα τουλάχιστον κατά μέσο όρο. 

4)  Η διάσκεψη των υποθέσεων γίνεται  και  με τηλεδιάσκεψη.  Η κοινοποίηση των δικαστικών

αποφάσεων  γίνεται  επικαίρως.  Υπάρχει  εποπτεία  μέσω  του  Προϊσταμένου  του  Τμήματος  των

Επιμελητών. Ο χρόνος που απαιτείται για την κοινοποίηση των αποφάσεων μετά τη δημοσίευσή

τους είναι περίπου 3 με 4 μήνες, αν και υπάρχουν μικρές διακυμάνσεις.
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5) Ο θεσμός του Εισηγητή Δικαστή έχει ατονήσει για πολλούς οργανωτικούς λόγους. Η ύπαρξη

επιμέρους τμημάτων καταθέσεων, των οποίων προΐστανται υπάλληλοι με πτυχίο νομικής, επιτρέπει

την απομόνωση υποθέσεων που εισάγονται αναρμοδίως στο Δικαστήριο (κατά τόπον ή καθ’ ύλην)

και  τη  δρομολόγηση της  παραπομπής  τους  στα  αρμόδια  Δικαστήρια  με  πράξη του Προέδρου.

Εξάλλου, το ίδιο συμβαίνει και με τις υποθέσεις που πρέπει να καταργηθούν ή αρχειοθετηθούν

επειδή επιτεύχθηκε συμβιβασμός ή υποβλήθηκε δήλωση παραίτησης πριν προσδιοριστούν ή επειδή

τούτο προβλέπεται από διάταξη νόμου. Τέλος, ένα ακόμα ξεσκαρτάρισμα υποθέσεων γίνεται και

μέσω του μηχανισμού της προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς, εφόσον στο πλαίσιο του

ελέγχου της προσβαλλόμενης πράξης διαπιστωθεί ότι η διαχείριση της υπόθεσης δεν ανήκει στο

Δικαστήριο, το κύριο ένδικο βοήθημα παραπέμπεται στο αρμόδιο Δικαστήριο με τη διαδικασία του

άρθρου 126Α του ΚΔΔ (αντίστοιχο του 34Α του π.δ/τος 18/1989) παρασύροντας και την αίτηση

αναστολής. Αντιθέτως, ο ορισμός του δικαστή που θα χειριστεί την υπόθεση όταν συζητηθεί, από

τη  στιγμή  της  κατάθεσής  της  (δηλαδή 2  ή  3  χρόνια  πριν)  παρουσιάζει  δυσανάλογα δυσμενείς

συνέπειες (μεταξύ άλλων επιτρέπει ανισομερείς κατά ποιότητα και ποσότητα χρεώσεις μεταξύ των

δικαστών ακόμα και του ίδιου τμήματος με επιπτώσεις στην επιθεώρησή τους σε σχέση με την

απόδοση  και  την  εκκρεμότητα,  βλ  και  ανωτέρω  όσον  αφορά  τη  χρέωση  των  υποθέσεων  της

Μονομελούς  Συνθέσεως,  δυσχέρεια  στις  αλλαγές  τμημάτων,  συχνές  μεταχρεώσεις  λόγω

προαγωγών,  μεταθέσεων  κλπ).  Η  επιθεώρηση  των  Δικαστικών  Λειτουργών  των  Διοικητικών

Δικαστηρίων, η οποία περιλαμβάνει με κρίσιμη σημασία, ποσοτικά κριτήρια, όσο και εκτίμηση του

χρόνου  για  τη  δημοσίευση  απόφασης  με  διακινδύνευση  αρνητικών  χαρακτηρισμών  για  τον

επιθεωρούμενο σε περιπτώσεις καθυστέρησης, με αποτέλεσμα, στο ισχύον πλαίσιο λειτουργίας,

όπως αυτό καταστρώνεται,  να καταβάλλεται με εμφατική προσπάθεια για την κατά το δυνατόν

δικαιότερη χρέωση των υποθέσεων (κατά δυσκολία, ποσότητα και αποτέλεσμα πχ τη διανομή των

ανυποστήρικτων) και την εξοικονόμηση όσο δυνατόν περισσότερου χρόνου από την πλευρά των

Δικαστικών Λειτουργών και την αποφυγή ανάληψης καθηκόντων που δεν σχετίζονται άμεσα με τη

δημοσίευση αποφάσεων στις υποθέσεις που χειρίζονται. Αυτό ακριβώς δυσχεραίνει δυσανάλογα

και η εφαρμογή του θεσμού του εισηγητή δικαστή (νοουμένου ως ορισμού του δικαστή που θα

χειριστεί την υπόθεση όταν συζητηθεί ήδη από το χρόνο της κατάθεσης του ενδίκου βοηθήματος,

εφόσον ο χρόνος  αυτός  υπερβαίνει  το διάστημα λίγων μηνών και  η ποσότητα των υποθέσεων

προσεγγίζει κατ’ έτος τον αριθμό του κανονισμού). Πέραν των υπηρεσιακών αλλαγών (προαγωγές,

μεταθέσεις, μακρές άδειες), δυσχεραίνονται οι αλλαγές τμημάτων (μετριασμός της ενασχόλησης

των δικαστών των ειδικών τμημάτων με υποθέσεις  συγκεκριμένου αντικειμένου κλπ) αλλά και

προκαλούνται  ελέγξιμες  ανισομέρειες  στη  χρέωση  των  υποθέσεων,  στο  πλαίσιο  του  ίδιου

δικαστικού έτους (σε περιπτώσεις αναβολών ή εγκατάλειψης υποθέσεων βλ. ανωτέρω όσον αφορά
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τη χρέωση των υποθέσεων της Μονομελούς Συνθέσεως). Περαιτέρω, η ανυπαρξία πρόβλεψης της

ευχέρειας αναβολής της συζήτησης υποθέσεων οίκοθεν από το Δικαστήριο (κατ’ εξαίρεση τούτο

γίνεται αυτεπαγγέλτως μόνο στις περιπτώσεις μη νόμιμης κλήτευσης και μη προσκόμισης φακέλου

από  τη  Διοίκηση),  καθιστά  τον  αριθμό  των  υποθέσεων  που  συζητούνται  μη  δυνάμενο  να

προβλεφθεί με ακρίβεια και η κινητικότητα των Δικαστικών Λειτουργών σε διαφορετικά Τμήματα,

καθιστά απαραίτητο για τη δίκαιη κατανομή υποθέσεων τον ορισμό εισηγητή ΜΟΝΟ κατά την

ημέρα της δικασίμου (βλ. σχετικά και την πρόβλεψη της προεκφώνησης στο άρθρο 133 παρ. 1 και

2 του ΚΔΔ). Τούτο δεν είναι  απαραίτητα αντίθετο με τα κριτήρια της CEPEJ, αφού ο πρώτος

έλεγχος της υπόθεσης προκειμένου να απομονωθούν οι υποθέσεις που εισάγονται αναρμοδίως στο

Δικαστήριο  και  να  δρομολογηθούν  για  παραπομπή,  εξασφαλίζεται  με  την  εγρήγορση  της

Γραμματείας (ειδικά στο ΔΠΑ υπάρχουν χωριστά τμήματα κατάθεσης κατά κατηγορία υποθέσεων

με προϊστάμενο πτυχιούχο νομικής), τον έλεγχο που σε κάθε περίπτωση γίνεται στο πλαίσιο της

προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς και, ενδεχομένως, τον έλεγχο στον οποίο προβαίνει ο

δικαστής υπηρεσίας (στα μικρότερα δικαστήρια) μόνο όμως, για το στάδιο αυτό και όχι και για την

τελικό χειρισμό της υπόθεσης (ειδικά όταν μεσολαβεί διάστημα μεγαλύτερο από κάποιους λίγους

μήνες).

6) Ως προς το χρόνο που οι δικαστικοί λειτουργοί αναβάλλουν τις υποθέσεις, υπάρχει ευχέρεια

ώστε να αντιμετωπίζονται διαφορετικά αιτήματα και ειδικές περιπτώσεις. Τα όρια τίθενται από τον

Πρόεδρο  του  Συμβουλίου  Διεύθυνσης.  Για  παράδειγμα,  συνήθως  οι  δικαστές  μπορούν  να

αναβάλουν  για  περίπου  3  μήνες  μετά  κατ’ ανώτατο  όριο·  αυτό  μπορεί  να  τους  επιτρέπει  να

αναβάλλουν για την αμέσως επόμενη δικάσιμο αν το κρίνουν σκόπιμο. Αν χρειαστεί κάτι ακόμα

μεταγενέστερη δικάσιμος (για να αντιμετωπιστεί κάποια δυσχερής κλήτευση ή η προσκόμιση μιας

πολύπλοκης πραγματογνωμοσύνης ή προκειμένου να εκδοθεί απόφαση του ΣτΕ κλπ) μπορεί να

γίνει και σημειακή συνεννόηση ad hoc με τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης.

7) Υπεύθυνος  νομολογίας  του  Δικαστηρίου  έχει  ορισθεί  ο  Δικαστής  που  εποπτεύει  και  τη

βιβλιοθήκη.  Η παρακολούθηση της  νομολογίας  είναι  πολύ δυσχερής εξαιτίας  του αριθμού των

δημοσιευόμενων αποφάσεων,  η  οποία δεν επιτρέπει  και  την  σε πραγματικό χρόνο επισήμανση

αντιθέσεων, ειδικά καθώς ο υπεύθυνος νομολογίας ασκεί και τα δικαιοδοτικά του καθήκοντα, με

μια  πολύ  μικρή  ελάφρυνση.  Αποφάσεις  ενδιαφέροντος  αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  του

Δικαστηρίου.  Υφίσταται  εποπτεία  του  Προϊσταμένου  του  Δικαστηρίου  ή  επιφορτισμένου

δικαστικού  λειτουργού  στις  υποθέσεις  που  εκκρεμούν  με  πιλοτική  δίκη,  αλλά  το  αποτέλεσμα

μειώνεται από το γεγονός ότι το Δικαστήριο προγραμματίζει για μισό έτος μπροστά (μπορεί να

ανακύψουν και στο μεταξύ ζητήματα, ειδικά μετά από αιτήσεις διαδίκων κλπ).
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8) Πληρεξούσιοι  δικηγόροι  ζητούν  αρκετά  συχνά  επικοινωνία  (προτιμήσεις,  παράπονα  κλπ),

σπανιότερα δε  οι  διάδικοι.  Το αίτημά τους  ικανοποιείται  συνήθως κατόπιν  συνεννόησης  με  τη

Γραμματεία,  αν  και  ειδικά  μετά  τη  συζήτηση  της  υπόθεσης  δεν  προβλέπεται,  αντίθετα

αντενδείκνυται συνάντηση ή οποιαδήποτε συνεννόηση. Ειδικά με την πανδημία, οι συναντήσεις με

φυσική παρουσία περιορίστηκαν ακόμα περισσότερο.

9) Όσον αφορά το ζήτημα εάν η απασχόληση δικαστικών λειτουργών στις Υπηρεσίες Ασύλου, στα

Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων, στο ΑΣΕΑΔ αποβαίνει σε βάρος των δικαστικών

τους  καθηκόντων,  ο  Πρόεδρος  του  Τριμελούς  Συμβουλίου  Διεύθυνσης  του  Διοικητικού

Πρωτοδικείου Αθηνών θεωρεί ότι αυτό εξαρτάται από το φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζουν στα

επιπρόσθετα καθήκοντά τους. Γενικώς, σπάνια είναι επωφελής, και συχνά καθίσταται σημαντική

οπισθέλκουσα.  Αξίζει,  πάντως,  κατά  την  άποψη  του  Προέδρου  του  Τριμελούς  Συμβουλίου

Διεύθυνσης,  να  σημειωθεί  ότι  πολλές  από  τις  δραστηριότητες  αυτές  έχουν  προβλεφθεί  από

διατάξεις  νόμου και δεν προβλέπουν καν αμοιβή (ή προβλέπεται  συμβολική) με αποτέλεσμα η

συμμετοχή  σε  αυτές  να  επιβάλλεται  σε  ακραίες  περιπτώσεις  ακόμη  και  χωρίς  τη  θέληση  του

δικαστή (πειθαρχικά συμβούλια, ΑΣΕΑΔ, κλπ).

Ε. Στατιστικά

Η  χρέωση  των  πρωτοδικών  κυμαίνεται  ανάλογα  με  το  έτος.  Το τελευταίο  έτος,  εξαιτίας  της

πανδημίας και της λειτουργίας με εξαιρετικό δικονομικό καθεστώς (δηλώσεις, αναστολή εργασιών)

η χρέωση των δικαστών κυμάνθηκε κοντά στις 100 υποθέσεις τακτικής διαδικασίας. Σε παλαιότερα

έτη, οπότε και το Δικαστήριο υπέφερε από καθυστέρηση έχουν σημειωθεί χρεώσεις κοντά στις 200

υποθέσεις. Το τρέχον δικαστικό έτος, δεδομένης της μείωσης της εκκρεμότητας του δικαστηρίου

και της εξαφάνισης των παλαιών ανυποστήρικτων υποθέσεων, την εμφάνιση νέων ζητημάτων που

τίθενται  που  περιλαμβάνουν  πρωτότυπα  θέματα  αλλά  και  μη  νομολογηθέντα,  αλλά  και

δικονομικών περιορισμών, ο καταρχήν στόχος είναι περίπου 150 υποθέσεις τακτικής διαδικασίας.

Υφίστανται περίπου 18.000 πρωτοείσακτες απροσδιόριστες υποθέσεις, και 1.500 απροσδιόριστες

υποθέσεις μετά από προδικαστική απόφαση. Ακόμα υφίστανται 500 περίπου αιτήσεις αναστολής

κυρίως ακυρωτικές (καθεστώς αλλοδαπών κλπ).

Στ. Η πόλη της Αθήνας

Βλ. περιγραφή όπως σε Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 
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Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Τα συνηθέστερα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  ως  Προϊστάμενος  του  Δικαστηρίου  είναι  δύο

ειδών:  όσα  έχουν  σχέση  με  τη  λειτουργία  του  σε  σχέση  με  την  άσκηση  του  δικαιοδοτικού

λειτουργήματος  (προγραμματισμός εργασιών του Δικαστηρίου,  όπως προσδιορισμός υποθέσεων

και οργάνωση υπηρεσιών κλπ, απρόοπτα προβλήματα δικαστικών λειτουργών ή υπαλλήλων που

δημιουργούν ανάγκη επέμβασης  με  συμπλήρωση συνθέσεων κλπ)  και  όσα έχουν σχέση με  τη

λειτουργία του Δικαστηρίου ως υπηρεσίας γενικά (ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της

υποδομής, κτιριακά ζητήματα κλπ). Από τα καθήκοντά του ως Προϊσταμένου του Δικαστηρίου,

μεγαλύτερες δυσχέρειες δημιουργούν όσα δεν σχετίζονται με την άσκηση του δικαιοδοτικού έργου,

διότι αφενός ανήκουν σε μια σφαίρα καταστάσεων, από την οποία δεν υπάρχει μια προηγούμενη

πείρα  και  εμπεδωμένη  σταθερή  πρακτική  αφετέρου  χαρακτηρίζονται  συνήθως  από  μεγάλη

πολυπλοκότητα,  η  διαχείρισή  τους  απαιτεί  συνεργασία  με  εξωτερικούς  παράγοντες  (άλλες

υπηρεσίες με διαφορετικές διαδικασίες) διαφορετικούς αναλόγως του θέματος και η επίλυσή τους

προϋποθέτει  την  αφιέρωση  πολλών πόρων (χρόνος,  προσπάθεια  κλπ)  και  μεγάλου  χρόνου,  με

αβέβαια αποτελέσματα. 

Όσον  αφορά  τα  ζητήματα  αυξημένης  εκκρεμότητας  δικαστικών  λειτουργών,  ο  Πρόεδρος  του

Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών θεωρεί ότι το νομικό

πλαίσιο που υπάρχει είναι επαρκές, με τις ελεγκτικές και πειθαρχικές αρμοδιότητες του Προέδρου

Εφετών  και  του  Γενικού  Επιτρόπου  της  Επικρατείας  των  ΤΔΔ.  Ίσως,  κατά  την άποψή  του,  η

πολυδιάσπαση τέτοιου είδους αρμοδιοτήτων (με την πρόβλεψή τους και στους διευθύνοντες) δεν

είναι σκόπιμη αφού δεν εξασφαλίζει την ενιαία αντιμετώπιση του φαινομένου ενώ, μπορεί και να

πυροδοτήσει  παράπονα  για  επιλεκτικές  τακτικές.  Η  μικρή  απόσταση  που  υπάρχει  μεταξύ

υπηρετούντων στα ΔΔ δικαστών επιτρέπει να σχηματιστεί καλύτερη εικόνα των προβλημάτων, η

οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από έμπειρους δικαστές ανώτερου βαθμού στην άσκηση των δικών

τους αρμοδιοτήτων. Τέλος, η μη επαύξηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων των Διευθυνόντων τα

ΔΔ, βοηθά στο να υπάρχει μια πιο ανοιχτή επικοινωνία με τους δικαστές του Δικαστηρίου και

οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ τους, η οποία βοηθά την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στόχος  του  Προέδρου  του  Τριμελούς  Συμβουλίου  Διεύθυνσης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Αθηνών, για την περίοδο που θα ασκεί τα καθήκοντά του, είναι η βελτίωση της ποιότητας των

παρεχόμενων από το Δικαστήριο υπηρεσιών: α) «προς τα έξω» (διάδικοι, παράγοντες της δίκης

κλπ) τόσο σε σχέση με την ταχύτητα της διαχείρισης των υποθέσεων όσο και με την ασφάλεια του

κτιρίου  και  β)  «προς  τα  μέσα»  με  την  ορθολογική  κατανομή  με  ίσο  τρόπο  των  πόρων  που

διατίθενται  για  την  επίτευξη  του  σκοπού  της  υπηρεσίας,  την  εξασφάλιση  ενός  εργασιακού

περιβάλλοντος καθαρού, ασφαλούς και λειτουργικού, τη φροντίδα για την υγεία των εργαζόμενων
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στο  κτίριο  σε  καιρό  πανδημίας,  και  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  των  δικαστικών

λειτουργών.  Γενικώς,  η  στόχευση  είναι  να  βελτιωθούν  οι  δείκτες  της  προσωπικής  αλλά  και

υπηρεσιακής  απόδοσης,  με  προσωπική  φροντίδα  για  τις  ανάγκες  και  τα  προβλήματα  των

δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων και η εξωστρέφεια προς τους διαδίκους.

Ο  Πρόεδρος  του  Τριμελούς  Συμβουλίου  Διεύθυνσης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών

θεωρεί ότι ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δικαστηρίου δεν είναι γενικώς επαρκής

για την ομαλή λειτουργία του, διότι είναι πλασματικός. Πέραν των κενών θέσεων που προσεγγίζουν

το 1/3 των οργανικών θέσεων, το Δικαστήριο αντιμετωπίζει πληθώρα αποσπάσεων υπαλλήλων σε

άλλες υπηρεσίες (ανώτερα δικαστήρια και άλλες υπηρεσίες γενικά) και έχει πλήρως ανατραπεί η

εύλογη αναλογία δικαστικών υπαλλήλων με τους δικαστικούς λειτουργούς. 

Στα  Δικαστήρια  των  οποίων  η  Διεύθυνση  επιφυλάσσεται  σε  Τριμελές  Συμβούλιο,  συνήθως

μεσολαβεί ένα διάστημα περίπου δέκα ημερών από την εκλογή μέχρι την ανάληψη καθηκόντων

(01-10 του έτους εκλογής), στο οποίο γίνεται η ενημέρωση για τα ζητήματα. Λόγω προσωπικών

προβλημάτων, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Αθηνών ανέλαβε ένα μήνα αργότερα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να ενημερωθεί. Παρά ταύτα,

είχε  μια  αόριστη ιδέα των βασικών προβλημάτων,  καθώς και  κάποιες  πρώτες  σκέψεις  για την

αντιμετώπισή τους, τις οποίες θα έπρεπε να σχηματοποιήσει μετά από την ενημέρωσή του για την

πραγματική κατάσταση από τον αναπληρωτή του και την Προϊσταμένη της Γραμματείας, όσο και

από τον προηγούμενο Πρόεδρο, αν και σε μικρότερο βαθμό από αυτόν που θα είχε σε κανονικές

συνθήκες.

Ο  Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης διατύπωσε επίσης τις εξής, μεταξύ άλλων,

πρόσθετες παρατηρήσεις: 

(α) Η γενική φύση των υποθέσεων και των αποφάσεων που δημοσιεύονται επ’ αυτών, η οποία

ενόσω για το Συμβούλιο της Επικρατείας περιλαμβάνει λιγότερες σε αριθμό υποθέσεις οι οποίες

αφορούν  ζητήματα  γενικότερου  ενδιαφέροντος  και  αποφάσεις  δεσμευτικού  χαρακτήρα  για  τα

υπόλοιπα  Δικαστήρια,  για  τα  Διοικητικά  Δικαστήρια  περιλαμβάνει  υποθέσεις  ατομικού

ενδιαφέροντος (γενικά) με συνέπεια το έργο των Διοικητικών Δικαστηρίων να ενσωματώνει την

απαίτηση διαχείρισης μεγάλου αριθμού (ποσοτικά) υποθέσεων, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με

αγωγές  διεκδίκησης  αποδοχών  ή  προσφυγές  για  τη  φορολογική  νομοθεσία  κλπ.  Τούτο,  σε

συνδυασμό  με  την  απρόβλεπτη  συμπεριφορά  των  διαδίκων  (αιτήματα  για  δίκη-πιλότο  κλπ)

προκαλεί δυσκολίες στη διαχείριση του όγκου των μεγάλων ομάδων υποθέσεων (προσδιορισμοί

κλπ). Τέλος, η πιθανή απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενδίκου βοηθήματος με θέμα

γενικότερου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο «δίκης-πιλότου», καθιστά πολυτελή την προκαταβολική
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προετοιμασία φακέλων δικογραφίας με το ίδιο αντικείμενο, για την οποία ενδεχομένως απαιτείται

μεγάλη προσπάθεια και από τη Διοίκηση (μαθηματικοί υπολογισμοί για περιπτώσεις αποδοχών ή

συντάξεων και, γενικώς, οφειλόμενων ποσών, κατάρτιση ογκωδών φακέλων για υποθέσεις που θα

εγκαταλειφθούν  κλπ),  αλλά  και  κατασπατάληση  πόρων  (παραγωγή  εγγράφων,  υπηρεσιακές

αλληλογραφίες, απασχόληση του συνήθως περιορισμένου προσωπικού κλπ).

(β)  Ο  περιορισμός  της  αποτελεσματικότητας  της  διαδικασίας  σε  συμβούλιο  για  την  περαίωση

υποθέσεων (126Α του ΚΔΔ, ανάλογο του 34Α του π.δ. 18/1989), μόνο στις περιπτώσεις έκδοσης

απορριπτικών  αποφάσεων  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  καθώς  στην  περίπτωση  θετικών

αποφάσεων ανακύπτουν ζητήματα νομιμοποιήσεων και εκτίμησης αποδεικτικού υλικού, καθώς και,

ενδεχομένως,  παρεμπίπτοντα  ζητήματα  που  εμποδίζουν  τον  τερματισμό  της  υπόθεσης  με  την

έκδοση απόφασης κατά τη διαδικασία αυτή. Εμφατικό παράδειγμα η υπόθεση του οικογενειακού

επιδόματος το βασικό νομικό ζήτημα της οποίας επιλύθηκε, χωρίς ωστόσο να έχουν κατά το χρόνο

εκείνο λυθεί παρεπόμενα ζητήματα που απασχόλησαν ακόμα και το ίδιο το ΑΕΔ αργότερα, όπως η

διάρκεια της παραγραφής, το αφετηριακό σημείο της, η οφειλή τόκων επί αναγνωριστικής αγωγής

κλπ. Τούτο, ειδικά σε συνθήκες πανδημίας (λειτουργία του Δημοσίου και των ΦΚΑ με μειωμένο

προσωπικό),  σε  συνδυασμό  και  με  τις  περιστάσεις  της  κάθε  υπόθεσης  (πχ  για  τις  περικοπές

συντάξεων  απαιτούνται  υπολογισμοί  και  η  τυπολογία  των  αγωγών  εμφανίζει  συχνά  πολλούς

εναγόμενους ΦΚΑ και πολλούς ενάγοντες κλπ). Η διαδικασία αυτή βοηθά πραγματικά μόνο σε

περιπτώσεις  απορριπτικών  του  ΣτΕ,  οπότε  και  είναι  νοητή  η  κατάρτιση  ενός  γενικού  σχεδίου

απόφασης με βάση όσα κρίθηκαν.
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2. Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 764/1963 και άρχισε να λειτουργεί στις 1.10.1964. Η έδρα του

είναι στη Βέροια στο δικαστικό μέγαρο, όπου έχουν ορισθεί και οι αίθουσες συνεδριάσεών του. Η

κατά τόπο αρμοδιότητά του εκτείνεται στους Νομούς Ημαθίας και Πέλλας.

Διοικείται από τον Προϊστάμενό του. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο  Δικαστήριο  προβλέπονται  2  οργανικές  θέσεις  Προέδρων  Πρωτοδικών  και  6  θέσεις

Πρωτοδικών  -  Παρέδρων.  Όλες  οι  θέσεις  είναι  καλυμμένες.  Ο  Προϊστάμενος  Πρόεδρος

Πρωτοδικών υπηρετεί στο Δικαστήριο 3 χρόνια (από τον Σεπτέμβριο του έτους 2018), ο Πρόεδρος

του Β΄ Τμήματος 1 χρόνο (από τον Σεπτέμβριο του έτους 2020), μία Πρωτοδίκης 7 χρόνια (από τον

Σεπτέμβριο του έτους 2014), μία Πρωτοδίκης από τον Ιούλιο του έτους 2020, τρείς Πρωτοδίκες 1

χρόνο (από τον Σεπτέμβριο του έτους 2020) και ένας Πρωτοδίκης από τον Σεπτέμβριο του 2021.  

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας προβλέπονται 9 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων,

από τις οποίες 6 είναι καλυμμένες.

Στο Δικαστήριο υπάρχουν δύο δικαστικοί λειτουργοί που έχουν λάβει άδεια πέραν του ενός μήνα

την τελευταία τριετία, ήτοι άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια κυοφορίας και ανατροφής τέκνου,

αντιστοίχως. 

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο συγκροτείται από 2 Τμήματα γενικής αρμοδιότητας και η ίδρυση Ειδικών Τμημάτων

δεν θεωρείται σκόπιμη.

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το  Δικαστήριο  συστεγάζεται  με  άλλες  υπηρεσίες  (Πολιτικά  –  Ποινικά  Δικαστήρια,  Τοπική

Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο δικαστικό μέγαρο της Βέροιας, ιδιοκτησίας του Ελληνικού

Δημοσίου (απέχει 3,5 χιλ. από το κέντρο της πόλης, η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2013 και

χρησιμοποιούνται τρεις όροφοι, συνολικής επιφάνειας 286 τ.μ.). Το κτίριο εξυπηρετεί τις ανάγκες

ΑΜΕΑ. Στο κτίριο υφίσταται σχέδιο πυρασφάλειας και λειτουργούν κλιματιστικά μηχανήματα. 

Κατά την άποψη του Προϊσταμένου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, στο Δικαστήριο δεν

λογίζεται ότι λειτουργεί βιβλιοθήκη, δεδομένου ότι υπάρχουν κάποια λίγα νομικά βιβλία, μεταξύ

271



των οποίων ελάχιστα δικονομικού περιεχομένου (Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας), παλαιότερων

εκδόσεων. 

Τη λειτουργία και ενημέρωση του ΟΣΔΔΥΔΔ παρακολουθεί συγκεκριμένος δικαστικός υπάλληλος.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι δικαστικοί λειτουργοί είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ

και  με  το  ΟΣΔΔΥΔΔ.  Από  τις  λειτουργίες  του  ΟΣΔΔΥΔΔ,  οι  δικαστικοί  λειτουργοί  του

Δικαστηρίου  χρησιμοποιούν  την  «έρευνα  νομολογίας»,  την  «αναζήτηση  υποθέσεων  της

Γραμματείας» και κάνουν χρήση του υπηρεσιακού email, ενώ δεν χρησιμοποιούν τη «δημοσίευση

αποφάσεων»,  την «κατάθεση σχεδίου απόφασης»,  την  «κατάθεση εισηγήσεων στις  ακυρωτικές

υποθέσεις»  και  τη  σύνδεση στο ΟΣΔΔΥΔΔ μέσω VPN.  Παράλληλα λειτουργεί  ιστοσελίδα του

Δικαστηρίου,  αλλά  δεν  γίνεται  ενημέρωσή  της  με  αποφάσεις  του  Δικαστηρίου.  Δυνατότητα

σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις νομικών δεδομένων (ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ) υπάρχει,

μέσω των προσωπικών κωδικών κάθε Δικαστή.

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1) Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  δεν  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους

δικαστικούς λειτουργούς. 

2) Η χρέωση στις υποθέσεις μονομελούς συνθέσεως γίνεται από τον Πρόεδρο κάθε Τμήματος. Η

παλαιότητα  των  υποθέσεων  είναι  κριτήριο  που  λαμβάνεται  υπόψη  κατά  τον  προσδιορισμό.  Η

χρέωση στον εισηγητή της κύριας υπόθεσης δεν γίνεται κατά τη χρέωση της αίτησης αναστολής,

λαμβάνεται  όμως  μέριμνα  ώστε  να  εκδικασθεί  σε  σύντομο  χρόνο  η  αίτηση  αναστολής  σε

περίπτωση χορήγησης θετικής προσωρινής διαταγής. 

3) Υπηρεσίες  από  δικαστικούς  λειτουργούς  με  φυσική  παρουσία  γίνονται  στο  Δικαστήριο  μία

ημέρα  κάθε  εβδομάδα.  Υπάρχει  φυσική  παρουσία  των  δικαστικών  λειτουργών  στην  έδρα  του

δικαστηρίου τέσσερις ημέρες κάθε μήνα. 

4)  Η διάσκεψη των  υποθέσεων  γίνεται  και  με  τηλεδιάσκεψη.  Στο  Δικαστήριο  δεν  υπηρετούν

δικαστικοί  επιμελητές,  υφίσταται  όμως  εποπτεία  του  Προϊσταμένου  του  Δικαστηρίου  στην

κοινοποίηση των αποφάσεων. Ο χρόνος που απαιτείται για την κοινοποίηση των αποφάσεων μετά

τη δημοσίευσή τους ανέρχεται, κατά μέσο όρο, σε δεκαπέντε μέρες.

5)  Ο θεσμός  του  Εισηγητή  Δικαστή  στις  υποθέσεις  που  τούτο  προβλέπεται  λειτουργεί  με  τη

σύνταξη  εισήγησης  για  ζητήματα,  κυρίως,  παραδεκτής  άσκησης  των  σχετικών  ενδίκων

βοηθημάτων ή μέσων, ιδίως δε αναρμοδιότητας του Δικαστηρίου.

6) Υφίσταται εποπτεία από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου ως προς το χρόνο που οι δικαστικοί

λειτουργοί  αναβάλλουν τις υποθέσεις, υπό την έννοια ότι διατίθενται οι 3-4 επόμενες δικάσιμοι.
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7) Δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος νομολογίας του Δικαστηρίου, λόγω του σχετικώς μικρού μεγέθους

του Δικαστηρίου, της επιβάρυνσης, με την χρέωση των υποθέσεων, κυρίως νέων στην αρχαιότητα

Δικαστών  και  της  υποστελέχωσης  της  Γραμματείας  του  Δικαστηρίου.  Υφίσταται  εποπτεία  του

Προϊσταμένου του Δικαστηρίου στις υποθέσεις που εκκρεμούν με πιλοτική δίκη προκειμένου να

μην εισάγονται προς συζήτηση συναφείς υποθέσεις.

8) Πληρεξούσιοι  δικηγόροι  και  διάδικοι  ζητούν  να  επικοινωνήσουν  με  τον  Προϊστάμενο  του

Δικαστηρίου  και  τους  δικαστικούς  λειτουργούς  για  τις  υποθέσεις  τους.  Το  αίτημά  τους

ικανοποιείται  και  η  επικοινωνία  πραγματοποιείται  με  όποιο  τρόπο  αυτή  ζητηθεί  (συνήθως

συνάντηση με φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά).

9) Όσον αφορά το ζήτημα εάν η απασχόληση δικαστικών λειτουργών στις Υπηρεσίες Ασύλου, στα

Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων, στο ΑΣΕΑΔ αποβαίνει σε βάρος των δικαστικών

τους  καθηκόντων,  ο  Προϊστάμενος  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Βέροιας  θεωρεί  ότι  η

απασχόληση αυτή αποβαίνει σε βάρος των δικαστικών τους καθηκόντων.

Ε. Στατιστικά

Οι δικαστές του Δικαστηρίου χρεώθηκαν τα τρία τελευταία έτη 156 υποθέσεις, κατά μέσο όρο,

ετησίως. 

Ο αριθμός των απροσδιόριστων υποθέσεων του Δικαστηρίου ανέρχεται, κατά το χρόνο συζήτησης

του ερωτηματολογίου (στις 6-10-2021), στις 2.092 υποθέσεις.

Στ. Η πόλη της Βέροιας

Η  Βέροια  είναι  πρωτεύουσα  του  Νομού  Ημαθίας  και  ανήκει  στη  Περιφέρεια  Κεντρικής

Μακεδονίας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. Σύμφωνα με την απογραφή

του 2011, η πόλη έχει πληθυσμό 43.158 μόνιμους κατοίκους, ενώ ο νέος Καλλικρατικός Δήμος έχει

πληθυσμό 66.547 κατοίκους. Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας έχει πληθυσμό 140.611 κατοίκους

και η Περιφέρεια Kεντρικής Μακεδονίας, στην οποία υπάγεται ο Νομός Ημαθίας, έχει πληθυσμό

1.882.108 κατοίκους (βλ. ΦΕΚ Β’ 698/20.3.2014). 

Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ,

ΚΥΑ 6876/4871/2008, Α΄128), η Βέροια συγκαταλέγεται στα «Λοιπά νομαρχιακά κέντρα, αστικά

κέντρα με πληθυσμό > 10.000 κατ. και άλλα σημαντικά κέντρα (5ο επίπεδο)» (βλ. χάρτη 8.2).

Στην πόλη της Βέροιας εδρεύουν και λειτουργούν: το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το

Διοικητικό Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο.
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Η Βέροια  εξυπηρετείται  από την Εγνατία  Οδό,  από σιδηροδρομικό σταθμό,  ενώ από το  2008

εξυπηρετείται  και  από  τον  προαστιακό  Θεσσαλονίκης,  ο  οποίος  συνδέει  την  πόλη  με  τη

Θεσσαλονίκη και την Έδεσσα. 

Η Βέροια απέχει περίπου 1,6 χλμ από την ΕO4 Eθνική Οδό Αλεξάνδρειας-Κοζάνης.

Η Βέροια απέχει 60,8 χλμ από τη Κοζάνη και 71,9 χλμ από τη Θεσσαλονίκη.

Στην  πόλη  της  Βέροιας  λειτουργεί  Τμήμα  ΑΕΙ  Μηχανικών  Χωροταξίας  και  Ανάπτυξης  της

Πολυτεχνικής  Σχολής  του  ΑΠΘ.  Επίσης,  η  πόλη  διαθέτει  υπερσύγχρονη  Δημόσια  Βιβλιοθήκη

ευρωπαϊκών προδιαγραφών καθώς και το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας). 

Η οικονομία της περιοχής βασίζεται κυρίως στη γεωργία. Η βιομηχανική υποδομή της περιοχής

αφορά κυρίως στη συσκευασία και κονσερβοποιία των φρούτων, με εξαγωγική επιτυχία κυρίως

στις  χώρες  της  ανατολικής  Ευρώπης.  Σημαντική  πηγή  εισοδήματος  για  την  πόλη  είναι  και  ο

τουρισμός. 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ως Προϊστάμενος Δικαστηρίου σχετίζονται με την

στελέχωση  της  Γραμματείας  (υποστελέχωση),  τον  καταμερισμό  εργασίας  και  καθηκόντων  των

δικαστικών υπαλλήλων και την απαιτούμενη συνεργασία αυτών για τη διεκπεραίωση ορισμένων

ζητημάτων (έλλειψη της συνεργασίας που απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις), ιδίως μετά την

κένωση  της  θέσης  του  Προϊσταμένου  Διεύθυνσης  της  Γραμματείας  του  Δικαστηρίου  τον

Φεβρουάριο του έτους 2021, λόγω θανάτου αυτού. Από τα καθήκοντά του, ως Προϊστάμενος του

Δικαστηρίου, θεωρεί ιδιαίτερα δυσχερή α) τη χρέωση των δικαστών, διότι απαιτεί συγκερασμό της

ποσοτικής χρέωσης και της χρέωσης με βάση τη βαρύτητα των υποθέσεων και β) τον προσδιορισμό

των  υποθέσεων,  λαμβάνοντας  ιδίως  υπόψη,  αφενός,  τον  μεγάλο  αριθμό  απροσδιόριστων

υποθέσεων, μεταξύ των οποίων και αρκετές παλαιές και, αφετέρου, το γεγονός ότι στο Δικαστήριο

υπηρετούν κυρίως νέοι στην αρχαιότητα Δικαστές.     

Εξαιτίας των ανωτέρω (ήτοι όσα αναφέρθηκαν σχετικά με τα ιδιαίτερα δυσχερή καθήκοντα), δεν

θεωρεί  επαρκή  τα  μέσα  που  διαθέτει,  ως  Προϊστάμενος  του  Δικαστηρίου,  προκειμένου  να

αντιμετωπίσει ζητήματα αυξημένης εκκρεμότητας δικαστικών λειτουργών. Θα πρότεινε δε για την

αντιμετώπιση  των  ζητημάτων  αυτών  την  αύξηση  των  οργανικών  θέσεων  των  Παρέδρων  –

Πρωτοδικών κατά δύο οργανικές θέσεις. 

Στόχος του Προϊσταμένου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, για την περίοδο που θα ασκεί

τα  καθήκοντά  του,  είναι  η  εκδίκαση  των  παλαιότερων  απροσδιόριστων  υποθέσεων,  χωρίς

υπέρμετρη επιβάρυνση των υπηρετούντων κυρίως νέων στην αρχαιότητα Δικαστών.
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Κατά  την  άποψη  του  Προϊσταμένου  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Βέροιας,  ο  αριθμός  των

υπηρετούντων υπαλλήλων του Δικαστηρίου δεν είναι επαρκής για την ομαλή λειτουργία του. Οι

δικαστικοί  υπάλληλοι  υπηρετούν  στο  Τμήμα  που έχουν τοποθετηθεί  περίπου δεκαπέντε  μήνες.

Προηγουμένως,  και  για  αρκετά  έτη,  δεν  υπήρχε  κινητικότητα  λόγω  της  υποστελέχωσης  της

Γραμματείας.

Όταν  ανέλαβε  καθήκοντα  Προϊσταμένου,  δεν  έλαβε  βοήθεια  ούτε  ενημερώθηκε  ως  προς  τα

προβλήματα του Δικαστηρίου. 
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3. Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 868/1961 (Α΄). Σύμφωνα με το  άρθρο μόνο παρ. Α΄ περιπτ. 16

π.δ. 404/1978 (Α΄ 83) έδρα του Δικαστηρίου είναι η Θεσσαλονίκη και περιφέρεια αυτή των νομών

Θεσσαλονίκης,  Κιλκίς,  Πιερίας  και  Χαλκιδικής.  Μόνη  μεταβατική  έδρα  έχει  διατηρηθεί  η

Κατερίνη όπου το Δικαστήριο συνεδριάζει δύο φορές το έτος υποθέσεις του Νομού Πιερίας.  

Διοικείται από Τριμελές Συμβούλιο που εκλέγεται από την Ολομέλειά του.

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο  Δικαστήριο  προβλέπονται  15  οργανικές  θέσεις  Προέδρων  Πρωτοδικών  και  71  θέσεις

Πρωτοδικών. Υπηρετούν 82 Δικαστικοί Λειτουργοί (15 Πρόεδροι Πρωτοδικών 56 Πρωτοδίκες και

11 Πάρεδροι  Πρωτοδικών).  Οι  περισσότεροι  δικαστικοί  λειτουργοί  υπηρετούν  στο  Δικαστήριο

περισσότερα από 6 έως 8 έτη.

Για τη στελέχωση της Γραμματείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προβλέπονται

ενενήντα (90)  οργανικές  θέσεις  υπαλλήλων.  Έχουν καλυφθεί  πενήντα μια  (51)  θέσεις,  από τις

οποίες ένας (1) υπάλληλος είναι αποσπασμένος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης, ένας (1)

υπάλληλος είναι αποσπασμένος στο Πρωτοδικείο Κιλκίς, τρεις (3) υπάλληλοι είναι αποσπασμένοι

στην  Εθνική  Σχολή  Δικαστικών  Λειτουργών  και  δύο  (2)  υπάλληλοι  είναι  αποσπασμένοι  στο

Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, ως εκ τούτου υπηρετούν στο Δικαστήριο σαράντα τέσσερις (44)

δικαστικοί υπάλληλοι.

Την  τελευταία  τριετία  συνολικά  έχουν  λάβει  άδεια  16  δικαστικοί  λειτουργοί  λόγω  κύησης  –

λοχείας- ανατροφής και λόγω προβλημάτων υγείας. Από τους δικαστικούς υπαλλήλους οκτώ έχουν

λάβει άδεια για τους ίδιους ως άνω λόγους

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από 15 Τμήματα. Ειδικότερα, δύο Τμήματα δικάζουν τις ακυρωτικές

διαφορές  (αλλοδαπών  και  προσφυγικού  καθεστώτος),  τρία  Τμήματα  δικάζουν  φορολογικές

υποθέσεις και δέκα Τμήματα δικάζουν τις λοιπές ουσιαστικές διαφορές.

Τα Τμήματα συγκροτούνται με βάση το αντικείμενο των υποθέσεων.

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)
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Το Δικαστήριο συστεγάζεται με το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε μέγαρο ιδιοκτησίας του

Ελληνικού Δημοσίου συνολικής επιφάνειας 6.200 τ.μ.  Από την πλευρά του Εφετείου υφίσταται

ειδική ράμπα για αναπηρικό αμαξίδιο και,  ως εκ τούτου,  μόνο από την είσοδο είναι δυνατή η

είσοδος αναπηρικού αμαξιδίου. Δεν υπάρχουν στους ανελκυστήρες σημάνσεις για τους ανθρώπους

με  προβλήματα  όρασης.  Στο  κτίριο  δεν  υφίσταται  σχέδιο  πυρασφάλειας  και  τα  κλιματιστικά

μηχανήματα δεν λειτουργούν επαρκώς σε όλους τους ορόφους και τα γραφεία.

Υφίσταται χώρος βιβλιοθήκης με περιορισμένο αριθμό βιβλίων. Δεν έχει ανατεθεί σε δικαστικό

λειτουργό ή δικαστικό υπάλληλο η ενασχόληση με τη βιβλιοθήκη η οποία δεν ενημερώνεται.

Υφίσταται Τμήμα Πληροφορικής στο Δικαστήριο και η εξειδίκευση των δικαστικών λειτουργών

και υπαλλήλων κρίνεται επαρκής, παράλληλα δε ενημερώνεται η ιστοσελίδα του Δικαστηρίου. Δεν

υπάρχει  δυνατότητα  σύνδεσης  του  Δικαστηρίου  με  βάσεις  νομικών  δεδομένων  (ΝΟΜΟΣ,

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ μέσω ειδικών κωδικών).

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1) Tο  Τμήμα  Προσδιορισμού  συμμετέχει  στον  προσδιορισμό  επισημαίνοντας  τις  παλιότερες

δικογραφίες ή αυτές που εκκρεμούν μετά από παραπομπή ή προδικαστική. Επίσης, ομαδοποιεί τις

κατηγορίες με το ίδιο αντικείμενο. Το Τμήμα Προσδιορισμού προβαίνει στην κατανομή μεταξύ των

Προέδρων  των  προσωρινών  διαταγών  και  των  αιτήσεων  αναστολής,  βάσει  των  δικονομικών

κανόνων και λοιπών κανόνων που τέθηκαν από τον Προϊστάμενο, διατυπώθηκαν εγγράφως και

διανεμήθηκαν  στους  Δικαστικούς  Λειτουργούς.  Επίσης  το  Τμήμα  Ενδίκων  Μέσων  κατά  την

κατάθεση σημειώνει, στο εξώφυλλο της δικογραφίας πιθανές, εκκρεμείς, συναφείς υποθέσεις. Ο

προσδιορισμός  των  υποθέσεων  γίνεται  μόνο  από  τον  Προϊστάμενο  του  Δικαστηρίου  με  μόνη

εξαίρεση τις ακυρωτικές υποθέσεις στα Ειδικά Ακυρωτικά Τμήματα, στα οποία ο προσδιορισμός

γίνεται  από τους  Προέδρους  των Τμημάτων  αυτών,  υπό τον  έλεγχο,  όμως,  της  Πρόεδρου  του

Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης.   

2) Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δικαστηρίου η μηνιαία χρέωση ανά πρωτοδίκη ανέρχεται σε

τουλάχιστον 20 υποθέσεις, αρμοδιότητας μονομελούς και τριμελούς συνθέσεως, ανά δικάσιμο

(εξαιρουμένης της χρέωσης των δικασίμων των δικαστικών διακοπών) και η συνακόλουθη χρέωση

των δικαστών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 210 υποθέσεις ετησίως.

Η χρέωση των υποθέσεων της Μονομελούς Συνθέσεως γίνεται ανά Τμήμα από τον Πρόεδρο του

Τριμελούς  Συμβουλίου  Διεύθυνσης  του  Δικαστηρίου  και  στη  συνέχεια  στους  δικαστικούς

λειτουργούς  από  τον  Πρόεδρο  του  Τμήματος.  Λαμβάνεται  πάντα  υπόψη  η  ανάγκη  για

προσδιορισμό  των  παλαιότερων  έναντι  των  νεώτερων  υποθέσεων  με  βάση  την  ημερομηνία
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κατάθεσης. Η χρέωση στον εισηγητή της κύριας υπόθεσης δεν γίνεται κατά τη χρέωση της αίτησης

αναστολής, λαμβάνεται όμως  μέριμνα ώστε να εκδικασθεί σε σύντομο χρόνο η αίτηση αναστολής.

3) Οι  υπηρεσίες  γίνονται  από  τους  Προέδρους  Πρωτοδικών  και  σε  περίπτωση  περιστατικού

ανωτέρας  βίας  από  τον  Πρόεδρο  του  Τριμελούς  Συμβουλίου  Διεύθυνσης  και  σπάνια  από

Πρωτοδίκη. Μηνιαίως, κάθε Πρόεδρος έχει 3 ή 4 ημέρες υπηρεσία. Κάθε ημέρα υπηρετούν στο

Δικαστήριο  ένας  Πρόεδρος  (μεταξύ  των  δύο  Προέδρων  των  ακυρωτικών  τμημάτων)  για  τις

προσωρινές διαταγές επί των ακυρωτικών υποθέσεων, ένας Πρόεδρος για τις προσωρινές διαταγές

επί  των  ουσιαστικών  υποθέσεων  και  ένας  Πρόεδρος  επί  των  αντιρρήσεων  κατά  κράτησης

αλλοδαπού.

Οι  Πρόεδροι  Πρωτοδικών  εμφανίζονται  στο  Δικαστήριο  τις  ημέρες  των  υπηρεσιών  τους,

τουλάχιστον μία φορά πριν την έδρα για τον έλεγχό των υποθέσεων Τριμελούς και την κατανομή

των υποθέσεων Μονομελούς μεταξύ των Πρωτοδικών, τουλάχιστον μία φορά μετά την έδρα για

την κατανομή των υποθέσεων Τριμελούς, την ημέρα της δικασίμου και την ημέρα που δίνουν για

δημοσίευση  τις  υποθέσεις  Τριμελούς.  Οι  Πρωτοδίκες  εμφανίζονται  στο  Δικαστήριο  λιγότερες

ημέρες, πλην την ημέρα της έδρας, την ημέρα της δημοσίευσης των υποθέσεων μονομελούς τους,

συνήθως την τελευταία ή προτελευταία ημέρα του μήνα. Οι Πάρεδροι εμφανίζονται την ημέρα της

έδρας, οπότε και διασκέπτονται, την ημέρα παραλαβής των δικογραφιών και την ημέρα που τους

ζητά ο Πρόεδρος για τη διόρθωση των σχεδίων.

4) Η  διάσκεψη  των  υποθέσεων  γίνεται  και  με  τηλεδιάσκεψη.  Η  κοινοποίηση  των  δικαστικών

αποφάσεων γίνεται εντός 2-3 μηνών.

5) Σε σχέση με το θεσμό του Εισηγητή Δικαστή στις ουσιαστικές διαφορές, με την κατάθεση των

ενδίκων  βοηθημάτων,  τα  δικόγραφα  συγκεντρώνονται  και  αποστέλλονται  σε  κάθε  Τμήμα.  Ο

Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει εισηγητή για κάθε μία από αυτές, ο οποίος εξετάζει τα προφανώς

απαράδεκτα που τυχόν συντρέχουν κάνοντας σχετική σημείωση. Ο Εισηγητής αυτός δεν μπορεί να

παραμείνει  ο  ίδιος  μέχρι  και  την  εκδίκαση  του  ενδίκου  βοηθήματος  για  πολλούς  λόγους  λ.χ.

προαγωγή  του  και  αποχώρηση  από  το  Δικαστήριο,  μετακίνησή  του  σε  άλλο  τμήμα,  πολλές

υποθέσεις  του  ιδίου  Εισηγητή  στο  έκθεμα  και  ανάγκη  κατανομής  των  υποθέσεων  του  σε

περισσότερους Πρωτοδίκες κ.ο.κ.  

6) Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης παρακολουθεί την πορεία της χρέωσης τους

και την ανάγκη για περαιτέρω προσδιορισμό. Κατόπιν σχετικής οδηγίας, οι Γραμματείς έδρας πριν

τη δικάσιμο τους του τηλεφωνούν και ρωτούν για ποιους μήνες να δώσουν αναβολές. Δεν δίνεται

περιθώριο  για  αναβολή  μακρινή,  εκτός  εάν  εξαιρετικώς  ζητηθεί  και  εφόσον  υφίσταται  πολύ

συγκεκριμένος λόγος.
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7) Στο παρελθόν υπήρξε υπεύθυνος νομολογίας στο Δικαστήριο, ήδη  οι Πρόεδροι Πρωτοδικών  σε

συνεννόηση με τους Πρωτοδίκες του Τμήματός τους επιλέγουν τις αποφάσεις που παρουσιάζουν

νομικό ενδιαφέρον, τις παραδίδουν στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Δικαστηρίου και αυτός

επιλέγει αυτές που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου. Δεν υφίσταται εποπτεία του

Προϊσταμένου  του  Δικαστηρίου  ή  επιφορτισμένου  δικαστικού  λειτουργού  στις  υποθέσεις  που

εκκρεμούν με πιλοτική δίκη, για τις  υποθέσεις  αυτές η ενημέρωση γίνεται μέσω των σχετικών

ανακοινώσεων  της  Γενικής  Επιτροπείας  που  άμεσα  διαβιβάζονται  σε  όλους  τους  Δικαστικούς

Λειτουργούς.

8) Ο  Πρόεδρος  του  Τριμελούς  Συμβουλίου  Διεύθυνσης  του  Δικαστηρίου  απαντά  σε  όλες  τις

κλήσεις δικηγόρων προς επικοινωνία. Εάν πρόκειται για διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία

πριν την έδρα και ζήτημα που αντιμετωπίζεται παγίως, από όλους με τον ίδιο τρόπο, απαντά ο

ίδιος, εάν πρόκειται για ζήτημα διακριτικής ευχέρειας του Δικαστή που χειρίζεται την υπόθεση

παραπέμπεται στη Γραμματεία του για να έλθει άμεσα σε επικοινωνία μαζί του.

9) Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου είναι μέλος Επιτροπής για

την εκδίκαση προσφυγών ασύλου. Κατά την άποψή του όταν ο Δικαστικός Λειτουργός τελεί στον

όχι τόσο “ενεργό” (σε σχέση με αυτόν του Πρωτοδίκη ή Εφέτη) βαθμό του Προέδρου, η ανάληψη

τέτοιων  καθηκόντων  δεν  είναι  απαγορευτική.  Συμπερασματικά,  θεωρεί  ότι  ο  κάθε  Δικαστικός

Λειτουργός πρέπει να κρίνεται  αυτοτελώς και σίγουρα η ανάληψη επιπλέον καθηκόντων ή και

άλλων  δραστηριοτήτων  (λ.χ.  συγγραφή  ενός  βιβλίου  ή  εκτέλεση  διδακτορικής  διατριβής)  δεν

συνεπάγεται άνευ ετέρου, την παραμέληση των βασικών κύριων δικαστικών καθηκόντων του.

Ε. Στατιστικά

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης απέστειλε στο πλαίσιο του ερωτηματολογίου

τα εξής στατιστικά

Κατά το χρονικό διάστημα από 01.11.2019 έως 13.09.2021 συζητήθηκαν 23.923 υποθέσεις, ήτοι οι

Δικαστές χρεώθηκαν κατά μέσο όρο 218 υποθέσεις.

Σύμφωνα με το Βιβλίο Εποπτείας Δικαστών, όπως εμφανίζεται στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ, ισχύουν για τα

παρακάτω δικαστικά έτη τα εξής:

Δικαστικό έτος 2019

16/09/2018 έως 15/09/2019

ΧΡΕΩΣΗ:

12138

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
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Δικαστικό έτος 2020

16/09/2019 έως 15/09/2020

ΧΡΕΩΣΗ:

11018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

11062

Δικαστικό έτος 2021

16/09/2020 έως 15/09/2021

ΧΡΕΩΣΗ:

7400

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

8745

Κατόπιν των ανωτέρω,  προκύπτει  για την ανωτέρω τριετία συνολικός αριθμός χρέωσης 30.556

δικογραφίες και συνολικός αριθμός δημοσίευσης 31.043 αποφάσεις. Οι συνολικοί αριθμοί για να

πρέπει  να  διαιρεθούν  με  τον  αριθμό  130  που  είναι  ο  συνολικός  αριθμός  των  Δικαστών  που

απασχολήθηκαν στο Πρωτοδικείο την ανωτέρω τριετία και όχι με τον αριθμό 85 που είναι περίπου

ο  αριθμός  των  Δικαστών  που  υπηρετούν  κάθε  δικαστικό  έτος  στο  Δικαστήριο.  Συνεπώς,  ο

Δικαστικός Λειτουργός που υπηρέτησε στην εν λόγω τριετία στο Δικαστήριο εξέδωσε κατά μέσο

όρο 238,79 αποφάσεις.

Υφίστανται 4124 υποθέσεις προσδιορισμένες για τους επόμενους μήνες, 4478 υποθέσεις που δεν

προσδιορίστηκαν και 2426 υποθέσεις εκκρεμείς στα χέρια των Δικαστών.

Στ. Η πόλη της Θεσσαλονίκης

Το Δικαστήριο βρίσκεται στην Εφετειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όπου έχει την έδρα της η

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

Επίσης, στη Θεσσαλονίκης έχουν την έδρα τους Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήριο (Πρωτοδικείο

και Εφετείο καθώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελίες), η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, το

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  και  το  Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας,  η  Ανώτατη  Εκκλησιαστική

Ακαδημία Θεσσαλονίκης, η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων.
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Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Εμπορικό

και  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο,  Βιοτεχνικό  Επιμελητήριο  και  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο.   Ο

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αριθμεί 6000 περίπου μέλη.

Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει πληθυσμό 325.182 κατοίκους, ο διευρυμένος Δήμος Θεσσαλονίκης

έχει πληθυσμό 789.191 κατοίκους. Ο Νομός Θεσσαλονίκης έχει πληθυσμό 1.110.312 κατοίκους και

η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1.880.058 κατοίκους.

Η  Θεσσαλονίκη  απέχει  13,1  χλμ.  από  την  ΕΟ2  Εγνατία  Οδό.  Επίσης  σε  σχέση  με  τα  λοιπά

δικαστήρια της Εφετειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης απέχει 71,9 χλμ από τη Βέροια, 83,1 χλμ

από  τις  Σέρρες  και  126  χλμ  από  την  Κοζάνη.  Το μεγαλύτερο  μέρος  των  αποστάσεων  αυτών

καλύπτεται από εθνικό οδικό δίκτυο.

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί τον σημαντικότερο λιμένα της Μακεδονίας και έναν από

τους  σημαντικότερους  λιμένες  της  νοτιοανατολικής  Ευρώπης.  Ο  Επιβατικός  Σιδηροδρομικός

Σταθμός Θεσσαλονίκης "γνωστός ως Νέος" αποτελεί κεντρικό επιβατικό σταθμό της πόλης για

όλες τις επιβατικές και εμπορικές αμαξοστοιχίες. Ο Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης

«Μακεδονία»  βρίσκεται  15  χλμ.  νοτιοανατολικά  από  την  πόλη  της  Θεσσαλονίκης,  στο  Δήμο

Θέρμης.

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Μεταξύ  των  προβλημάτων  που  διαπιστώθηκαν  από  την  Πρόεδρο  του  Τριμελούς  Συμβουλίου

Διεύθυνσης  του  Δικαστηρίου  είναι  η  αποκατάσταση  των  βλαβών  του  κτιρίου,  η  άρνηση  των

δικαστικών  λειτουργών  να  ορισθούν  μέλη  στα  πειθαρχικά  Συμβούλια,  παράπονα  πολιτών  και

αντιδράσεις σε ζητήματα που δεν κατανοούν ή αρνούνται να κατανοήσουν, δυσχέρεια κατά την

ισοκατανομή της χρέωσης των υποθέσεων, κυρίως, λόγω των μετακινήσεων Δικαστών μεταξύ των

Τμημάτων, καθώς και ερωτήσεις νομικού περιεχομένου από δικηγόρους.

Η  Πρόεδρος  του  Τριμελούς  Συμβουλίου  Διεύθυνσης  του  Δικαστηρίου  ενημερώθηκε  για  τα

προβλήματα  του  Δικαστηρίου  από  την  προκάτοχό  της,  από  την  Προϊσταμένη  της  Διεύθυνσης

Γραμματείας,  στην  πορεία  και  από  την  Πρόεδρο  του  Τριμελούς  Συμβουλίου  Διεύθυνσης  του

Διοικητικού Εφετείου.
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4. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης συστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 1738/1987 και άρχισε να

λειτουργεί στις 5.5.1988. Η έδρα του είναι στην Κοζάνη. Η κατά τόπο αρμοδιότητά του εκτείνεται

στους Nομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας. Μεταβατικές έδρες είναι η Καστοριά

και η Φλώρινα.

Διοικείται από τον Προϊστάμενό του. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο  Δικαστήριο  προβλέπονται  2  οργανικές  θέσεις  Προέδρων  Πρωτοδικών  και  8  θέσεις

Πρωτοδικών.  Από  τις  16.9.2021  όλες  οι  θέσεις  είναι  καλυμμένες.  Από  τους  οκτώ  συνολικά

δικαστικούς λειτουργούς που έχουν τοποθετηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης,  δύο (2)

υπηρετούν για χρονικό διάστημα 7 ετών, δύο (2) για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 6 έτη, μία

δικαστική λειτουργός υπηρετεί για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 3 έτη, δύο (2) υπηρετούν

για χρονικό διάστημα 2 ετών και  μία υπηρετεί από τις  16.9.2021 (ημερομηνία κατά την οποία

καλύφθηκε αυτή η οργανική θέση). Σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης που

άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, από τους Προέδρους Πρωτοδικών, προσωπικά

υπηρέτησε στο Δικαστήριο 4 χρόνια, και η άλλη Πρόεδρος διανύει το δεύτερο χρόνο. Από τους 8

Πρωτοδίκες, οι δύο υπηρετούν επτά χρόνια, οι άλλες δύο πάνω από έξι (και κάτω από επτά), άλλοι

δύο από δύο χρόνια, η μία πάνω από τρία χρόνια και η τελευταία τοποθετήθηκε στο Δικαστήριο

στις 16.9.2021. 

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης προβλέπονται 9 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και

συγκεκριμένα:  6  θέσεις  Γραμματέων,  1  θέση  Δακτυλογράφου  -  Χειριστή  Η/Υ  ΔΕ,  1  θέση

Πληροφορικής ΤΕ και 1 θέση Δικαστικού Επιμελητή. Από τις θέσεις αυτές είναι καλυμμένες οι 7

(Γραμματέων και  Δικαστικού Επιμελητή),  ενώ δεν έχουν καλυφθεί  οι  θέσεις  Δακτυλογράφου -

Χειριστή Η/Υ ΔΕ και Πληροφορικής (ΤΕ). Σημειώνεται ότι στο Δικαστήριο υπηρετεί μία επιπλέον

γραμματέας με απόσπαση (από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης), άρα συνολικά επτά (7)

γραμματείς, η γραμματέας δε αυτή έχει υποβάλει αίτημα μετάθεσης στην Υπηρεσία, το οποίο έχει

εξετασθεί  από  το  αρμόδιο  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  και  αναμένεται  απάντηση,  ενώ  παράλληλα

εκκρεμεί ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου η εξέταση του υποβληθέντος από άλλη

γραμματέα του Δικαστηρίου αιτήματος περί μεταθέσεως στο Πρωτοδικείο Καστοριάς. 
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Την τελευταία τριετία έλαβαν άδεια πέραν του ενός μηνός 2 δικαστικοί λειτουργοί i. ο μεν ένας

πρωτοδίκης  έλαβε  άδεια  εννέα  μηνών  για  ανατροφή  τέκνου  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από

1.2.2018 έως  31.10.2018 [σύμφωνα με  τη σχετική πληροφορία  της  Προϊστάμενης  που άσκησε

καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, ένας Πρωτοδίκης (ο οποίος υπηρέτησε στο Δικαστήριο

έως 21.1.2019) έλαβε την 1.2.2018 την πρώτη άδεια ανατροφής τέκνου (9 μηνών) και ακολούθως

όμοια δεύτερη άδεια την 1.1.2019 (δηλαδή για δύο τέκνα)] και ii. η δε άλλη πρωτοδίκης έλαβε

αναρρωτική  άδεια  93  συνολικά  ημερών  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  κατά  την  περίοδο  από

11.6.2020 έως και 19.12.2020 (λόγω επαπειλούμενης κυήσεως), και από 17.12.2020 τελεί σε άδεια

μητρότητας  (κύησης,  λοχείας,  ανατροφής) με διάρκεια έως 22.2.2022 [σύμφωνα με τη σχετική

πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, η άδεια αυτή

είχε ως εξής: α) από 17.12.2020 άδεια μητρότητας (λόγω κυοφορίας) δύο μηνών, β) από 10.2.2021

άδεια μητρότητας (λόγω πρόωρου τοκετού) 3 μηνών και 13 ημερών και γ)  από 22.5.2021 έως

22.2.2022 άδεια ανατροφής τέκνου  (9 μηνών)]. Σημειώνεται ότι η πρωτοδίκης που τοποθετήθηκε

στο  Δικαστήριο  στις  16.9.2021  ήδη  τελεί  σε  άδεια  κύησης.  Όσον  αφορά  τους  δικαστικούς

υπαλλήλους, σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από

16.9.2020 έως 15.9.2021, ελήφθησαν αναρρωτικές άδειες μικρότερης του ενός μηνός διάρκειας.  

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο συγκροτείται από 2 (γενικά) Τμήματα και η ίδρυση Ειδικών Τμημάτων δεν κρίνεται

απαραίτητη.

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης στεγάζεται  στο Δικαστικό Μέγαρο της Κοζάνης (σε τμήμα

του 1ου ορόφου ενός τριώροφου κτιρίου), ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου. Το Δικαστήριο

συστεγάζεται  με  το  (Πολιτικό)  Εφετείο  Κοζάνης,  το  (Πολιτικό)  Πρωτοδικείο  Κοζάνης  και  το

Ειρηνοδικείο  Κοζάνης.  Σύμφωνα  με  τη  σχετική  πληροφορία  της  Προϊστάμενης  που  άσκησε

καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, το Δικαστήριο συστεγάζεται με το Ειρηνοδικείο και το

γραφείο του Ανακριτή στον πρώτο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου, στο δεύτερο όροφο βρίσκονται

τα γραφεία του πολιτικού και ποινικού δικαστηρίου και στον τρίτο όροφο τα γραφεία του Εφετείου

Δυτικής  Μακεδονίας. Για  τις  ανάγκες  ΑΜΕΑ,  το  Δικαστήριο  διαθέτει  ράμπες  και  δύο

ανελκυστήρες,  ενώ διαθέτει  και  υπόγειο χώρο στάθμευσης,  με πρόσβαση στους  ανελκυστήρες.

Σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως

15.9.2021, υφίσταται στην κεντρική είσοδο ράμπα πρόσβασης στον ισόγειο χώρο του δικαστικού

μεγάρου, όπου βρίσκονται όλα τα ακροατήρια και ειδικές τουαλέτες.  Στο κτίριο υφίσταται σχέδιο

πυρασφάλειας. Κλιματιστικά μηχανήματα λειτουργούν σε όλους τους χώρους του Δικαστηρίου.
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Σημειώνεται  επίσης  ότι  το  Δικαστήριο  δεν  αντιμετωπίζει  πρόβλημα  θέρμανσης  κατά  τους

χειμερινούς μήνες λόγω της τηλεθέρμανσης (από τους γειτονικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς).

Συναφώς,  σύμφωνα με  τη σχετική πληροφορία της  Προϊστάμενης  που άσκησε καθήκοντα από

16.9.2020 έως 15.9.2021,  το Δικαστήριο διαθέτει τηλεθέρμανση, που είναι αναγκαία ενόψει των

ιδιαιτέρως  χαμηλών  θερμοκρασιών  το  χειμώνα  στη  συγκεκριμένη  περιοχή  και  είναι  απολύτως

επαρκής. 

Στο Δικαστήριο λειτουργεί βιβλιοθήκη, η οποία ωστόσο δεν ενημερώνεται κατά τα τελευταία έτη,

ενόψει  και  του  ότι  συνήθως,  οι   δικαστικοί  λειτουργοί  επιλέγουν  ηλεκτρονικά  μέσα  για  την

ενημέρωσή τους (όπως Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών), διατηρούν δε, κατά κανόνα, βιβλιοθήκη

στο  προσωπικό  τους  γραφείο.  Δεν  υπάρχει  εποπτεία  της  λειτουργίας  της  βιβλιοθήκης  του

Δικαστηρίου  από  Δικαστικό  Λειτουργό.  Συναφώς,  σύμφωνα  με  τη  σχετική  πληροφορία  της

Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, υφίσταται μια υποτυπώδης

βιβλιοθήκη στο γραφείο των Προέδρων, υπό την έννοια ότι η χρήση της έχει ατονήσει τα τελευταία

χρόνια, εφόσον δεν ενημερώνεται με νέες εκδόσεις. Ωστόσο, η ενημέρωση των Δικαστών λαμβάνει

χώρα μέσω ΟΣΔΔΥΔΔ και βάσεις νομικών πληροφοριών και φυσικά ο καθένας διατηρεί τη δική

του βιβλιοθήκη στο προσωπικό του γραφείο.  Δεν υπάρχει εποπτεία της λειτουργίας της.

Με  την  υπ’  αριθ.  3/2018  Πράξη  της  Διευθύνουσας  το  Δικαστήριο  Προέδρου  ορίστηκε  μία

δικαστική υπάλληλος υπεύθυνη για τη λειτουργία και ενημέρωση του ΟΣΔΔΥΔΔ και μία δικαστική

υπάλληλος ως αναπληρώτριά της. Οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση

Η/Υ, ενώ με το ΟΣΔΔΥΔΔ ορισμένοι είναι πολύ και άλλοι αρκετά εξοικειωμένοι. Οι δικαστικοί

λειτουργοί είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και με το ΟΣΔΔΥΔΔ (ωστόσο, σύμφωνα με

τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021,

ορισμένοι δικαστικοί λειτουργοί είναι πολύ και άλλοι αρκετά εξοικειωμένοι με το ΟΣΔΔΥΔΔ). Από

τις  λειτουργίες  του  ΟΣΔΔΥΔΔ,  οι  δικαστικοί  λειτουργοί  του  Δικαστηρίου  χρησιμοποιούν  την

«έρευνα  νομολογίας»,  την  «αναζήτηση  υποθέσεων  της  Γραμματείας»  και  συνδέονται  στο

ΟΣΔΔΥΔΔ μέσω VPN,  ενώ  δεν  χρησιμοποιούν  τη  «δημοσίευση  αποφάσεων»,  την  «κατάθεση

σχεδίου απόφασης» και την «κατάθεση εισηγήσεων στις ακυρωτικές υποθέσεις». Στο Δικαστήριο

λειτουργεί ιστοσελίδα, η οποία ενημερώνεται με όλες τις ανακοινώσεις και πληροφορίες που είναι

χρήσιμο να  γνωρίζουν όσοι  απευθύνονται  στο  Δικαστήριο.  Η ιστοσελίδα  δεν ενημερώνεται  με

αποφάσεις του Δικαστηρίου. Συναφώς, σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης που

άσκησε  καθήκοντα  από  16.9.2020  έως  15.9.2021,  στην  ιστοσελίδα  παρέχονται  διάφορες

πληροφορίες (ιστορικό, κανονισμός λειτουργίας, οργανόγραμμα, τηλέφωνα).Υπάρχει δυνατότητα

σύνδεσης  του  Δικαστηρίου  μέσω  ειδικών  κωδικών  με  τη  βάση  νομικών  δεδομένων  ΝΟΜΟΣ.

Σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως
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15.9.2021, η σύνδεση του Δικαστηρίου με βάσεις νομικών δεδομένων (ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)

γίνεται μόνο μέσω προσωπικών κωδικών. 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1) Η  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους  δικαστικούς  λειτουργούς  γίνεται  από  τον

Προϊστάμενο  Πρόεδρο  του  Δικαστηρίου,  χωρίς  τη  συμμετοχή  των  δικαστικών  υπαλλήλων.

Συναφώς,  σύμφωνα με  τη σχετική πληροφορία της  Προϊστάμενης  που άσκησε καθήκοντα από

16.9.2020  έως  15.9.2021,  η  χρέωση  γίνεται  αποκλειστικά  από  τον  Πρόεδρο  που  διευθύνει  το

Δικαστήριο.   

2) Η χρέωση στις υποθέσεις μονομελούς συνθέσεως γίνεται από τον Προϊστάμενο Πρόεδρο του

Δικαστηρίου [το ίδιο γινόταν και στο παρελθόν, διότι,  σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της

Προϊστάμενης  που  άσκησε  καθήκοντα  από  16.9.2020  έως  15.9.2021,  η  χρέωση  και  για  τα  2

Τμήματα  γίνεται  (έως  τώρα)  από  τον  Πρόεδρο  που  διευθύνει  το  Δικαστήριο].  Η ανάγκη  για

προσδιορισμό των παλαιότερων έναντι  των νεώτερων εισαχθεισών υποθέσεων είναι  το  βασικό

κριτήριο με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι προς εκδίκαση υποθέσεις, έως το βαθμό που αυτό

είναι  εφικτό,  καθώς  λαμβάνεται  περαιτέρω  υπόψη  και  ο  βαθμός  δυσκολίας  των  υποθέσεων.

Συναφώς,  σύμφωνα με  τη σχετική πληροφορία της  Προϊστάμενης  που άσκησε καθήκοντα από

16.9.2020  έως  15.9.2021,  λαμβάνεται  υπόψη  η  ανάγκη  για  προσδιορισμό  των  παλαιότερων

υποθέσεων, λαμβανομένης υπόψη και της βαρύτητας των υποθέσεων. Υπάρχει μέριμνα ώστε ο

εισηγητής επί της αιτήσεως αναστολής να είναι και ο εισηγητής της κύριας υπόθεσης, ωστόσο αυτό

δεν  είναι  πάντα  εφικτό.  Όταν χορηγείται  θετική  προσωρινή  διαταγή υπάρχει  μέριμνα ώστε  να

εκδικασθεί σε σύντομο χρόνο η αίτηση αναστολής. Σε κάθε περίπτωση η εκδίκαση της αίτησης

αναστολής δεν απέχει μεγάλο χρονικό διάστημα από την απάντηση επί του αιτήματος χορήγησης

προσωρινής  διαταγής.  Συναφώς,  σύμφωνα  με  τη  σχετική  πληροφορία  της  Προϊστάμενης  που

άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, οι αναστολές προσδιορίζονται άμεσα ούτως ή

άλλως. 

3) Υπηρεσίες από δικαστικούς λειτουργούς με φυσική παρουσία στο Δικαστήριο γίνονται περίπου

4  έως  5  φορές  το  μήνα.  Σύμφωνα  με  τη  σχετική  πληροφορία  της  Προϊστάμενης  που  άσκησε

καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, μία ημέρα κάθε εβδομάδα βρίσκεται, κατ’ ελάχιστον στο

Δικαστήριο μία από τις Προέδρους των Τμημάτων, λόγω υπηρεσίας. Πέραν αυτού, για όλες τις

λοιπές εργάσιμες ημέρες ορίζεται εκ των προτέρων ένας δικαστικός λειτουργός ο οποίος βρίσκεται

τυπικά σε υπηρεσία και εφόσον υπάρξει σχετική υπηρεσιακή ανάγκη παρίσταται στο Δικαστήριο.

Σημειώνεται  ότι  στο  Δικαστήριο  υπήρξε  μειωμένη  εισαγωγή  αντιρρήσεων,  ενδεικτικά  από  τον

1/2021 έως τώρα κατατέθηκε μόνο ένα σχετικό δικόγραφο. Επίσης, υπάρχει και μειωμένη εισαγωγή
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ακυρωτικών διαφορών (αλλοδαποί).  Υπάρχει φυσική παρουσία των δικαστικών λειτουργών στην

έδρα  του  δικαστηρίου,  κατά  μέσο  όρο,  4-5  ημέρες  τον  μήνα  (περίπου  4  φορές  το  μήνα,

συμπεριλαμβανομένης  της  ημέρας  της  δικασίμου,  σύμφωνα  με  τη  σχετική  πληροφορία  της

Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021). 

4) Η  διάσκεψη  των  υποθέσεων  γίνεται  και  με  τηλεδιάσκεψη  (κατά  την  άποψη  της  νυν

Προϊστάμενης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Κοζάνης,  σε  γενικές  γραμμές  η  χρήση  του

ηλεκτρονικού αυτού μέσου βαίνει αυξανόμενη, καθώς είναι ένα μέσο πολύ χρήσιμο στο πλαίσιο

των ισχυόντων υγειονομικών δεδομένων, αλλά και γενικότερα).  Η κοινοποίηση των αποφάσεων

των Δικαστηρίου γίνεται επικαίρως μετά τη δημοσίευσή τους και συγκεκριμένα εντός χρονικού

διαστήματος  ολίγων  ημερών  από  τη  δημοσίευση  της  απόφασης.  Υφίσταται  εποπτεία  του

Προϊσταμένου  του  Δικαστηρίου  επί  του  ζητήματος  αυτού.  Συναφώς,  σύμφωνα  με  τη  σχετική

πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, δεδομένου

ότι  δημοσιεύουν  αυστηρά  από  τα  πρωτότυπα,  με  σύγχρονη  αποστολή  στη  Γραμματεία  του

ηλεκτρονικού σχεδίου, υπάρχουν περιπτώσεις που η κοινοποίηση της απόφασης έλαβε χώρα την

ίδια ημέρα της δημοσίευσής της.  Στις  λοιπές  περιπτώσεις  η κοινοποίηση λαμβάνει  χώρα εντός

χρονικού διαστήματος ολίγων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης. Υφίσταται εποπτεία. 

5) Ο θεσμός του Εισηγητή Δικαστή λειτουργεί κανονικά στις υποθέσεις που αυτό προβλέπεται, με

βάση όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Δηλαδή ορίζεται ο εισηγητής με την κατάθεση του ένδικου

βοηθήματος, ανακοινώνεται σ’ αυτόν η δικογραφία και, εφόσον ανακύψει ζήτημα αυτεπαγγέλτως

εξεταζόμενο, αυτός συντάσσει σχετική έκθεση. Συναφώς, σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της

Προϊστάμενης  που  άσκησε  καθήκοντα  από  16.9.2020  έως  15.9.2021,  μετά  την  κατάθεση  του

δικογράφου ορίζεται εισηγητής με σχετική Πράξη και ανακοινώνεται σ’ αυτόν η δικογραφία. 

6) Υφίσταται εποπτεία από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου ως προς το χρόνο που οι δικαστικοί

λειτουργοί αναβάλλουν τις υποθέσεις. Γίνονται υποδείξεις προς τους δικαστικούς λειτουργούς για

το  χρόνο  που  μπορούν  να  αναβάλουν  την  εκδίκαση  των  υποθέσεων,  όταν  συντρέχει  νόμιμη

περίπτωση, προκειμένου να μπορεί να υπάρξει και έλεγχος ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που

χρεώνεται  κάθε  δικαστικός  λειτουργός,  με  αποτέλεσμα  οι  υποθέσεις  να  μην  αναβάλλονται  σε

δικάσιμο  που  απέχει  περισσότερο  από  τρείς  έως  τέσσερις  μήνες.  Σύμφωνα  με  τη  σχετική

πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, το δικαστικό

έτος που πέρασε ενόψει των αναβολών που έλαβαν χώρα λόγω covid-19, δόθηκαν σαφείς οδηγίες

στους Πρωτοδίκες σχετικά με την αναβολή των υποθέσεων σε συγκεκριμένες δικασίμους και αυτό

προκειμένου  να  μην  υπάρξουν  μεγάλες  αποκλίσεις  στη  συνολική  χρέωσή  τους  στο  τέλος  του

δικαστικού έτους. Επιπλέον, για το λόγο αυτό έλαβαν χώρα εξισορροπητικές χρεώσεις τόσο κατά
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τη δικάσιμο των θερινών τμημάτων όσο και κατά την εμβόλιμη δικάσιμο του πρώτου 15νθημέρου

του 9ου/2021.

7) Όσον αφορά τον ορισμό υπευθύνου νομολογίας του Δικαστηρίου, με την 22/7.12.2020 Πράξη

της Διευθύνουσας το Δικαστήριο Προέδρου ορίστηκε ένα δικαστικός λειτουργός ως υπεύθυνος για

την  επιλογή,  ανωνυμοποίηση  και  διαβίβαση  προς  τη  Γενική  Επιτροπεία  της  Επικρατείας  των

Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων αποφάσεων γενικού ενδιαφέροντος του Δικαστηρίου, με σκοπό

την  ανάρτησή  τους  στον  ιστότοπο  «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ»,  με  θητεία  από 1.1.2021  και  έως  31.12.2021.  Πέραν  των  ανωτέρω,  κατά  την

άποψη της Προϊστάμενης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, η παρακολούθηση της εξέλιξης

της νομολογίας του Δικαστηρίου, η ανάδειξη σημαντικών αποφάσεων και η ανάρτησή τους στην

ιστοσελίδα του Δικαστηρίου, θα ήταν χρήσιμη. Όσον αφορά στην επισήμανση των αντιθέσεων στη

νομολογία  μεταξύ  των  Τμημάτων  του  Δικαστηρίου,  δεν  παρίσταται  αναγκαία,  καθώς  υπάρχει

ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των δύο Τμημάτων του Δικαστηρίου, επί των νομικών ζητημάτων

που  αντιμετωπίζονται  κατά  την  εκδίκαση  των  υποθέσεων.  Περαιτέρω,  η  Προϊστάμενη  του

Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Κοζάνης,  θεωρεί  ότι  δεν  είναι  σκόπιμη  η  συγκρότηση  Γραφείου

Νομολογίας, λόγω του μικρού μεγέθους του Δικαστηρίου. Κατά την άποψη της Προϊστάμενης που

άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, η παρακολούθηση της εξέλιξης της νομολογίας

του  Δικαστηρίου,  ανάδειξη  σημαντικών  αποφάσεων  κ.λπ.  είναι  χρήσιμη,  θεωρεί  όμως,  ότι  θα

πρέπει να υπάρξει κάποια μειωμένη χρέωση του Δικαστή που θα επιφορτισθεί με το καθήκον αυτό,

καθόσον  απαιτεί  έρευνα  και  άρα  χρόνο  που  υπό  φυσιολογικές  συνθήκες  θα  αφιέρωνε  στην

ενασχόλησή του με την εργασία. Σε ένα επαρχιακό δικαστήριο, ούτε εκείνη θεωρεί αναγκαία την

ύπαρξη  γραφείου  νομολογίας.  Υφίσταται  εποπτεία  του  Προϊσταμένου  του  Δικαστηρίου  στις

υποθέσεις  που εκκρεμούν με πιλοτική δίκη και  γίνεται  προσπάθεια οι υποθέσεις  αυτές  να μην

εισάγονται προς συζήτηση. 

8) Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  πληρεξούσιοι  δικηγόροι  –  σπανιότερα  διάδικοι  –  ζητούν  να

επικοινωνήσουν με τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου ή με δικαστικό λειτουργό ενόψει εκδίκασης

υπόθεσής  τους  ή  και  μετά  τη  δημοσίευση  απόφασης  επί  υποθέσεώς  τους.  Το  αίτημά  τους

ικανοποιείται σε κάθε περίπτωση από τον Προϊστάμενο και τον Πρόεδρο του δεύτερου Τμήματος,

αλλά και οι δικαστικοί λειτουργοί πράττουν το ίδιο, καθώς υπάρχει σχετική σύσταση. Σε αυτές τις

περιπτώσεις  η  επικοινωνία  λαμβάνει  χώρα  δια  ζώσης,  κατόπιν  συνεννοήσεως,  σε  ημέρα  που

παρίστανται  οι  λειτουργοί  στο  Δικαστήριο,  πλην  της  εξαιρετικής  περίπτωσης  που  συντρέχει

κατεπείγουσα ανάγκη επικοινωνίας,  οπότε αυτή μπορεί να λάβει χώρα τηλεφωνικώς.  Συναφώς,

σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως
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15.9.2021, το αίτημα επικοινωνίας ικανοποιείται πάντα και με τον τρόπο που επιθυμεί ο διάδικος,

δηλαδή, είτε με φυσική παρουσία, είτε τηλεφωνικά, είτε και με τους δύο τρόπους συγχρόνως. 

9) Επειδή  οι  δικαστικοί  λειτουργοί  του  Δικαστηρίου  έως  σήμερα  δεν  απασχολούνταν  στις

Υπηρεσίες Ασύλου ούτε στο ΑΣΕΑΔ, η Προϊστάμενη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης δεν

γνωρίζει εάν η απασχόληση αυτή αποβαίνει σε βάρος των δικαστικών τους καθηκόντων. Ωστόσο,

όσον  αφορά  στην  απασχόληση  των  δικαστικών  λειτουργών  στα  Πειθαρχικά  Συμβούλια  των

δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, με βάση τα δεδομένα της απασχόλησης κατά το παρελθόν

δικαστικών λειτουργών του Δικαστηρίου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των ΟΤΑ, διαπιστώνεται ότι,

λόγω του  ιδιαίτερα  αυξημένου  φόρτου  εργασίας  που  ανακύπτει  από την  απασχόληση αυτή,  η

τελευταία τελικώς αποβαίνει σε βάρος των δικαστικών καθηκόντων, όπως αυτό επιβεβαιώνεται από

την  συνακόλουθη  αύξηση  της  εκκρεμότητας  των  δικαστικών  λειτουργών  που  ανέλαβαν  τα

συγκεκριμένα καθήκοντα. Περαιτέρω, κατά την άποψη της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα

από  16.9.2020  έως  15.9.2021,  η  απασχόληση  αυτή  θα  μπορούσε  να  αποβεί  σε  βάρος  των

δικαστικών  καθηκόντων,  εφόσον  εξαιτίας  της  παράλληλης  αυτής  απασχόλησης  δημιουργηθεί

εκκρεμότητα. Ειδικότερα, από το 2012 και εφεξής το Δικαστήριο όριζε αδιάλειπτα, ύστερα από

αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικαστή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146 Β του ν.

3528/2007,  όπως ισχύει,  αίτημα που υπεβλήθη στο Δικαστήριο  και  στις  24.3.2021,  στο  οποίο,

ωστόσο, η Προϊστάμενη δεν ανταποκρίθηκε, με σχετικό έγγραφο που απέστειλε στο Υπουργείο,

λόγω της  εκκρεμότητας  των  Δικαστών,  της  ανασυζήτησης  των  υποθέσεων,  της  απουσίας  μιας

Πρωτοδίκη, λόγω άδειας μητρότητας και του γεγονότος ότι είχε ήδη ορίσει Δικαστή (μετά του

αναπληρωτή του) στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου. Επίσης, παρατηρήθηκε

ότι όλοι οι Πρωτοδίκες του Δικαστηρίου (πλην ενός) οι οποίοι απασχολήθηκαν στο Πειθαρχικό

Συμβούλιο των ΟΤΑ παρουσίασαν εκκρεμότητα. 

Ε. Στατιστικά

Τα τρία τελευταία έτη οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστηρίου χρεώθηκαν, κατά μέσο όρο, 95

υποθέσεις έκαστος. Σημειώνεται ότι ο αριθμός αυτός χρέωσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις

ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις που ίσχυσαν κατά τη διάρκεια των περιόδων λήψης μέτρων για την

αποφυγή  διασποράς  του  COVID-19,  οι  οποίες  είχαν  ως  αποτέλεσμα  την  αναβολή  εκδίκασης

αρκετών υποθέσεων. 

Ο αριθμός των απροσδιόριστων υποθέσεων του Δικαστηρίου στις 4.10.2021 ανερχόταν σε 417.

Σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως

15.9.2021, οι απροσδιόριστες υποθέσεις είναι 417 (υποθέσεις που έχουν ήδη προσδιοριστεί στους

επόμενους μήνες: 291, και υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και δεν έχουν δημοσιευτεί: 347).
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Στ. Η πόλη της Κοζάνης

Η Κοζάνη είναι η πρωτεύουσα του Νομού Κοζάνης, έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και

ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την απογραφή

του  2011,  η  πόλη  της  Κοζάνης  έχει  πληθυσμό  41.066  κατοίκους,  ενώ  ο  νέος  διευρυμένος

Καλλικρατικός Δήμος έχει πληθυσμό 71.388 κατοίκους. Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έχει

πληθυσμό 150.196 κατοίκους και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία υπάγεται ο Νομός

Κοζάνης, έχει πληθυσμό 283.689 κατοίκους  (βλ. ΦΕΚ Β’ 698/20.3.2014). 

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008,  Α΄128)  ορίζει  την  Κοζάνη  ως  δευτερεύοντα  εθνικό  πόλο.  Προωθείται  η

αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών και η καινοτομία, με στόχο

την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού δυναμικού.

Στην Κοζάνη εδρεύουν και λειτουργούν: το Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, η Εισαγγελία Εφετών

Δυτικής Μακεδονίας, το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, το

Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο.

Στην πόλη στεγάζονται τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τεχνολογικού

Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  (ΤΕΙ)  της  ίδιας  Περιφέρειας.  Στην  πόλη  λειτουργεί  το  Γενικό

Νοσοκομείο Κοζάνης (Μαμάτσειο). 

Η  Κοζάνη  διαθέτει  αεροδρόμιο,  σιδηροδρομικό  σταθμό  (σιδηροδρομική  γραμμή  Αμυνταίου-

Κοζάνης), αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, ταξί. 

Η Κοζάνη απέχει 6,3 χλμ από την ΕΟ4 Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας–Κοζάνης και 14,1 χλμ από την

Εθνική Οδό Κοζάνης-Λάρισας.

Η Κοζάνη απέχει 60,8 χλμ από τη Βέροια.

Η πόλη και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα, είναι γνωστή για την συνεισφορά της

στην  ηλεκτρική  ενέργεια  της  χώρας,  και  ένα  μεγάλο  τμήμα  του  πληθυσμού  δουλεύει  στα

ατμοηλεκτρικά  εργοστάσια  της  Δ.Ε.Η.,  που  παράγουν  ηλεκτρισμό  με  πρώτη  ύλη  το  λιγνίτη.

Επίσης,  ο  κλάδος  της  γεωργίας  είναι  ιδιαίτερα  ανεπτυγμένος  στην  περιοχή,  με  διοργάνωση

εμπορικών εκθέσεων με συμμετοχή εμπόρων τόσο από την Ελλάδα όσο και από τα άλλα κράτη των

Βαλκανίων. 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Λόγω  της  πρόσφατης  ανάληψης  των  σχετικών  καθηκόντων,  η  Προϊστάμενη  του  Διοικητικού

Πρωτοδικείου Κοζάνης δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία να ανακύπτουν με ιδιαίτερη

289



συχνότητα. Το συνηθέστερο πρόβλημα που αντιμετώπισε η Προϊστάμενη που άσκησε καθήκοντα

από 16.9.2020 έως 15.9.2021, ήταν η εκκρεμότητα των Δικαστών.

Δυσχέρεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του Προϊσταμένου ανακύπτει, ως ένα βαθμό, κατά

την  προσπάθεια  συντονισμού  και  παράλληλης  δράσης  σε  επίπεδο  τόσο  διοικητικών  όσο  και

δικαιοδοτικών καθηκόντων,  διότι  πρόκειται  για  ενασχόληση με  ζητήματα  εντελώς  διαφορετικά

μεταξύ τους, χωρίς να έχει προηγηθεί θεσμική εκπαίδευση σχετικά με τα διοικητικά καθήκοντα

πριν την ανάληψή τους.  Η  Προϊστάμενη που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021

θεωρεί  ιδιαίτερα  δυσχερές  τo  ζήτημα  της  εκκρεμότητας  τριών  δικαστών  που  οδήγησε  σε

ανασυζήτηση 75 συνολικά υποθέσεων (μίας μόνο που δεν υπηρετεί πλέον στο Δικαστήριο, οι άλλοι

δύο  κατόπιν  προθεσμιών  που  τους  έταξε  συνετίστηκαν).  Στη  περίπτωση  της  ανασυζήτησης

(κατόπιν απόφασης του κου Γενικού Επιτρόπου) αντιμετώπισε ιδιαίτερα άσχημη συμπεριφορά από

διαδίκους και πληρεξουσίους δικηγόρους και έγινε δέκτης πολλών αρνητικών σχολίων (τόσο δια

ζώσης όσο και τηλεφωνικά). Επίσης, δεδομένου ότι η ανασυζήτηση των υποθέσεων λαμβάνει χώρα

εντός  των  αποκλειστικών  προθεσμιών  που  τάσσονται  στο  άρθρο  194  παρ.  1  του  Κ.Δ.Δ.

υποχρεωτικά προσδιόρισε όλες αυτές τις υποθέσεις σε ήδη βεβαρημένα πινάκια (από τις αναβολές

που είχαν προηγηθεί λόγω covid-19), γεγονός που αναπόφευκτα επιβάρυνε τους υπηρετούντες στο

Δικαστήριο Πρωτοδίκες, στους οποίους δόθηκαν σαφείς και επανειλημμένες οδηγίες προς άμεση

και  κατά  προτεραιότητα  δημοσίευση  των  συγκεκριμένων  δικογραφιών.  Στο  σημείο  αυτό,

επεσήμανε  ότι  κανένας  Πρωτοδίκης  δεν  εξέφρασε  παράπονα  για  την  ανασυζήτηση.  Από  την

ανασυζήτηση εξαιρέθηκε ένας μόνο Πρωτοδίκης, που έχει συστηματική χρονική αλλά και ποσοτική

καθυστέρηση, εξαίρεση που έλαβε χώρα για ευνόητους λόγους. Τέλος, με τη λειτουργία αυτή καθ’

αυτή  του  Δικαστηρίου  δεν  αντιμετώπισε  ιδιαίτερο  πρόβλημα,  δεδομένου  ότι  οι  δικαστικοί

υπάλληλοι σε γενικές γραμμές διεκπεραιώνουν με αξιοπρέπεια και φιλοτιμία τα καθήκοντά τους,

διατηρούν καλές μεταξύ τους σχέσεις, εξυπηρετούν άμεσα τους Δικαστές, με τους οποίους επίσης

διατηρούν ομαλές σχέσεις,  ενώ, η συμπεριφορά τους απέναντι στους διαδίκους είναι  αυτή που

επιβάλλεται από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Η επικοινωνία της με την κα Προϊσταμένη της

Γραμματείας  λάμβανε  χώρα  σε  καθημερινή  βάση  (τηλεφωνικά  και  φυσικά  δια  ζώσης  όταν

βρισκόταν  στο  Δικαστήριο),  είχε  πλήρη  ενημέρωση  για  όλα  τα  διοικητικά  έγγραφα  που

εισέρχονταν στο Δικαστήριο  και πλήρη εποπτεία όλων των εγγράφων που το Δικαστήριο διαβίβαζε

σε άλλες Υπηρεσίες. Επίσης, λάμβανε χώρα ηλεκτρονική διαβίβαση τόσο στην ίδια όσο και στους

λοιπούς Δικαστές όλων των εγγράφων της Γενικής Επιτροπείας σε άμεσο χρόνο από την παραλαβή

τους από το Δικαστήριο. 

Όσον  αφορά  ζητήματα  αυξημένης  εκκρεμότητας  δικαστικών  λειτουργών,  η  Προϊστάμενη  του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης θεωρεί ότι τα μέσα που διαθέτει είναι επαρκή. Πάντως, για την
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αποφυγή επανάληψης του φαινομένου αυτού από τον ίδιο δικαστικό λειτουργό, θεωρεί ότι καλό

είναι να επιλαμβάνονται όργανα ιεραρχικώς ανώτερα, ως πλέον αρμόδια για το ζήτημα αυτό.  Η

Προϊστάμενη που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021 θεωρεί  ότι  η  αποκλειστική

προθεσμία που τίθεται στους Πρωτοδίκες, για τη δημοσίευση των πέραν του 8μηνου υποθέσεων,

από μόνη της δεν αρκεί πάντα για να επιτευχθεί ο στόχος. Θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει για

κάποιο χρονικό διάστημα μειωμένη χρέωση στους Δικαστές εκείνους που αντιμετωπίζουν ζήτημα

εκκρεμότητας, ειδικά στις περιπτώσεις που η εμφάνισή της συνδέεται με αποδεδειγμένα σοβαρά

προβλήματα (είτε αμιγώς προσωπικά είτε υγείας), ώστε το πρόβλημα να μην διαιωνίζεται εις βάρος

εν τέλει της ίδιας της Υπηρεσίας.   

Στόχοι της νυν Προϊστάμενης, για την περίοδο που θα ασκεί τα καθήκοντά της, είναι οι εξής: Όσον

αφορά στον τρόπο λειτουργίας  του Δικαστηρίου,  ο  στόχος  είναι  i.  να  συνεχισθεί  το  έργο των

προηγούμενων Προϊσταμένων, στο βαθμό που είχε ως αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία του

Δικαστηρίου  μέσω  και  της  εποικοδομητικής  συνεργασίας  με  τη  Γραμματεία,  ii.  να  μειωθεί

περαιτέρω ο αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούν προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου,

αλλά  και  η  σχετικά  αυξημένη  εκκρεμότητα  ορισμένων  δικαστικών  λειτουργών  και  iii.  να

διευρυνθεί  η  χρήση  των  υπηρεσιακών  ηλεκτρονικών  μέσων  και  σε  εργασίες  που  ακόμη  δεν

χρησιμοποιείται, όπως, λ.χ., στην ανακοίνωση της δικογραφίας στον εισηγητή, μετά την πράξη του

Προϊσταμένου  περί  ορισμού  του  τελευταίου,  ενόψει  και  της  δυνατότητας  υποβολής  των

δικογράφων με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και της πρόβλεψης περί υποβολής της έκθεσης απόψεων

της Διοίκησης και του σχετικού φακέλου ομοίως με ηλεκτρονικά μέσα. Όσον αφορά στον τρόπο

άσκησης των καθηκόντων, ο στόχος είναι αυτά να ασκούνται κατά τρόπο ώστε i. να προάγεται η

αρμονική συνεργασία μεταξύ των δικαστικών λειτουργών και των δύο Τμημάτων του Δικαστηρίου,

προκειμένου  να  διευκολύνεται  η  άσκηση  από  αυτούς  των  καθηκόντων  τους  και  να  είναι  πιο

παραγωγικοί και αποτελεσματικοί στα καθήκοντα αυτά και ii. να παρέχεται σε όσους συνηγόρους

και διαδίκους αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και επιθυμούν να απευθυνθούν στον Προϊστάμενο,

η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, και γενικότερα στο γραφείο του Προϊσταμένου να έχουν άμεση

πρόσβαση  οι  φορείς  και  πολίτες  της  περιοχής  αρμοδιότητας  του  Δικαστηρίου.  Στόχος  της

Προϊστάμενης  που  άσκησε  καθήκοντα  από  16.9.2020  έως  15.9.2021  ήταν  η  εξάλειψη  ή  έστω

μείωση σε σημαντικό βαθμό της εκκρεμότητας. 

Ο αριθμός των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων επαρκεί για την ομαλή λειτουργία του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως

15.9.2021, στο κτίριο δεν υφίσταται καμία απολύτως μέριμνα για την επιτήρηση του χώρου από

αστυνομικό όργανο τόσο κατά την είσοδο στο κτίριο όσο και κατά τη διάρκεια εκδίκασης των

υποθέσεων στο ακροατήριο του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη και από
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τις δύο εισόδους του κτιρίου, όπως επίσης και από το πάρκινγκ, που βρίσκεται στο υπόγειο του

κτιρίου. Κατ’ εξαίρεση, υφίσταται αστυνομική δύναμη στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου όταν

εκδικάζονται  ποινικές  υποθέσεις.  Για  τη  διοίκηση  του  Δικαστικού  Μεγάρου  υπεύθυνος  είναι

αποκλειστικά ο Πρόεδρος που διευθύνει το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου Δυτικής

Μακεδονίας. Φύλαξη στο Δικαστήριο δεν έλαβε χώρα ούτε μετά το περιστατικό της επίθεσης στη

Δ.ΟΥ. Κοζάνης στις 16.7.2020. Το θέμα της έλλειψης φύλαξης του Δικαστηρίου το έχουν θέσει

επανειλημμένως στους Επιθεωρητές.

Η νυν Προϊστάμενη, η οποία ασκεί καθήκοντα από 16.9.2021, έλαβε βοήθεια και ενημερώθηκε

πλήρως για τα προβλήματα του Δικαστηρίου από την απερχόμενη Προϊσταμένη, όχι μόνο κατά την

ανάληψη των καθηκόντων, αλλά και  κατά τη διάρκεια του προηγούμενου δικαστικού έτους.  Η

προηγούμενη Προϊστάμενη, η οποία άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, είχε πλήρη

ενημέρωση από την προηγούμενη Προϊστάμενη, γνώριζε όλα τα προβλήματα του Δικαστηρίου και

όλες τις ενέργειες που είχαν λάβει χώρα προς αντιμετώπισή τους. 

Η  Προϊστάμενη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης σημείωσε επιπροσθέτως τη δυνατότητα

αξιοποίησης  των  υπηρεσιακών  ηλεκτρονικών  μέσων  κατά  την  άσκηση  των  καθηκόντων  του

εισηγητή  –  δικαστικού  λειτουργού,  στοιχείο  που  θεωρεί  ότι  θα  διευκολύνει  την  επίτευξη  του

στόχου  του  θεσμού  αλλά  και  τους  ίδιους  τους  δικαστικούς  λειτουργούς  στην  άσκηση  των

καθηκόντων τους.   
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5. Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 298/1963 και άρχισε να

λειτουργεί στις 1.10.1963. Η έδρα του είναι στις Σέρρες. Η κατά τόπο αρμοδιότητά του εκτείνεται

στο Νομό Σερρών.

Διοικείται από τον Προϊστάμενό του. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται 1 οργανική θέση Προέδρου Πρωτοδικών και 3 θέσεις Πρωτοδικών.

Υπηρετούν, κατά σειρά αρχαιότητας, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. (και νυν Προϊστάμενος) από

3.6.2021, οι δε Πρωτοδίκες Δ.Δ. από 28.1.2019, 12.11.2015 και 14.9.2020. 

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών προβλέπονται 8 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και

έχουν καλυφθεί οι 5 (3 θέσεις γραμματέων και 2 επιμελητών).

Οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστηρίου δεν έλαβαν άδεια απουσίας, κατά την τελευταία τριετία.

Χορηγήθηκε, το έτος 2019, άδεια συνεχόμενης απουσίας σε δύο δικαστικές υπαλλήλους (στη μια

χορηγήθηκε  τριακονθήμερη  γονική  ανατροφής  τέκνου  και  στην  άλλη  τεσσαρακονθήμερη

αναρρωτική).

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο συγκροτείται από 1 Τμήμα και η ίδρυση Ειδικών Τμημάτων δεν κρίνεται σκόπιμη.

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών στεγάζεται  στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών. Το Δικαστήριο

συστεγάζεται με τις δικαστηριακές υπηρεσίες της πολιτικής – ποινικής δικαιοσύνης. Το κτίριο στο

οποίο  στεγάζεται  το  Δικαστήριο  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  ΑΜΕΑ. Στο  κτίριο  υφίσταται  σχέδιο

πυρασφάλειας και τα κλιματιστικά μηχανήματα λειτουργούν.

Στο Δικαστήριο λειτουργεί υποτυπώδης βιβλιοθήκη, ο δε διευθύνων δικαστής του έχει επιφορτιστεί

με την ενημέρωσή της, η οποία είναι εφικτή, μόνο μέσα στα όρια καταλόγου συγγραμμάτων που

έχει  προεγκριθεί  από  το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης.  Η  αγορά  τους  υπόκειται  στην  χρονοβόρα

διαδικασία  έγκρισης  από  το  Ταμείο  Χρηματοδοτήσεως  Δικαστικών  Κτιρίων  της  δέσμευσης

σχετικής πίστωσης ισόποσης προς την οικονομικότερη από όσες προσφορές έχουν υποβληθεί από

ενδιαφερομένους  (κυρίως  εκδοτικούς)  φορείς.  Όσον  αφορά  την  ηλεκτρονική  βιβλιοθήκη,  ο
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Προϊστάμενος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών διατύπωσε την εξής πρόσθετη παρατήρηση:

Προτείνεται η σταδιακή ενσωμάτωση ψηφιοποιημένων νομικών συγγραμμάτων στο ολοκληρωμένο

πληροφοριακό  σύστημα  διοικητικής  δικαιοσύνης,  το  οποίο  είναι  προδήλως  αναγκαίο  να

μετεξελιχθεί, από αμιγώς νομολογιακή και σε βιβλιογραφική βάση αναζήτησης.

Τη λειτουργία και ενημέρωση του ΟΣΔΔΥΔΔ παρακολουθεί συγκεκριμένος δικαστικός υπάλληλος

ή δικαστικός λειτουργός. Οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και

με το ΟΣΔΔΥΔΔ. Οι δικαστικοί λειτουργοί είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και αρκετά

εξοικειωμένοι με το ΟΣΔΔΥΔΔ (ωστόσο,  σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης

που  άσκησε  καθήκοντα  από  16.9.2019  έως  2.6.2021,  οι  δικαστικοί  λειτουργοί  είναι  πολύ

εξοικειωμένοι με το ΟΣΔΔΥΔΔ). Από τις λειτουργίες του ΟΣΔΔΥΔΔ, οι δικαστικοί λειτουργοί του

Δικαστηρίου  χρησιμοποιούν  την  «έρευνα  νομολογίας»,  την  «αναζήτηση  υποθέσεων  της

Γραμματείας» και κάνουν χρήση του υπηρεσιακού email, ενώ δεν χρησιμοποιούν τη «δημοσίευση

αποφάσεων»,  την «κατάθεση σχεδίου απόφασης»,  την  «κατάθεση εισηγήσεων στις  ακυρωτικές

υποθέσεις» ούτε συνδέονται στο ΟΣΔΔΥΔΔ μέσω VPN. Στο Δικαστήριο λειτουργεί ιστοσελίδα και

γίνεται  ενημέρωσή  της.  Υπάρχει  δυνατότητα  σύνδεσης  του  Δικαστηρίου  με  βάσεις  νομικών

δεδομένων (ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ) μέσω ειδικών κωδικών. Διευκρινίζεται ότι οι κωδικοί αυτοί

έχουν χορηγηθεί προσωπικώς σε κάθε δικαστικό λειτουργό – χρήστη, όχι στο Δικαστήριο, έναντι

καταβλητέας συνδρομής 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1) Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  δεν  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους

δικαστικούς λειτουργούς. 

2) Η χρέωση στις υποθέσεις μονομελούς συνθέσεως γίνεται ως εξής: Ο εισηγητής δικαστής κάθε

υπόθεσης ορίζεται από τον διευθύνοντα δικαστικό λειτουργό του Δικαστηρίου, κατά την κατάθεση

του οικείου δικογράφου. Αν, όμως, στο πλαίσιο της προεκφώνησης των υποθέσεων μονομελούς

δικαστηριακής σύνθεσης, αναβληθεί η συζήτηση ορισμένων από αυτές, κάποιες από τις λοιπές,

κατ’  εντολή  του  διευθύνοντος  και  μετά  από  συνεννόηση  των  δικαστών  του  Δικαστηρίου,

αναχρεώνονται  σε έναν ή περισσότερους  από εκείνους,  ώστε όλοι  να επιβαρυνθούν,  καταρχάς,

ισομερώς (βλ. σχετικά κατωτέρω υπό στοιχείο 5 για τον θεσμό του Εισηγητή Δικαστή). Η ανάγκη

για  προσδιορισμό  των  παλαιότερων  έναντι  των  νεώτερων  εισαχθεισών  υποθέσεων  λαμβάνεται

υπόψη.  Αν  η  κύρια  υπόθεση  εισαχθεί  στο  Δικαστήριο  ταυτοχρόνως  με  την  αντίστοιχη  της

προσωρινής δικαστικής προστασίας, τότε η χρέωση στον εισηγητή της κύριας υπόθεσης γίνεται

κατά τη χρέωση της αίτησης αναστολής. Σε αντίθετη περίπτωση, η κύρια υπόθεση ανατίθεται στον

εισηγητή δικαστή, κατά την κατάθεση του οικείου δικογράφου στην γραμματεία του Δικαστηρίου.
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Σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2019 έως

2.6.2021,  σε  εξαιρετικά  επείγουσες  περιπτώσεις  αιτούμενης  αναστολής  εκτέλεσης  διοικητικής

πράξης  ή  παράλειψης,  προσωρινής  ρύθμισης  κατάστασης  και  στις  περιπτώσεις  προσωρινής

επιδίκασης απαίτησης, προσδιορίζεται αμέσως, με την εισαγωγή της υπόθεσης, ο εισηγητής και το

Τμήμα. Διαφορετικά, η υπόθεση ανατίθεται στον εισηγητή δικαστή, μετά από την παρέλευση της

προθεσμίας, η οποία τάσσεται στην Διοίκηση, για να διαβιβάσει στο Δικαστήριο τον φάκελο και τις

απόψεις της για την ένδικη διαφορά, και εκκινεί από την επίδοση, με επιμέλεια του αιτούντος, της

σχετικής  πράξης  του  διευθύνοντος  δικαστή  και  του  δικογράφου  της  κρινόμενης  αίτησης  στην

οικεία Αρχή. Η κύρια υπόθεση έχει ήδη ανατεθεί στον εισηγητή δικαστή, κατά την κατάθεση του

οικείου  δικογράφου  στην  γραμματεία  του  Δικαστηρίου. Σε  περίπτωση  χορήγησης  θετικής

προσωρινής διαταγής υπάρχει μέριμνα ώστε να εκδικασθεί σε σύντομο χρόνο η αίτηση αναστολής. 

3) Υπηρεσίες  από  δικαστικούς  λειτουργούς  με  φυσική  παρουσία  στο  Δικαστήριο  γίνονται

τουλάχιστον μία ημέρα εβδομαδιαίως. Υπάρχει φυσική παρουσία των δικαστικών λειτουργών στην

έδρα του δικαστηρίου τουλάχιστον δύο ημέρες μηνιαίως. 

4) Η διάσκεψη των υποθέσεων γίνεται και με τηλεδιάσκεψη (οι διασκέψεις πραγματοποιούνται και

στο  Δικαστήριο,  κυρίως,  όμως,  από απόσταση,  με  την  χρήση τεχνολογικών  μέσων.).  Κατά τη

θητεία της προηγούμενης Προϊστάμενης (που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2019 έως 2.6.2021), δεν

πραγματοποιήθηκαν  τηλεδιασκέψεις.  Οι  επιμελητές  του  Δικαστηρίου  επιδίδουν  επικαίρως  (την

επόμενη  ή  την  μεθεπόμενη  ημέρα,  από  την  έκδοση  ή  την  δημοσίευσή  τους)  τις  δικαστικές

αποφάσεις στους διαδίκους ή τρίτους, αν η κατοικία ή η έδρα τους, κατά περίπτωση, βρίσκεται

μέσα  στην  εδαφική  περιφέρεια  του  πολεοδομικού  συγκροτήματος  Σερρών.  Στην  αντίθετη

περίπτωση, οι δικαστικές αποφάσεις επιδίδονται (ταχυδρομικώς, ή/ και με την συνδρομή άλλης

Αρχής) στον αποδέκτη τους, το αργότερο μέχρι την παρέλευση τριακονθημέρου, από την έκδοσή

τους ή την δημοσίευσή τους. Στο πλαίσιο της εποπτείας του στην οικεία διαδικασία, επιδιώκεται η

επιτάχυνσή  της,  μετά  από  συνεννόηση  του  διευθύνοντος  δικαστή  του  Δικαστηρίου  με  τους

προμνημονευμένους εμπλεκόμενους σχετικώς φορείς.

5) Ο θεσμός του Εισηγητή Δικαστή λειτουργεί πλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές

διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και κατ’ αναλογία προς τα αναφερόμενα ανωτέρω

σχετικά  με  τη  χρέωση  στις  υποθέσεις  μονομελούς  συνθέσεως.  Όσον  αφορά  τον  θεσμό  του

Εισηγητή Δικαστή, ο Προϊστάμενος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών διατύπωσε την εξής

πρόσθετη παρατήρηση: Πρόκειται, αναμφίβολα, κατά την γνώμη του, για ονομαστικά επιτυχημένο

θεσμό,  ο  οποίος  αυτοϋπονομεύεται  από  την  παράλειψη  της  νομοθετικής  κατοχύρωσης  της

απρόσκοπτης  λειτουργίας  του.  Πιστεύει  ότι  η  επιβίωσή  του  και  η  διασφάλιση  της  ορθής  και

απρόσκοπτης εφαρμογής του προϋποθέτει, αφενός την επέκτασή της και στο ένδικο βοήθημα της
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αγωγής, αφετέρου και κατ’ αναλογία προς όσα ισχύουν για τις ακυρωτικές διοικητικές διαφορές,

την θέσπιση απαραδέκτου της συζήτησης της υπόθεσης, αν δεν έχει κατατεθεί στην γραμματεία του

διοικητικού δικαστηρίου έγγραφη έκθεση του εισηγητή δικαστή, στην οποία διαλαμβάνεται, εκτός

από την συνδρομή κάθε αυτεπαγγέλτως ερευνώμενου ζητήματος,  και  συνοπτική παράθεση των

λόγων που περιέχονται στο εξεταζόμενο δικόγραφο. Στην αντίθετη περίπτωση, ο θεσμός αυτός θα

εξακολουθήσει  να  αποδυναμώνεται  μέχρι  την  κατάργησή  του  στην  πράξη.  Ο  συνειδητός

παραμερισμός του από την πλειονότητα του δικαστικού σώματος εντοπίζεται στην βούλησή της να

επιτυγχάνεται,  ιδίως  στις  υποθέσεις  μονομελούς  δικαστηριακής  σύνθεσης,  που  αποτελούν,

άλλωστε,  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  δικαστικής  ύλης,  ισομέρεια  στην  ανάθεση,  ανά  δικάσιμο,

προεχόντως όσων από αυτές καθίσταται βέβαιο, μετά από την προεκφώνησή τους, ότι αφορούν

ένδικο βοήθημα που πρόκειται να απορριφθεί, για τυπικό λόγο. Ωστόσο, με τον τρόπο που έχει

καταστρωθεί  νομοθετικά,  η λειτουργία του θεσμού του εισηγητή δικαστή κωλύει  την επίτευξη

αυτής της ισομέρειας.  Οι σχετικές ρυθμίσεις  παρακάμπτονται,  κατ’ επίκληση του «κωλύματος»

[άρθρα 127 (§ 3) του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας – άρθρο πρώτο ν. 2717/1999 (Α’ 97), 24 (§ 1)

ν.  4446/2016  (Α’  240)],  το  οποίο,  αν  όντως  έχει  οριστεί  εισηγητής  δικαστής,  άγει  σε

προαποφασισμένη, είτε ρητή (έγγραφη ή προφορική), είτε σιωπηρή αντικατάστασή του από τον

διευθύνοντα δικαστικό λειτουργό ή, κατ’ εντολή του (ακόμη και τεκμαιρόμενη ή εικαζόμενη), από

τους συναδέλφους του πρωτοδίκες πριν από την εκφώνηση και συζήτηση της υπόθεσης.

6) Υφίσταται εποπτεία από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου ως προς το χρόνο που οι δικαστικοί

λειτουργοί αναβάλλουν τις υποθέσεις. Ο χρόνος αυτός είναι προκαθορισμένος από τον διευθύνοντα

δικαστή.

7) Όσον αφορά τον ορισμό υπεύθυνου νομολογίας του Δικαστηρίου, με εποπτεία του διευθύνοντος

δικαστή, πρωτοβουλία δε και ευθύνη κάθε δικαστικού λειτουργού του Δικαστηρίου, αναρτώνται

πλέον,  σε  μηνιαία  βάση,  στην  ιστοσελίδα  του  σημαντικές  αποφάσεις  που  εκδόθηκαν  ή

δημοσιεύθηκαν,  είτε  από  τον  ίδιο,  είτε  μετά  από  εισήγησή  του.  Υφίσταται  εποπτεία  του

Προϊσταμένου  του  Δικαστηρίου  ή  επιφορτισμένου  δικαστικού  λειτουργού  στις  υποθέσεις  που

εκκρεμούν με πιλοτική δίκη.

8) Ο  διευθύνων,  κυρίως,  αλλά  και  κάθε  άλλος  δικαστής  του  Δικαστηρίου  αποδέχεται  και

ικανοποιεί,  είτε  με  φυσική  παρουσία,  είτε  από  απόσταση,  με  την  χρήση  τεχνολογικών  (όχι

τηλεφωνικών)  μέσων,  κάθε  αίτημα  ακρόασης,  το  οποίο  υποβάλλεται  οποτεδήποτε  από

οποιονδήποτε  παράγοντα  δίκης  ή  άλλον  ενδιαφερόμενο.  Συναφώς,  σύμφωνα  με  τη  σχετική

πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2019 έως 2.6.2021, κατά τη θητεία

της  αποδεχόταν  τα  αιτήματα  ακρόασης  που  υποβάλλονταν  οποτεδήποτε  από  οποιονδήποτε
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παράγοντα  δίκης  και  είχε  αυτοπρόσωπη  παρουσία.  Το  ίδιο  συνέβαινε  και  με  τους  λοιπούς

δικαστικούς λειτουργούς. 

9) Ο Προϊστάμενος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών θεωρεί, βάσει σχετικής εμπειρίας που

αποκτήθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, ότι η απασχόληση δικαστικών λειτουργών στις

Υπηρεσίες Ασύλου, στα Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων, στο ΑΣΕΑΔ αποβαίνει

σε βάρος των δικαστικών τους καθηκόντων.

Ε. Στατιστικά

Κατά την τελευταία τριετία (16.9.2018 – 15.9.2021), ανατέθηκαν σε καθέναν από τους τρεις (3)

δικαστικούς λειτουργούς (πρωτοδίκες δ.δ.) του Δικαστηρίου 460 υποθέσεις, κατά μέσο όρο.

Ο αριθμός των απροσδιόριστων υποθέσεων του Δικαστηρίου  ήταν 208 στις 15.09.2021 και 184

στις 15.11.2021. 

Στ. Η πόλη των Σερρών

Οι Σέρρες είναι η πρωτεύουσα του Νομού Σερρών, ανήκει στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, η

πόλη  των  Σερρών  έχει  πληθυσμό  58.287  κατοίκους,  ενώ  o  νέος  Καλλικρατικός  Δήμος  έχει

πληθυσμό 76.817 κατοίκους. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχει πληθυσμό 176.430 κατοίκους

και η Περιφέρεια Kεντρικής Μακεδονίας, στην οποία υπάγεται ο Νομός Σερρών,  έχει πληθυσμό

1.882.108 κατοίκους (βλ. ΦΕΚ Β’ 698/20.3.2014). 

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008,  Α΄128)  ορίζει  τις  Σέρρες  ως  δευτερεύοντα  εθνικό  πόλο.  Προωθείται  η

αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών και η καινοτομία, με στόχο

την  ανάπτυξη  και τη  βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας  του  παραγωγικού  δυναμικού.  Πάντως,

σύμφωνα με  το  αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας  (υπουργική  απόφαση  ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/73483/852/27.7.2020,  Δ’  485/20.8.2020)

εκτιμάται  ότι  οι  Σέρρες  σήμερα λειτουργούν στο επίπεδο «Λοιποί  πόλοι»  και  όχι  στο αμέσως

υπερκείμενο  επίπεδο  (δευτερεύοντες  πόλοι)  στο  οποίο  τοποθετείται  από  το  Γενικό  Πλαίσιο

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Στην πόλη των Σερρών εδρεύουν και λειτουργούν: το Πρωτοδικείο και η Εισαγγελία Πρωτοδικών,

το Διοικητικό Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο.

Η  πόλη  διαθέτει  ΚΤΕΛ  (αστικά  και  υπεραστικά),  σιδηροδρομικό  σταθμό,  ταξί  καθώς  και

αεροδρόμιο για πτήσεις εσωτερικού. 
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Οι Σέρρες απέχουν 3,2 χλμ από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Σερρών και 3,1 χλμ από την ΕΟ12

Εθνικό Οδό Σερρών-Δράμας. Οι Σέρρες απέχουν 83,1 χλμ από τη Θεσσαλονίκη και 88,1 χλμ από

τη Καβάλα.

Στην πόλη λειτουργούν το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας και

το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών) του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Η ευρύτερη περιοχή είναι κατεξοχήν γεωργική με ποικιλία καλλιεργειών, ενώ κατέχει πρωτιά στον

τομέα της κτηνοτροφίας στην χώρα.  Σε μικρή απόσταση από την πόλη υπάρχει  η βιομηχανική

περιοχή Σερρών,  όπου λειτουργούν οι  περισσότερες  βιομηχανίες.  Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος  όμως

είναι και ο κλάδος του τουρισμού, ιδίως χειμερινού. 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Η προηγούμενη  Προϊστάμενη, οποία  άσκησε  καθήκοντα  διευθύνοντος  δικαστή  στο  Διοικητικό

Πρωτοδικείο  Σερρών  από  16.9.2019  έως  2.6.2021,  θεωρεί  ιδιαίτερα  δυσχερές  καθήκον  τη

διευθέτηση  προβλημάτων  που  ανακύπτουν  λόγω  της  αντιπαλότητας  μεταξύ  των  δικαστικών

υπαλλήλων.

Όσον  αφορά  ζητήματα  αυξημένης  εκκρεμότητας  δικαστικών  λειτουργών,  ο  Προϊστάμενος  του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών θεωρεί ότι τα μέσα που διαθέτει είναι επαρκή. Προτείνεται να

προβλεφθεί  στα  μεγάλα  διοικητικά  δικαστήρια  η  τακτική  ή  έκτακτη  λειτουργία,  σε  μονομελή

σύνθεση,  τμημάτων  συνεδριάσεων,  τα  οποία  συγκροτούνται  από  δικαστές  που  εμφανίζουν

καθυστέρηση  στην  έκδοση/  δημοσίευση  αποφάσεων.  Στα  τμήματα  αυτά  θα  εκδικάζονται

υποθέσεις, είτε σε αριθμό μειωμένο του καθορισμένου, σύμφωνα με τον νόμο ή τον κανονισμό του

δικαστηρίου, είτε και με αντικείμενο ευεπίλυτα, κατά κανόνα, αναφυόμενα ζητήματα. Η συμμετοχή

δικαστικού λειτουργού στα τμήματα αυτά θα είναι χρονικώς περιορισμένη και θα επιτρέπεται, μετά

από αίτημα, είτε του ίδιου, είτε υπηρεσιακού παράγοντα (ενδεικτικώς επιθεωρητή), και σχετική

απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής  Δικαιοσύνης,  για  την μετακίνηση,

απόσπαση  ή  μετάθεση  του  ενδιαφερομένου  ή  ελεγχόμενου,  ενδεχομένως  δε  και  την  ισόχρονη

ανάλογη μείωση των χρηματικών απολαβών του.

Στόχοι του νυν Προϊστάμενου, για την περίοδο που θα ασκεί τα καθήκοντά του, είναι οι εξής: (1)

βελτίωση του απαιτούμενου χρόνου επίδοσης, με επιμέλεια του Δικαστηρίου ή άλλων Αρχών, των

ποικίλων διαδικαστικών εγγράφων στους αποδέκτες τους, (2) συνεπής, στον μεγαλύτερο δυνατό

βαθμό, εφαρμογή του θεσμού του εισηγητή δικαστή, (3) εμπέδωση στην συνείδηση των διαδίκων

της  τήρησης  του  νομοθετημένου  ορίου  αναβολής,  μετά  από  αίτημά  τους,  της  συζήτησης  των

υποθέσεων,  (4)  αναβάθμιση  ή  λειτουργική  επέκταση  και  μετεξέλιξη,  κατά  περίπτωση,  του
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ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διοικητικής δικαιοσύνης, ώστε να καθίσταται δυνατή

η πρόσβαση των χρηστών του δικαστικών λειτουργών και σε βιβλιογραφικές ή σε πληροφορίες

υποθέσεων  που  εκκρεμούν  σε  δικαστήριο,  στο  οποίο  εκείνοι  δεν  υπηρετούν,  (5)  κάλυψη

τουλάχιστον  μίας  (1)  από  τις  τρεις  (3)  κενές  οργανικές  θέσεις  δικαστικών  υπαλλήλων  του

Δικαστηρίου και (6) αύξηση εκδικαστέας ύλης του Δικαστηρίου.

Κατά την άποψη του Προϊστάμενου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, θα συνέβαλε στην

ομαλότερη λειτουργία του Δικαστηρίου η κάλυψη τουλάχιστον της μίας (1) από τις τρεις (3) κενές

οργανικές θέσεις υπαλλήλων του (κλάδων δικαστικών γραμματέων/ δακτυλογράφων – χειριστών

ηλεκτρονικών  υπολογιστών.)  Αντίστοιχη  άποψη  διατύπωσε  και  η  Προϊστάμενη  που άσκησε

καθήκοντα από 16.9.2019 έως 2.6.2021 [θα συνέβαλε στην ομαλότερη λειτουργία του Δικαστηρίου

η κάλυψη τουλάχιστον της μίας από τις τρεις κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του

(κλάδου  δικαστικών  γραμματέων),  με  δεδομένο  την  επερχόμενη  συνταξιοδότηση  των  δύο

δικαστικών υπαλλήλων]. Όσον αφορά τη στελέχωση του Δικαστηρίου με δικαστικούς υπαλλήλους

βλ.  κατωτέρω  και  τις  πρόσθετες  παρατηρήσεις  του  νυν  Προϊστάμενου  και  της  προηγούμενης

Προϊστάμενης. 

Ο νυν Προϊστάμενος, ο οποίος ασκεί καθήκοντα από 3.6.2021, όταν ανέλαβε καθήκοντα επεδίωξε

να λάβει βοήθεια και ενημερώθηκε ως προς τα προβλήματα του Δικαστηρίου από την προκάτοχό

του. Η ίδια, η οποία άσκησε καθήκοντα διευθύνοντος δικαστή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών

από 16.9.2019 έως 2.6.2021, είχε ενημερωθεί σχετικώς από την προκάτοχό της.

Η Προϊστάμενη που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2019 έως 2.6.2021 επεσήμανε επίσης ότι για την

ομαλή λειτουργία  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών πρέπει  να καλυφθεί  τουλάχιστον μία

θέση δικαστικού υπαλλήλου,  ώστε να αποκτήσει  πείρα και  να μπορέσει  να αντικαταστήσει  τις

υπαλλήλους  που  θα  συνταξιοδοτηθούν.  Περαιτέρω,  τα  καθήκοντα  του  διευθύνοντος  δικαστή,

ιδιαίτερα σε ένα  μεγάλο Δικαστήριο όπως  αυτό του Ηρακλείου [από 16.9.2018 έως 15.9.2019

άσκησε  καθήκοντα  διευθύνοντος  δικαστή  στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Ηρακλείου  και  στη

συνέχεια από 16.9.2019 έως 2.6.2021 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών], είναι πολλά και τα

προβλήματα που καλείται να επιλύσει περίπλοκα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένες διοικητικές

γνώσεις. Πιστεύει ότι θα έπρεπε για τον δικαστικό λειτουργό που αναλαμβάνει τη διοίκηση, να

προβλέπεται να προεδρεύει σε ένα ολιγομελές τμήμα, και να λαμβάνει κάποια επιμόρφωση σχετικά

με τα διοικητικά θέματα. 

Ο νυν Προϊστάμενος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών διατύπωσε τις εξής, μεταξύ άλλων,

πρόσθετες παρατηρήσεις:  

(α)  Όσον  αφορά  την  αύξηση  εκδικαστέας  ύλης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Σερρών:  Η

ορθολογικά οργανωμένη αποσυγκέντρωση δικαστηριακών Αρχών είναι δυνατό να συμβάλει στην
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ταχύτερη  και  αποτελεσματικότερη  απονομή  δικαιοσύνης.  Στο  πλαίσιο  αυτής  της  παραδοχής,

προτείνεται,  και  μάλιστα  ενδεικτικώς,  (1)  να  προβλεφθεί  νομοθετικώς  η  δυνατότητα  (οιονεί)

παρέκτασης της τοπικής αρμοδιότητας, αν, καταρχάς, συμφωνούν οι διάδικοι διοικητικής δίκης,

προκειμένου να μεταφέρονται, προς ταχύτερη εκδίκαση, υποθέσεις από ποσοτικώς επιβαρυμένα σε

δικαστήρια μειωμένης  δικαστικής  ύλης,  στην βάση προκαθορισμένων,  κυρίως αριθμητικών και

χρονικών, κριτηρίων (βλ. το 12211/15.11.2021 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς), (2) να

υπαχθούν όμορες ή γειτονικές περιφερειακές ενότητες (Κιλκίς, Χαλκιδικής) της ίδιας εφετειακής

περιφέρειας στην τοπική αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, (3) να οριστεί, σε

πρώτη  φάση,  η  (ευαπόδεικτη)  φορολογική  κατοικία  του  ενάγοντος,  ως  κριτήριο  της  τοπικής

αρμοδιότητας δικαστηρίου, κατά την εκδίκαση, ακόμη και εκκρεμών, διοικητικών διαφορών που

άγονται, προς επίλυση, με το ένδικο βοήθημα της αγωγής. Η συνδρομή αυτής της διαδικαστικής

προϋπόθεσης  μπορεί,  με  γνώμονα  τον  βαθμό  διαλειτουργικότητας  του  ολοκληρωμένου

πληροφοριακού  συστήματος  της  διοικητικής  δικαιοσύνης  με  εκείνο  των  λοιπών  φορέων  της

Διοίκησης, να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες ή σε όλες τις κατηγορίες διοικητικών διαφορών. (4)

να  επιτραπεί  η  συνεκδίκαση  ουσιαστικών  διοικητικών  διαφορών  που  δημιουργήθηκαν  από

περισσότερες  συμπροσβαλλόμενες,  με  κοινό  ένδικο  βοήθημα,  συναφείς  διοικητικές  πράξεις

παραλείψεις ή υλικές ενέργειες, αν το δικαστήριο είναι τοπικά αρμόδιο για τουλάχιστον μία από

αυτές.

Η υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων είναι συμβατή, όχι μόνο με τις υφιστάμενες δυνατότητες

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους, αλλά και με

την πρόβλεψη λειτουργίας του σε νέο δικαστικό μέγαρο, εμβαδού 12.401,18 τετραγωνικών μέτρων,

η ανέγερση του οποίου (σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) διανύει ήδη, κατά τον σχετικό

προγραμματισμό  (15.-22.11.2021)  το  στάδιο  της  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  επτά  (7)

φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ισάριθμους οικονομικούς φορείς [βλ. άρθρο μόνο (§ 2)

υ.α. Δ21/1103/Φ.Δ03.02/2020 (Β’ 3254) και σχετικές καταχωρίσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό

τύπο]. Οι δαπάνες λειτουργίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, το οποίο συστεγάζεται με

τις  επιχώριες  δικαστικές  Αρχές  της  πολιτικής  –  ποινικής  δικαιοσύνης  σε  ιδιόκτητο  κτίριο  του

Ελληνικού Δημοσίου, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000,00 ευρώ ετησίως, προϋπολογίστηκαν

δε σε 8.150,00 ευρώ, για το έτος 2022. Αντιθέτως, είναι αμφίβολη, κατά τα κοινώς γνωστά μέχρι

σήμερα, η επάρκεια τουλάχιστον της κτιριακής υποδομής άλλων διοικητικών δικαστηρίων, με τα

οποία ενδέχεται να εξεταστεί η συγχώνευση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών. Περαιτέρω,

επίκειται,  σύμφωνα  με  το  τοπικό  Δικαστικό  Γραφείο  του  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους,

αύξηση της ύλης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών από την ένδικη αμφισβήτηση σωρείας

διοικητικών  πράξεων  που  χώρησαν  ή  αναμένεται  να  εκδοθούν  προσεχώς,  με  αντικείμενο  την
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επιβολή κυρώσεων αυθαίρετης κατάληψης ακινήτων που ανήκουν διαχειριστικά στο Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή την απόρριψη αιτήματος εξαγοράς τους [άρθρα 17, 18, 20Α,

23 ν. 4061/2012, 33 (§ 4) ν. 4351/2015 (Α’ 164)].

(β)  Όσον  αφορά  την  υποστελέχωση  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Σερρών  σε  δικαστικούς

υπαλλήλους:  Η  αδιάπτωτη  γραμματειακή  και  διοικητική  υποστήριξη  του  Διοικητικού

Πρωτοδικείου Σερρών δυσχεραίνεται από την υποστελέχωσή του και, σε συνδυασμό με τον χρόνο

της νόμιμης απουσίας των δικαστικών υπαλλήλων του ετησίως από τα καθήκοντά τους, μεταξύ

άλλων, και με ειδικές άδειες, πιθανολογείται ότι θα τεθεί σε διακινδύνευση, αν, με την επικείμενη

συνταξιοδότηση των δύο (2), και μάλιστα εμπειρότατων, γραμματέων του, κενωθούν ισάριθμες

από  τις  τρεις  (3)  κατεχόμενες  σήμερα  θέσεις  του  ομώνυμου  κλάδου.  Καθίσταται,  λοιπόν,

πολλαπλώς σκόπιμο να καλυφθεί επειγόντως μία (1) τουλάχιστον από τις λοιπές τρεις (3) κενές

οργανικές  θέσεις  υπαλλήλων  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Σερρών  (κλάδων  δικαστικών

γραμματέων/ δακτυλογράφων – χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή).
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6. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων συστάθηκε με το άρθρο μόνο του β.δ. 764/1963 και άρχισε

να  λειτουργεί  την  1.10.1964.  Η  έδρα  του  είναι  στα  Ιωάννινα.  Η  κατά  τόπο  αρμοδιότητά  του

εκτείνεται στους Nομούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας. Μεταβατικές έδρες είναι στην Άρτα και

στη Πρέβεζα.

Διοικείται από τον Προϊστάμενό του. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο  Δικαστήριο  προβλέπονται  2  οργανικές  θέσεις  Προέδρων  Πρωτοδικών  και  9  θέσεις

Πρωτοδικών -  Παρέδρων.  Όλες  οι  θέσεις  είναι  πλέον καλυμμένες.  Οι  περισσότεροι  δικαστικοί

λειτουργοί παραμένουν στο Δικαστήριο για 2 χρόνια.  Μία δικαστική λειτουργός, η οποία είναι

μόνιμη κάτοικος Ιωαννίνων, υπηρετεί στο Δικαστήριο περίπου 15 χρόνια. Σύμφωνα με τη σχετική

πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, οι δικαστικοί

λειτουργοί  υπηρετούν  στο  Δικαστήριο 2-3 χρόνια  κατά  μέσο  όρο,  πλην  2  περιπτώσεων:  Της

προαναφερθείσας δικαστικής λειτουργού, η οποία είναι μόνιμη κάτοικος Ιωαννίνων και υπηρετεί

στο Δικαστήριο περίπου 15 έτη, και ακόμα μίας δικαστικής λειτουργού, που υπηρετεί περίπου 5

έτη, κατά το μεγαλύτερο διάστημα των οποίων όμως τελούσε σε άδεια ανατροφής τέκνων. 

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων προβλέπονται 11 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων,

εκ των οποίων καλυμμένες είναι οι 6. Σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης που

άσκησε  καθήκοντα  από  16.9.2020  έως  15.9.2021,  οι  11  οργανικές  θέσεις  των  δικαστικών

υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες: 7 θέσεις του κλάδου Γραμματέων, 1 θέση του κλάδου Επιμελητών,

2  θέσεις  του  κλάδου  δακτυλογράφων,  1  θέση  του  κλάδου  Πληροφορικής  –  Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης.

Στο Δικαστήριο υπάρχει μία δικαστική λειτουργός που έχει λάβει άδεια λοχείας και ανατροφής

τέκνου.  Σύμφωνα  με  τη  σχετική  πληροφορία  της  Προϊστάμενης  που  άσκησε  καθήκοντα  από

16.9.2020 έως 15.9.2021, η άδεια αυτή λήγει τον Ιανουάριο έτους 2022. 

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο  συγκροτείται  από  2  Τμήματα  και  η  ίδρυση  Ειδικών  Τμημάτων  δεν  θεωρείται

σκόπιμη.
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Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στεγάζεται στον πρώτο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου

Ιωαννίνων, επί της οδού Δωδώνης 1, στο κέντρο της πόλης, ιδιοκτησίας Δημοσίου, κατασκευής του

1977, συνολικής επιφάνειας 225 τ.μ..  Στο Δικαστικό Μέγαρο στεγάζονται επίσης το Εφετείο, η

Εισαγγελία  Εφετών,  το  Πρωτοδικείο,  το  Διοικητικό  Εφετείο,  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών,  το

Ειρηνοδικείο  Ιωαννίνων,  το  Πταισματοδικείο,  το  Δικαστήριο  Ανηλίκων,  το  Δικαστικό Γραφείο

ΝΣΚ, κ.α..  Για τις  ανάγκες  ΑΜΕΑ, υπάρχει  ράμπα για την είσοδο στο Δικαστικό Μέγαρο και

ασανσέρ στο εσωτερικό του κτιρίου. Στο κτίριο δεν υφίσταται σχέδιο πυρασφάλειας. Λειτουργούν

κλιματιστικά μηχανήματα (τοποθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2021). 

Στο Δικαστήριο δεν υπάρχει βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης

που  άσκησε  καθήκοντα  από  16.9.2020  έως  15.9.2021,  υπάρχει  βιβλιοθήκη  η  οποία  όμως  δεν

ενημερώνεται, ούτε εποπτεύεται από δικαστικό λειτουργό η λειτουργία της. 

Στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Ιωαννίνων  δεν  παρακολουθεί  τη  λειτουργία  και  ενημέρωση  του

ΟΣΔΔΥΔΔ  συγκεκριμένος  δικαστικός  υπάλληλος  ή  δικαστικός  λειτουργός.  Οι  δικαστικοί

υπάλληλοι  είναι  λίγο  εξοικειωμένοι  με  τη  χρήση  Η/Υ  και  με  το  ΟΣΔΔΥΔΔ  (κάποιοι  όμως

υπάλληλοι  είναι  αρκετά εξοικειωμένοι),  ενώ οι  δικαστικοί  λειτουργοί  είναι  πολύ εξοικειωμένοι

(τόσο  με  τη  χρήση  Η/Υ  όσο  και  με  το  ΟΣΔΔΥΔΔ).  Από  τις  λειτουργίες  του  ΟΣΔΔΥΔΔ,  οι

δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστηρίου χρησιμοποιούν την «έρευνα νομολογίας», την «αναζήτηση

υποθέσεων της Γραμματείας» και κάνουν χρήση του υπηρεσιακού email, ενώ δεν χρησιμοποιούν

τη «δημοσίευση αποφάσεων», την «κατάθεση σχεδίου απόφασης» και την «κατάθεση εισηγήσεων

στις  ακυρωτικές  υποθέσεις».  Στο  Δικαστήριο  λειτουργεί  ιστοσελίδα  (κατά  τη  θητεία  της

Προϊστάμενης  που  άσκησε  καθήκοντα  από  16.9.2020  έως  15.9.2021,  αναρτήθηκαν  κυρίως

ανακοινώσεις  σχετικές  με  τη λειτουργία του Δικαστηρίου,  λόγων των ειδικών συνθηκών λόγω

covid). Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις νομικών δεδομένων (ΝΟΜΟΣ,

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ).

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1) Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  δεν  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους

δικαστικούς λειτουργούς. 

2) Ο προσδιορισμός των υποθέσεων για κάθε δικάσιμο γίνεται από τον Προϊστάμενο και η χρέωση

των υποθέσεων Μονομελούς Συνθέσεως γίνεται μεταξύ των Πρωτοδικών, κατόπιν συνεννόησής

τους  (δηλαδή  τις  κατανέμουν  οι  Πρωτοδίκες  μεταξύ  τους).  Λαμβάνεται  υπόψη  η  ανάγκη  για

προσδιορισμό  των  παλαιότερων  έναντι  των  νεώτερων  υποθέσεων  με  βάση  την  ημερομηνία

κατάθεσης (σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από
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16.9.2020  έως  15.9.2021,  οι  παλαιότερες  υποθέσεις  κατά  κανόνα  προηγούνται  κατά  τον

προσδιορισμό). Η χρέωση στον εισηγητή της κύριας υπόθεσης δεν γίνεται κατά τη χρέωση της

αίτησης αναστολής, λαμβάνεται όμως μέριμνα ώστε να εκδικασθεί σε σύντομο χρόνο η αίτηση

αναστολής  σε  περίπτωση  χορήγησης  θετικής  προσωρινής  διαταγής  (ωστόσο,  σύμφωνα  με  τη

σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, δεν

λαμβανόταν τέτοια μέριμνα). 

3) Οι Πρόεδροι πραγματοποιούν την υπηρεσία τους την εβδομάδα της δικασίμου, κατά την οποία

παραμένουν  στο  Δικαστήριο  4  –  5  ημέρες.  Οι  Πρωτοδίκες  έχουν  φυσική  παρουσία  κατά  την

υπηρεσία τους τουλάχιστον 2 ημέρες κάθε εβδομάδα. Σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της

Προϊστάμενης  που  άσκησε  καθήκοντα  από  16.9.2020  έως  15.9.2021,  οι  υπηρεσίες  των

Πρωτοδικών το δικαστικό έτος της θητείας της έγιναν κατά κανόνα διαδικτυακά, ενόψει ειδικών

συνθηκών που ίσχυσαν λόγω covid.  Οι Πρόεδροι,  οι  οποίοι  είχαν υπηρεσία την εβδομάδα της

δικασίμου,  εκ  περιτροπής,  βρίσκονταν  στο  δικαστήριο  κατά  τη  διάρκεια  σχεδόν  όλης  της

εβδομάδας αυτής, και οι υπηρεσίες τους γίνονταν με φυσική παρουσία. Υπάρχει φυσική παρουσία

των δικαστικών λειτουργών στην έδρα του δικαστηρίου 4-5 ημέρες κάθε μήνα (συναφώς, σύμφωνα

με τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021,

φυσική  παρουσία  των  δικαστικών  λειτουργών  υπάρχει,  κατά  προσέγγιση,  μια  εβδομάδα  κάθε

μήνα).

4) Η  διάσκεψη  των  υποθέσεων  γίνεται  και  με  τηλεδιάσκεψη  (συνήθως,  μάλιστα,

πραγματοποιούνται  τηλεδιασκέψεις).  Στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Ιωαννίνων  δεν  υπάρχει

δικαστικός  επιμελητής,  με  αποτέλεσμα  να  επιβαρύνονται  οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  (γραμματείς

έδρας), με τα καθήκοντα που ανήκουν στην αρμοδιότητά του. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται οριακά

πριν από τη συμπλήρωση τριετίας από τη δημοσίευσή τους. Υφίσταται εποπτεία του Προϊσταμένου

του  Δικαστηρίου  στην  κοινοποίηση  των  αποφάσεων.  Συναφώς,  σύμφωνα  με  τη  σχετική

πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, οι δικαστικές

αποφάσεις επιδίδονται με καθυστέρηση δύο ετών από την έκδοσή τους, ενίοτε δε και οριακά πριν

από  τη  συμπλήρωση  τριετίας.  Κατά  τη  διάρκεια  του  δικαστικού  έτους  της  θητείας  της  ως

Διευθύνουσας, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Συγκεκριμένα

επιχειρήθηκε  ανακατανομή  των  αρμοδιοτήτων  μεταξύ  των  υπαλλήλων,  με  τρόπον  ώστε  να

επιταχυνθεί ο ρυθμός κοινοποίησης. Η προσπάθεια απέβη ατελέσφορη. Ανασταλτικά επέδρασαν

και  τα  ειδικά  μέτρα  λόγω  covid,  κατά  την  ισχύ  των  οποίων,  οι  υπάλληλοι  προσέρχονταν  εκ

περιτροπής.

5) Ο  θεσμός  του  Εισηγητή  Δικαστή  δεν  εφαρμόζεται  διότι  απαιτεί  πρόσθετη  γραμματειακή

υποστήριξη, η οποία είναι δυσχερής, λόγω της υποστελέχωσης του Δικαστηρίου. Ο Προϊστάμενος
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του Δικαστηρίου προσπαθεί να εντοπίζει ο ίδιος τα προδήλως απαράδεκτα και την αναρμοδιότητα.

Συναφώς,  σύμφωνα με  τη σχετική πληροφορία της  Προϊστάμενης  που άσκησε καθήκοντα από

16.9.2020 έως 15.9.2021, ο θεσμός του Εισηγητή Δικαστή δεν λειτουργεί, διότι απαιτεί πρόσθετη

γραμματειακή υποστήριξη, η οποία ενόψει της υποστελέχωσης, θα δημιουργούσε πρόβλημα στη

λειτουργία  του  Δικαστηρίου.  Κατά  τον  προσδιορισμό,  βέβαια,  λαμβάνεται  μέριμνα  ώστε  στην

περίπτωση  προδήλως  απαράδεκτων/αβάσιμων/βάσιμων  ενδίκων  βοηθημάτων,  ή  ενδίκων

βοηθημάτων που έχουν εισαχθεί αναρμοδίως, να προωθούνται οι υποθέσεις κατά τη διαδικασία του

126Α Κ.Δ.Δ.  

6) Υφίσταται εποπτεία από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου ως προς το χρόνο που οι δικαστικοί

λειτουργοί  αναβάλλουν  τις  υποθέσεις,  υπό  την  έννοια  ότι  ο  Προϊστάμενος  υποδεικνύει  τις

δικασίμους στις  οποίες πρέπει να αναβληθούν οι υποθέσεις.  Συναφώς, σύμφωνα με τη σχετική

πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, οι αναβολές

δίδονται πάντα κατόπιν ακριβούς οδηγίας του Προϊσταμένου, προκειμένου να ελέγχεται ο φόρτος

των πινακίων. 

7) Υπήρχε  δικαστική  λειτουργός  υπεύθυνη  νομολογίας  του  Δικαστηρίου,  η  οποία  λόγω

αποχώρησής  της  από  Δικαστήριο,  πρόκειται  να  αντικατασταθεί  άμεσα.  Ο  Προϊστάμενος  του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων δεν θεωρεί σκόπιμη τη συγκρότηση Γραφείου Νομολογίας.

Συναφώς, η Προϊστάμενη που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021 θεωρεί ότι αρκεί

για το συγκεκριμένο δικαστήριο ο/η υπεύθυνος/η νομολογίας και  δεν απαιτείται  η συγκρότηση

γραφείου  νομολογίας. Ο  Προϊστάμενος  του  Δικαστηρίου  προσπαθεί  να  ενημερώνεται  για  τις

υποθέσεις  που  εκκρεμούν  με  πιλοτική  δίκη,  είναι  δε  πρόθεσή  του  να  αναθέσει  σε  δικαστικό

λειτουργό το έργο της ενημέρωσης του Δικαστηρίου με τις υποθέσεις που εκκρεμούν σε πιλοτική

δίκη. 

8) Πληρεξούσιοι  δικηγόροι  και  διάδικοι  ζητούν να επικοινωνήσουν με τον Προϊστάμενο του

Δικαστηρίου και τους δικαστικούς λειτουργούς για τις υποθέσεις τους (όχι όμως συχνά, σύμφωνα

με  τη  σχετική  πληροφορία  της  Προϊστάμενης  που  άσκησε  καθήκοντα  από  16.9.2020  έως

15.9.2021). Η σχετική επικοινωνία πραγματοποιείται κατά περίπτωση, είτε με φυσική παρουσία

(όταν αναζητούν Πρόεδρο,  σύμφωνα με τη σχετική πληροφορία της Προϊστάμενης που άσκησε

καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021), είτε τηλεφωνικά. 

9) Όσον αφορά το ζήτημα εάν η απασχόληση δικαστικών λειτουργών στις Υπηρεσίες Ασύλου, στα

Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων, στο ΑΣΕΑΔ αποβαίνει σε βάρος των δικαστικών

τους  καθηκόντων,  ο  Προϊστάμενος  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων  θεωρεί  ότι  αυτό

εξαρτάται  από  τις  απαιτήσεις  κάθε  υπηρεσίας.  Η  Προϊστάμενη  που  άσκησε  καθήκοντα  από

16.9.2020 έως 15.9.2021 δεν έχει άποψη όσον αφορά την απασχόληση στις υπηρεσίες Ασύλου,
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διότι  είναι  εκούσια,  κατόπιν  αιτήσεως  του/της  δικαστικού  λειτουργού,  και  συνεπώς  ο  καθένας

αναλαμβάνει την ευθύνη του. Όμως, η απασχόληση των δικαστικών λειτουργών στα Πειθαρχικά

Συμβούλια,  στα  οποία  συνήθως  οι  δικαστές  διορίζονται  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η

διαθεσιμότητά τους,  κατά την άποψή της αποβαίνει σε βάρος των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. 

Ε. Στατιστικά

Οι  δικαστικοί  λειτουργοί  του  Δικαστηρίου  χρεώθηκαν  κατά  μέσο  όρο:  (α)  κατά  την  περίοδο

16.09.2018-15.09.2019:  208 υποθέσεις,  (β)  κατά την περίοδο 16.09.2019-15.09.2020 (συνθήκες

covid):  118  υποθέσεις  και  (γ)  κατά  την  περίοδο  16.09.2020-15.09.2021  (συνθήκες  covid):  84

υποθέσεις. 

Οι απροσδιόριστες υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ανέρχονται σε 1758. 

Στ. Η πόλη των Ιωαννίνων

Βλ. περιγραφή όπως σε Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων 

   

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Το συνηθέστερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ως Προϊστάμενος είναι η εποπτεία και η διαχείριση

των  υπαλλήλων  του  Δικαστηρίου.  Περαιτέρω,  δυσχέρειες  δημιουργούνται  στην  άσκηση  του

συνόλου των καθηκόντων του, ως Προϊσταμένου, από: α) την υποστελέχωση του Δικαστηρίου από

δικαστικούς υπαλλήλους, β) την ελλιπή εξοικείωση των δικαστικών υπαλλήλων με τις λειτουργίες

του ΟΣΔΔΥΔΔ, γ) την έλλειψη υπαλλήλων κρίσιμων κλάδων για τη λειτουργία του (κυρίως του

κλάδου  Πληροφορικής  και  του  κλάδου  Επιμελητών)  και  δ)  τη  δυσκολία  της  Διεύθυνσης

Γραμματείας  του  Δικαστηρίου,  να  κατανείμει  αρμοδιότητες  στους  υπαλλήλους  και  να

παρακολουθήσει την εκτέλεση αυτών.

Συναφώς, η  Προϊστάμενη που άσκησε καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, θεωρεί ότι  τα

κυριότερα  προβλήματα  που  αντιμετώπισε  κατά  τη  θητεία  της  προέρχονταν  από:  (α)  την

υποστελέχωση του Δικαστηρίου,  (β)  την  ελλιπή  εξοικείωση των δικαστικών υπαλλήλων με  τις

λειτουργίες του ΟΣΔΔΥΔΔ, (γ) τις ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των δικαστικών υπαλλήλων και

(δ) τη δυσκολία της Διεύθυνσης γραμματείας να κατανείμει αρμοδιότητες μεταξύ των δικαστικών

υπαλλήλων και να επιβληθεί εν γένει. Οι ανωτέρω περιστάσεις καθιστούν, κατά την άποψή της,

δυσχερή  την  ομαλή  λειτουργία  του  Δικαστηρίου.  Επίσης,  πρόβλημα  του  συγκεκριμένου

Δικαστηρίου αποτελεί  το  μεγάλο  πλήθος  απροσδιόριστων υποθέσεων  των  μεταβατικών εδρών,

Πρέβεζας και Άρτας. Οι μεταβατικές έδρες έχουν δύο δικασίμους το χρόνο, κατά τις οποίες όμως

κατά  το  δικαστικό  έτος  2020-2021  αναβλήθηκε  μεγάλος  αριθμός  υποθέσεων  λόγω  ειδικών
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συνθηκών covid και το πρόβλημα οξύνθηκε. Επιπλέον, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων που

άσκησε τα οικεία καθήκοντα Προϊστάμενης, τη δυσχέρανε η συνεχής ανασφάλεια περί του εάν

επιτελούνται οι βασικές λειτουργίες του Δικαστηρίου (δημοσίευση και ανάρτηση αποφάσεων στο

ΟΣΔΔΥ ΔΔ,  κλητεύσεις,  σύνταξη πρακτικών,  επίδοση αποφάσεων,  εξαγωγή στατιστικών,  ορθή

καταχώριση ενδίκων βοηθημάτων,  και  λοιπών στοιχείων στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ, λήψη και  προώθηση

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Επιτροπεία, κλπ.). Όλως

ενδεικτικά ανέφερε, ως παραδείγματα, ότι όταν ανέλαβε, η δημοσίευση των αποφάσεων δε γινόταν

μέσω του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, αλλά με καταχώριση σε χειρόγραφα τηρούμενο βιβλίο δημοσίευσης, και

μάλιστα μόνο σε συγκεκριμένη ημέρα στο τέλος του μήνα,  και όχι ανά πάσα ημέρα. Πλέον η

δημοσίευση γίνεται μέσω του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, και ανά πάσα ημέρα. 

Στόχος  του νυν  Προϊσταμένου,  για  την  περίοδο που θα  ασκεί  τα  καθήκοντά του,  είναι:  (1)  η

κάλυψη  κενών  οργανικών  θέσεων  δικαστικών  υπαλλήλων,  (2)  η  επιμόρφωση  –  εξοικείωση

δικαστικών υπαλλήλων σχετικά με τη χρήση του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, (3) η έγκαιρη επίδοση αποφάσεων

και  κλητεύσεων,  (4)  ο  προσδιορισμός  παλαιότερων υποθέσεων,  (5)  η  απεικόνιση πραγματικών

δεδομένων  στο  ΟΣΔΔΥ ΔΔ,  (6)  η  ορθή  εξαγωγή  στατιστικών  στοιχείων,  (7)  η  ανάθεση  σε

δικαστικό λειτουργό του έργου της ενημέρωσης του Δικαστηρίου με τις υποθέσεις που εκκρεμούν

σε πιλοτική δίκη, (8) η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αναδιάταξη του computer room του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

Ο  Προϊστάμενος  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων  θεωρεί  ότι  ο  αριθμός  των

υπηρετούντων  υπαλλήλων  του  Δικαστηρίου  δεν  είναι  επαρκής  για  την  ομαλή  λειτουργία  του.

Παραμένουν κενές οι 5 εκ των προβλεπόμενων 11 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, ενώ ιδιαιτέρως

κρίσιμες για την ομαλή λειτουργία του Δικαστηρίου είναι οι ελλείψεις δικαστικού επιμελητή και

υπαλλήλου του κλάδου πληροφορικής. Συναφώς, κατά την άποψη της Προϊστάμενης που άσκησε

καθήκοντα από 16.9.2020 έως 15.9.2021, η υποστελέχωση αυτή (υπηρετούν 6 υπάλληλοι έναντι

των 11 προβλεπόμενων θέσεων) δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία του Δικαστηρίου.

Ιδιαιτέρως κρίσιμες  είναι,  και  κατά τη δική της  άποψη, οι ελλείψεις  δικαστικού επιμελητή και

υπαλλήλου του κλάδου πληροφορικής. Ειδικότερα: α) Λόγω της έλλειψης δικαστικού επιμελητή, με

τα οικεία καθήκοντα επιφορτίζονται οι γραμματείς έδρας, επιπλέον των καθηκόντων που ανήκουν

στην οργανική τους θέση. Συνεπεία αυτού, διενεργούνται παγίως οι κλητεύσεις των διαδίκων με

σύντμηση προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών πριν από την ορισθείσα δικάσιμο, με περαιτέρω

συνέπεια  τη  συχνή αναβολή των υποθέσεων,  λόγω (κυρίως)  της  αδυναμίας  προετοιμασίας  του

διοικητικού φακέλου. Επιπλέον, οι δικαστικές αποφάσεις επιδίδονται με καθυστέρηση δύο ετών

από την έκδοσή  τους,  ενίοτε  δε  και  οριακά πριν  από τη  συμπλήρωση  τριετίας.  β)  Η έλλειψη

υπαλλήλου του κλάδου πληροφορικής,  καθιστά δυσχερή την πλήρη εφαρμογή του «Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.
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Δ.Δ.». Ενδεικτικά ανέφερε, ότι τα στατιστικά στοιχεία του δικαστηρίου δεν εξάγονται μέσω του

ΟΣΔΔΥ ΔΔ, αλλά από τα χειρόγραφα τηρούμενα βιβλία του Δικαστηρίου, με δυσανάλογη δαπάνη

ανθρώπινου  δυναμικού  και  ημερών  εργασίας  και  με  μεγάλες  καθυστερήσεις,  ενίοτε  δε,  και

σφάλματα.  Την  ανάγκη  πλήρωσης  των  εν  λόγω θέσεων,  καθιστά  επιτακτική  και  η  επικείμενη

αποχώρηση 2 εκ των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων (λόγω συνταξιοδότησης),  εντός του έτους

2022, κατ’ εκτίμηση. Για το ζήτημα αυτό έχουν ήδη υποβληθεί προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα

2149/21.11.2019 και 492/04.03.2020 και 2082/22-12-2020 έγγραφα.

Ο  νυν  Προϊστάμενος,  ο  οποίος  ασκεί  καθήκοντα  από  16.9.2021,  έλαβε  βοήθεια  από  την

απερχόμενη Διευθύνουσα Πρόεδρο του Δικαστηρίου, από την οποία ενημερώθηκε πλήρως για τα

προβλήματα του Δικαστηρίου. Η ίδια, η οποία άσκησε καθήκοντα Προϊστάμενης Προέδρου από

16.9.2020 έως 15.9.2021, έλαβε ενημέρωση από την απερχόμενη (τότε) Προϊστάμενη, ενώ βοήθεια

αποτέλεσε για εκείνη η ηθική και πρακτική υποστήριξη του Προέδρου του Β΄ Τμήματος (και ήδη

Προϊστάμενου), ο οποίος συμμετείχε ενεργά στη διαχείριση των υποθέσεων του δικαστηρίου.  

Ο  Προϊστάμενος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων διατύπωσε επίσης τις εξής πρόσθετες

παρατηρήσεις: Για την ομαλή λειτουργία ενός Δικαστηρίου, είναι απαραίτητη η στελέχωσή του με

επαρκή αριθμό δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που απαιτούνται και είναι

εξοικειωμένοι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, που έχουν εισέλθει δυναμικά και στον χώρο της

δικαιοσύνης. Προς τούτο, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται μέριμνα ώστε α) να υπηρετεί σε κάθε

δικαστήριο τουλάχιστον ένας δικαστικός υπάλληλος από κάθε προβλεπόμενο κλάδο (απαραίτητη

κρίνεται η κάλυψη των θέσεων του κλάδου Πληροφορικής – Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και του

κλάδου Επιμελητών), β) οι υπάλληλοι που επιλέγονται να υπηρετήσουν σε νευραλγικές θέσεις του

Δικαστηρίου  (π.χ.  Προϊστάμενοι  Διεύθυνσης),  να  πληρούν  πράγματι  τα  αυστηρά  τυπικά  και

ουσιαστικά  κριτήρια  που  απαιτούνται  για  την  άσκηση  των  εν  λόγω  αρμοδιοτήτων  και  γ)  να

διενεργούνται συχνές επιμορφώσεις του υπαλληλικού προσωπικού, προκειμένου να εξοικειωθεί με

τη σωστή χρήση και λειτουργία του ΟΣΔΔΥ ΔΔ. Άλλως, καθίσταται ουτοπική η απολύτως ομαλή

λειτουργία  του  Δικαστηρίου,  δεδομένου  ότι  α)  λόγω της  έλλειψης  δικαστικού  επιμελητή  είναι

ιδιαίτερα δυσχερής η έγκαιρη επίδοση των αποφάσεων και των κλητεύσεων των διαδίκων και β)

λόγω της έλλειψης υπαλλήλου του κλάδου πληροφορικής και της συναφούς έλλειψης εξοικείωσης

των δικαστικών υπαλλήλων με τη χρήση Η/Υ και του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, είναι αδύνατη η ορθή χρήση του

ΟΣΔΔΥ ΔΔ σε όλες  τις  διαδικασίες  (από την κατάθεση του δικογράφου έως  την επίδοση της

απόφασης) και ακολούθως, η ορθή εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.
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7. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας συστάθηκε με το άρθρο μόνο του β.δ. 298/1963 και άρχισε

να λειτουργεί  την  1.10.1964.  Η έδρα του είναι  στην Κέρκυρα.  Η κατά τόπο αρμοδιότητά του

εκτείνεται στους Νομούς Κέρκυρας και Θεσπρωτίας. Έχει μεταβατική έδρα στην Ηγουμενίτσα.

Διοικείται από τον Προϊστάμενό του. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο  Δικαστήριο  προβλέπονται  2  οργανικές  θέσεις  Προέδρων  Πρωτοδικών  και  6  θέσεις

Πρωτοδικών. Όλες οι θέσεις είναι καλυμμένες. Δύο (2) δικαστικοί λειτουργοί υπηρετούν επί 5 έτη,

τέσσερις  (4)  δικαστικοί  λειτουργοί  υπηρετούν  επί  3  έτη  και  δύο  (2)  δικαστικοί  λειτουργοί

υπηρετούν επί 2 έτη. 

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας προβλέπονται 9 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων (6

θέσεις  Κλάδου  Γραμματέων,  1  θέση  Κλάδου  Επιμελητών,  1  θέση  Κλάδου  ΠΕ  Επιστήμης

Υπολογιστών και 1 θέση Κλάδου Πληροφορικής), από τις οποίες έχουν καλυφθεί 5 θέσεις (3 θέσεις

Κλάδου Γραμματέων, 1 θέση Κλάδου Επιμελητών και 1 θέση Κλάδου Πληροφορικής). 

Στο Δικαστήριο υπάρχει μια δικαστική λειτουργός που έλαβε αναρρωτική άδεια κατά την κύηση. 

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο  συγκροτείται  από  2  Τμήματα  και  δεν  υφίσταται  ανάγκη  συγκρότησης  Ειδικών

Τμημάτων. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Δικαστήριο,  το  οποίο  στεγάζεται  στο  Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας  (κοντά  στο  κέντρο  της

πόλης, ιδιοκτησίας Δημοσίου, πολυτελούς κατασκευής του 2012, συνολικής επιφάνειας 4.240 τ.μ.)

συστεγάζεται με τα πολιτικά - ποινικά δικαστήρια και τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το

κτίριο  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  ΑΜΕΑ.  Στο  κτίριο  υφίσταται  σχέδιο  πυρασφάλειας  και  τα

κλιματιστικά μηχανήματα λειτουργούν. 

Στο  Δικαστήριο  λειτουργεί  βιβλιοθήκη,  αλλά  στην  πράξη  δεν  χρησιμοποιείται  από  τους

δικαστικούς λειτουργούς, διότι εξυπηρετούνται κυρίως μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών και βάσεων

δεδομένων. Δεν υπάρχει εποπτεία από δικαστικό λειτουργό στη λειτουργία της βιβλιοθήκης, ούτε
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έχει  επιφορτιστεί  συγκεκριμένος  δικαστικός  υπάλληλος  με  την  ενημέρωσή  της,  λόγω  του

περιορισμένου προσωπικού. 

Ανάλογα με τις ανάγκες, ορίζεται από τον Διευθύνοντα Πρόεδρο του Δικαστηρίου 1 δικαστικός

υπάλληλος για την παρακολούθηση της λειτουργίας και ενημέρωσης του ΟΣΔΔΥΔΔ, διότι επί του

παρόντος  δεν  υπηρετεί  στο  Δικαστήριο  εξειδικευμένος  προς  τούτο  υπάλληλος.  Οι  δικαστικοί

υπάλληλοι είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και με το ΟΣΔΔΥΔΔ, ενώ οι δικαστικοί

λειτουργοί είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και με το ΟΣΔΔΥΔΔ. Από τις λειτουργίες

του  ΟΣΔΔΥΔΔ,  οι  δικαστικοί  λειτουργοί  του  Δικαστηρίου  χρησιμοποιούν  την  «έρευνα

νομολογίας»,   την «αναζήτηση υποθέσεων της  Γραμματείας»,  την  «κατάθεση εισηγήσεων στις

ακυρωτικές υποθέσεις», τη σύνδεση στο ΟΣΔΔΥΔΔ μέσω VPN και κάνουν χρήση του υπηρεσιακού

email,  ενώ  δεν  χρησιμοποιούν  τη  «δημοσίευση  αποφάσεων»  και  την  «κατάθεση  σχεδίου

απόφασης».  Λειτουργεί  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  και  ενημερώνεται  με  ανακοινώσεις  και

πληροφορίες  που  αφορούν  στην  οργάνωση  και  στη  λειτουργία  του  Δικαστηρίου.  Δεν  υπάρχει

δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις νομικών δεδομένων (ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ).

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1) Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  δεν  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους

δικαστικούς λειτουργούς. 

2) Η χρέωση στις  υποθέσεις  μονομελούς  συνθέσεως γίνεται  κατόπιν  συνεννόησης μεταξύ των

Πρωτοδικών.  Η ανάγκη για προσδιορισμό των παλαιότερων έναντι  των νεώτερων εισαχθεισών

υποθέσεων  λαμβάνεται  πρωτίστως  υπόψη.  Η χρέωση  στον εισηγητή  της  κύριας  υπόθεσης  δεν

γίνεται  κατά τη χρέωση της αίτησης αναστολής.  Σε περίπτωση χορήγησης θετικής προσωρινής

διαταγής υπάρχει μέριμνα ώστε να εκδικασθεί σε σύντομο χρόνο η αίτηση αναστολής. 

3) Υπηρεσίες από δικαστικούς λειτουργούς με φυσική παρουσία γίνονται στο Δικαστήριο 3 ημέρες

κάθε εβδομάδα. Υπάρχει φυσική παρουσία των δικαστικών λειτουργών στην έδρα του δικαστηρίου

4-5 ημέρες κάθε μήνα. 

4) Η  διάσκεψη  των  υποθέσεων  γίνεται  και  με  τηλεδιάσκεψη  [σπανίως  βέβαια  γίνονται

τηλεδιασκέψεις  και  δη  όταν συντρέχουν σοβαροί  λόγοι  ή  λόγοι  ανωτέρας βίας  (λ.χ.  αναστολή

εργασιών  του  Δικαστηρίου  λόγω  Covid-19,  ματαίωση  δικασίμου  λόγω  δυσμενών  καιρικών

συνθηκών), διότι προτιμάται η επικοινωνία με φυσική παρουσία κατά τις ημέρες που προηγούνται

ή  έπονται  της  δικασίμου].  Η  κοινοποίηση  των  δικαστικών  αποφάσεων  από  τους  δικαστικούς

επιμελητές  του  Δικαστηρίου  γίνεται  επικαίρως,  υφίσταται  εποπτεία  του  Προϊσταμένου  του

Δικαστηρίου στην κοινοποίηση των αποφάσεων σε διαδίκους ή τρίτους και ο χρόνος που απαιτείται

για την κοινοποίηση των αποφάσεων μετά τη δημοσίευσή τους είναι 1 μήνας το αργότερο. 
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5) Ο θεσμός του Εισηγητή Δικαστή στις υποθέσεις που τούτο προβλέπεται λειτουργεί ως εξής: Στις

ακυρωτικές  υποθέσεις,  για  τις  οποίες  εφαρμόζεται  ο  εν  λόγω  θεσμός  στο  Δικαστήριο,

διασφαλίζεται  η  εισαγωγή  προς  συζήτηση  ώριμων  υποθέσεων.  Στις  υποθέσεις  ουσίας  δεν

εφαρμόζεται στο Δικαστήριο ο θεσμός αυτός και θα ήταν χρήσιμος για τα προδήλως απαράδεκτα

ζητήματα, τα οποία όμως πρακτικά δεν ανακύπτουν συχνά. 

6) Υφίσταται αυστηρή εποπτεία του Διευθύνοντος Προέδρου του Δικαστηρίου ως προς το χρόνο

που οι δικαστικοί λειτουργοί αναβάλλουν τις υποθέσεις, ώστε αυτός να μην υπερβαίνει τους τρεις

(3) μήνες. 

7) Όσον  αφορά τον  ορισμό  υπευθύνου  νομολογίας  του  Δικαστηρίου,  για  κάθε  δικαστικό έτος

ορίζονται από τον Διευθύνοντα Πρόεδρο, ένας (1) ή δύο (2) δικαστικοί λειτουργοί, προκειμένου να

διαβιβάζουν στη Γενική Επιτροπεία σημαντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου. Η Προϊστάμενη του

Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Κέρκυρας  θεωρεί  σκόπιμο  να  περιληφθεί  στις  αρμοδιότητες  του

υπευθύνου  νομολογίας  η  παρακολούθηση  της  εξέλιξης  της  νομολογίας  του  Δικαστηρίου,  η

ανάδειξη σημαντικών αποφάσεων και η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου, καθώς

και η επισήμανση αντιθέσεων στη νομολογία μεταξύ των Τμημάτων του αυτού Δικαστηρίου. Κατά

την  άποψή  της,  αρκεί  η  ύπαρξη  υπευθύνου  νομολογίας  του  Δικαστηρίου  (οπότε  δεν  κρίνεται

σκόπιμη η συγκρότηση Γραφείου Νομολογίας για τον ανωτέρω σκοπό). Όσον αφορά τις υποθέσεις

που εκκρεμούν με πιλοτική δίκη, υφίσταται εποπτεία του Διευθύνοντος Προέδρου του Δικαστηρίου

αναφορικά με τις πιλοτικές δίκες, μόνο με βάση την ενημέρωση που γίνεται στο Δικαστήριο από τη

Γενική  Επιτροπεία.  Όμως,  κατά  την  άποψη  της  Προϊστάμενης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Κέρκυρας, σκόπιμο θα ήταν να δημιουργηθεί σχετική ηλεκτρονική βάση δεδομένων. 

8) Πληρεξούσιοι  δικηγόροι  και  διάδικοι  ζητούν  να  επικοινωνήσουν  με  τον  Προϊστάμενο  του

Δικαστηρίου και τους δικαστικούς λειτουργούς για τις υποθέσεις τους. Για την ικανοποίηση του

αιτήματός τους, πραγματοποιείται συνάντηση με φυσική παρουσία. 

9) Κατά τη γνώμη της Προϊστάμενης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, η απασχόληση

δικαστικών  λειτουργών  στις  Υπηρεσίες  Ασύλου,  στα  Πειθαρχικά  Συμβούλια  των  δημοσίων

υπαλλήλων, στο ΑΣΕΑΔ αποβαίνει σε βάρος των δικαστικών τους καθηκόντων, διότι δύναται να

επιφέρει εκκρεμότητα.

Ε. Στατιστικά

Σε έκαστο δικαστικό λειτουργό χρεώθηκαν κατ’ έτος 200 υποθέσεις περίπου.  
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Οι  απροσδιόριστες  υποθέσεις  είναι  697  συνολικά.  Ειδικότερα,  491  υποθέσεις  Μονομελούς

Σύνθεσης (376 Κέρκυρας και  115 Ηγουμενίτσας)  και  206 υποθέσεις  Τριμελούς Σύνθεσης (163

Κέρκυρας και 43 Ηγουμενίτσας).

Στ. Η πόλη της Κέρκυρας

Η  πόλη  της  Κέρκυρας,  πρωτεύουσα  του  Νομού  Κερκύρας,  και  έδρα  της  Περιφέρειας  Ιονίων

Νήσων  ανήκει  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδος  και  Ιονίου.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, η πόλη της Κέρκυρας έχει πληθυσμό 24.838 κατοίκους, ενώ

ο  νέος  διευρυμένος  Καλλικρατικός  Δήμος  έχει  πληθυσμό  102.071  κατοίκους.  Η  Περιφερειακή

Ενότητα Κέρκυρας έχει πληθυσμό 104.371 κατοίκους και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην οποία

υπάγεται ο Νομός Κερκύρας, έχει πληθυσμό 207.855 (βλ. ΦΕΚ Β’ 698/20.3.2014). 

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008,  Α΄128)  ορίζει  την  Κέρκυρα  ως  δευτερεύοντα  εθνικό  πόλο.  Προωθείται  η

αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών και η καινοτομία, με στόχο

την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού δυναμικού.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Ιονίων

Νήσων (απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/4659/57/18.1.2019, τ. Α.Α.Π. 16), η Κέρκυρα αποτελεί αστικό,

τουριστικό και βιομηχανικό – βιοτεχνικό πόλο ανάπτυξης. Στο αναθεωρημένο ΠΧΠ προβλέπεται η

ενίσχυση  υποδομών  πανεπιστημίου  και  έρευνας,  πολιτισμού  και  διοίκησης  στο  πλαίσιο  της

διεκδίκησης της έδρας της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου. Διερευνάται η χωροθέτηση των

νέων υποδομών διοίκησης στον περιαστικό χώρο της πόλης της  Κέρκυρας.  Προωθείται  το νέο

Γενικό Κατάστημα Κράτησης σε εφαρμογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου. Η Κέρκυρα

διαθέτει  διεθνή  αερολιμένα  και  ο  λιμένας  της  περιλαμβάνεται  στις  διεθνείς  θαλάσσιες  πύλες

(χαρακτηρίζεται  ως  διεθνούς  ενδιαφέροντος).  Διαθέτει  επίσης  ταξί,  καθώς  και  αστικά  και

υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Ο κυριότερος οικονομικός πυλώνας της Κέρκυρας είναι ο τουρισμός. 

Στη  πόλη  της  Κέρκυρας  εδρεύουν  και  λειτουργούν:  το  Εφετείο,  η  Εισαγγελία  Εφετών,  το

Πρωτοδικείο,  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών,  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο,  το  Ειρηνοδικείο  και  το

Πταισματοδικείο. Στην πόλη της Κέρκυρας, εκτός των άλλων δημοσίων υπηρεσιών, λειτουργούν οι

φυλακές Κέρκυρας, ενώ εδρεύει και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων. Η

πόλη,  επίσης,  διαθέτει  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  Εθνική Πινακοθήκη (παράρτημα Κέρκυρας),  και  το Γενικό

Νοσοκομείο Κέρκυρας. 

Η Κέρκυρα απέχει 1-2 ώρες από την Ηγουμενίτσα (με ferry boat) και μετά, περίπου 5 ώρες οδικώς

(444  χλμ)  διαρκεί  η  απόσταση  Ηγουμενίτσα-Αθήνα  (Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Αθήνας  και
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Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Πειραιά)  ή  55’  αεροπορικώς  από  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο

Θεσσαλονίκης και 1 ώρα αεροπορικώς από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθήνας και Πειραιά.

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ως Προϊστάμενη του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Κέρκυρας είναι η υποστελέχωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου, οι τεταμένες διαπροσωπικές

σχέσεις  μεταξύ των δικαστικών υπαλλήλων και  η  εκκρεμότητα των δικαστικών λειτουργών,  η

οποία εξαλείφθηκε μεν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά υπό κανονικές συνθήκες δύναται να

δημιουργηθεί εκ νέου. Εξάλλου, στο παρελθόν είχε συσσωρευθεί μεγάλος όγκος απροσδιόριστων

υποθέσεων στη μεταβατική έδρα της Ηγουμενίτσας, λόγω ματαίωσης δικασίμων (εθνικές εκλογές,

απεργίες δικαστικών υπαλλήλων κ.λπ.). Το ζήτημα αυτό έχει πλέον αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά

με τη μεταφορά ορισμένων κατηγοριών υποθέσεων στην κύρια έδρα του Δικαστηρίου, κατόπιν

έγγραφης σύμφωνης γνώμης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας.  Από τα καθήκοντά της, ως

Προϊστάμενη του Δικαστηρίου, θεωρεί ιδιαίτερα δυσχερή 1) τις «πυροσβεστικές» παρεμβάσεις σε

προσωπικές αντιπαλότητες μεταξύ δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίες επηρεάζουν την εργασία τους

και 2) την επεξήγηση νομικών και δικονομικών θεμάτων στους ιδιώτες διαδίκους. Συγκεκριμένα,

στη δια ζώσης επικοινωνία με ιδιώτες,  οι  τελευταίοι ζητούν ακρόαση και παραπονούνται ότι  η

Διοίκηση δεν συμμορφώνεται προς εκδοθείσες αποφάσεις του Δικαστηρίου, ενώ, συχνά διαφωνούν

και με το απορριπτικό, για τυπικούς λόγους, διατακτικό αποφάσεών του, ισχυριζόμενοι ότι επί της

ουσίας αδικούνται. 

Θεωρεί ότι τα μέσα που διαθέτει, ως Προϊστάμενη του Δικαστηρίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει

ζητήματα αυξημένης εκκρεμότητας δικαστικών λειτουργών, είναι γενικά επαρκή. Κατά την άποψή

της, όμως, θα ήταν σκόπιμο να εκκινεί ταχύτερα η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου, ειδικά σε

περιπτώσεις δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι χωρίς σοβαρό λόγο ή συστηματικά καθυστερούν να

εκδώσουν  αποφάσεις.  Επιπλέον,  θεωρεί  ότι  η  επιβολή  αυστηρότερων  πειθαρχικών  ποινών  σε

αυτούς θα λειτουργούσε επιβοηθητικά.

Κυριότερος στόχος της Προϊστάμενης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, για την περίοδο

που  θα  ασκεί  τα  καθήκοντά  της,  είναι  1)  η  πλήρης  στελέχωση  της  Γραμματείας  από  το

προβλεπόμενο  προσωπικό  και  2)  η  συνεχής  παρακολούθηση  των  εργασιών  των  δικαστικών

λειτουργών, ώστε να προλαμβάνονται εκκρεμότητες.

Κατά  την  άποψη  της  Προϊστάμενης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Κέρκυρας,  ο  αριθμός  των

υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δικαστήριο είναι ανεπαρκής για την ομαλή λειτουργία του, η οποία

επαφίεται  μόνο  στον  υπερβάλλοντα  ζήλο  τους.  Κατά  την  άποψή  της,  απαιτείται  η  κάλυψη

τουλάχιστον  δύο  (2)  εκ  των  κενών  οργανικών  θέσεων  αυτών,  τόσο  για  τις  ανάγκες  του
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Δικαστηρίου, όσο και για να λαμβάνουν οι υφιστάμενοι υπάλληλοι το σύνολο της νόμιμης άδειάς

τους.  

Όταν ανέλαβε καθήκοντα Προϊστάμενης, ενημερώθηκε για τα προβλήματα του Δικαστηρίου από

τον απερχόμενο Διευθύνοντα Πρόεδρο και από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας. Είχε όμως και

ιδία αντίληψη των προβλημάτων, διότι υπηρετούσε ως Πρόεδρος Πρωτοδικών στο Δικαστήριο ήδη

από το προηγούμενο δικαστικό έτος, γεγονός που την βοήθησε σημαντικά κατά την ανάληψη των

καθηκόντων της.
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8. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης συστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του β.δ. 764/1963

και  άρχισε να λειτουργεί την 1.10.1964.  Η έδρα του  βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Η κατά

τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται στο Νομό Έβρου. Έχει μεταβατική έδρα στην Ορεστιάδα.

Διοικείται από τον Προϊστάμενό του. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται 1 οργανική θέση Προέδρου Πρωτοδικών και 5 θέσεις Πρωτοδικών-

Παρέδρων. Κατά το προηγούμενο δικαστικό έτος υπήρχε μόνο 1 κενή οργανική θέση Πρωτοδίκη

Δ.Δ. Κατά το τρέχον δικαστικό έτος όλες οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών είναι

καλυμμένες. Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών υπηρετεί από 16.9.2020. Οι Πρωτοδίκες (κατά το τρέχον

δικαστικό  έτος  και  κατά  σειρά  αρχαιότητας)  υπηρετούν  από  22.1.2018,  16.9.2020,  24.7.2018,

16.9.2021, 16.9.2021.

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης προβλέπονται 4 οργανικές θέσεις Γραμματέων και

2 Δικαστικών Επιμελητών. Έχουν καλυφθεί 3 θέσεις (της Προϊσταμένης της Γραμματείας, μιας

Γραμματέως και ενός Δικαστικού Επιμελητή).

Μια δικαστική λειτουργός, που εξακολουθεί να υπηρετεί στο Δικαστήριο, έλαβε άδεια μητρότητας

λόγω κυοφορίας 2 μηνών από 29.1.2018, μητρότητας (τοκετού και λοχείας) 3 μηνών από 26.3.2018

και άδεια ανατροφής τέκνου από 1.7.2018 έως 31.3.2019. Ο δικαστικός επιμελητής έχει επίσης

λάβει αναρρωτική άδεια.

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο συγκροτείται από 1 Τμήμα.  

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Δικαστήριο,  το  οποίο  στεγάζεται  σε  μισθωμένο  κτίριο  (στο  κέντρο  της  πόλης,  ιδιοκτησίας

ιδιώτη, κατασκευής 1963, το οποίο είναι διαμέρισμα πρώτου ορόφου συνολικής επιφάνειας 150

τ.μ.) συστεγάζεται με άλλες υπηρεσίες. Το κτίριο δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ. Στο κτίριο

δεν υφίσταται σχέδιο πυρασφάλειας. Στο κτίριο λειτουργούν κλιματιστικά μηχανήματα. 

Στο Δικαστήριο δεν λειτουργεί βιβλιοθήκη.
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Η Προϊσταμένη της Γραμματείας παρακολουθεί τη λειτουργία και ενημέρωση του ΟΣΔΔΥΔΔ.  Οι

δικαστικοί υπάλληλοι και οι δικαστικοί λειτουργοί είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ, ενώ

είναι αρκετά εξοικειωμένοι με το ΟΣΔΔΥΔΔ (τόσο οι δικαστικοί υπάλληλοι όσο και οι δικαστικοί

λειτουργοί).  Από  τις  λειτουργίες  του  ΟΣΔΔΥΔΔ,  οι  δικαστικοί  λειτουργοί  του  Δικαστηρίου

χρησιμοποιούν  την  «έρευνα  νομολογίας»  και  κάνουν  χρήση  του  υπηρεσιακού  email,  ενώ  δεν

χρησιμοποιούν τη «δημοσίευση αποφάσεων», την «κατάθεση σχεδίου απόφασης», την «αναζήτηση

υποθέσεων  της  Γραμματείας»,  την  «κατάθεση  εισηγήσεων  στις  ακυρωτικές  υποθέσεις»  και  τη

σύνδεση στο ΟΣΔΔΥΔΔ μέσω VPN. Λειτουργεί ιστοσελίδα του Δικαστηρίου και ενημερώνεται με

ανακοινώσεις.  Κατά το  τρέχον  δικαστικό έτος  γίνεται  προσπάθεια  και  για  ανάρτηση επίκαιρης

νομολογίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις  νομικών δεδομένων

(ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ).

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1) Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  δεν  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους

δικαστικούς λειτουργούς. 

2) Η χρέωση στις υποθέσεις μονομελούς συνθέσεως, κατά το προηγούμενο δικαστικό έτος, γινόταν

από τους Πρωτοδίκες και την Πρόεδρο. Κατά το τρέχον δικαστικό έτος γίνεται από την Πρόεδρο.

Λαμβάνεται  υπόψη  η  ανάγκη  για  προσδιορισμό  των  παλαιότερων  έναντι  των  νεώτερων

εισαχθεισών υποθέσεων. Ο προσδιορισμός της προσωρινής δικαστικής προστασίας και η χρέωσή

της γίνεται όταν έρθει ο φάκελος από τη διοίκηση. Η κύρια υπόθεση χρεώνεται στον εισηγητή που

υπηρετεί κατά το χρόνο κατάθεσης του δικογράφου. Σε περίπτωση χορήγησης θετικής προσωρινής

διαταγής υπάρχει μέριμνα ώστε να εκδικασθεί σε σύντομο χρόνο η αίτηση αναστολής.

3) Υπηρεσίες από δικαστικούς λειτουργούς με φυσική παρουσία γίνονται στο Δικαστήριο 2 φορές

την εβδομάδα, κατά το τρέχον δικαστικό έτος, ενόψει και του τόπου κατοικίας των υπηρετούντων

Πρωτοδικών: Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιωάννινα σε σχέση με την έδρα του

Δικαστηρίου [Αλεξανδρούπολη]. Κατά το προηγούμενο δικαστικό έτος, λόγω κορωνοϊού και των

περιοριστικών μέτρων που ήταν σε ισχύ προς προστασία της δημόσιας υγείας, δεδομένου μάλιστα

ότι τόπος κατοικίας των κατά το δικαστικό αυτό έτος υπηρετούντων Πρωτοδικών ήταν Χαλκιδική,

Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, η αυτοπρόσωπη υπηρεσία είχε περιοριστεί.

Υπάρχει φυσική παρουσία των δικαστικών λειτουργών στην έδρα του δικαστηρίου, για μεν τον

Πρόεδρο 6 ημέρες για δε τους Πρωτοδίκες 4 ημέρες το μήνα. 

4) Η  διάσκεψη  των  υποθέσεων  γίνεται  και  με  τηλεδιάσκεψη.  Ο  δικαστικός  επιμελητής  του

Δικαστηρίου, λόγω σοβαρής ασθένειας, τελεί σε άδεια. Επιφορτισμένη με τις κοινοποιήσεις των

αποφάσεων είναι η ήδη υποστελεχωμένη γραμματεία. 
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5) Ο θεσμός του Εισηγητή Δικαστή στις υποθέσεις που τούτο προβλέπεται λειτουργεί ως εξής:

Ενόψει  των  συχνών  υπηρεσιακών  μετακινήσεων  των  δικαστών,  του  μικρού  μεγέθους  του

δικαστηρίου,  της  ανάγκης  ισομερούς  χρέωσης  των  δικαστών,  η  εφαρμογή  του  θεσμού  είχε

ατονήσει. Ήδη, κατά το τρέχον δικαστικό έτος εφαρμόζεται ο θεσμός με τον ορισμό ως εισηγητή

του δικαστή που υπηρετεί κατά το χρόνο κατάθεσης του δικογράφου προς έλεγχο, μεταξύ άλλων,

αρμοδιότητας  (κύρια  έδρα/μεταβατική,  μονομελές/τριμελές),  πιλοτικής  δίκης/προδικαστικού

ερωτήματος, ομάδας/σχετικών ή αντίθετων υποθέσεων, δικογράφου ως δεύτερου κ.λπ.

6) Όσον  αφορά  τον  χρόνο  που  οι  δικαστικοί  λειτουργοί  αναβάλλουν  τις  υποθέσεις,  κατά  το

προηγούμενο δικαστικό έτος υπήρχε έντονη υπόδειξη.  Κατά το τρέχον δικαστικό έτος,  υπάρχει

πλήρης έλεγχος από την Προϊστάμενη του Δικαστηρίου, δεδομένου ότι η προεκφώνηση και του

Μονομελούς γίνεται από την Πρόεδρο.

7) Κατά το τρέχον δικαστικό έτος ορίστηκε νέα υπεύθυνη νομολογίας για την ανάδειξη σημαντικών

αποφάσεων, την αποστολή τους στη Γενική Επιτροπεία και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα

του Δικαστηρίου. Όσον αφορά τις υποθέσεις που εκκρεμούν με πιλοτική δίκη, υφίσταται εποπτεία

της Προέδρου. Κατά το τρέχον δικαστικό έτος υφίσταται εποπτεία και του εισηγητή-δικαστή.

8) Πληρεξούσιοι  δικηγόροι  και  διάδικοι  ζητούν  να  επικοινωνήσουν  με  τον  Προϊστάμενο  του

Δικαστηρίου  και  τους  δικαστικούς  λειτουργούς  για  τις  υποθέσεις  τους.  Το  αίτημά  τους

ικανοποιείται  από την Πρόεδρο, σε περίπτωση που ειδοποιηθεί από τη Γραμματεία,  με φυσική

παρουσία στο Δικαστήριο. Από τους Πρωτοδίκες το αίτημα ικανοποιείται με φυσική παρουσία και

τηλεφωνικά.

Ε. Στατιστικά

Κατά το προηγούμενο δικαστικό έτος η χρέωση των Πρωτοδικών, κατά αρχαιότητα, ήταν 108, 110,

110 και 110 αντίστοιχα. 

Στις 25.11.2021 οι απροσδιόριστες υποθέσεις του δικαστηρίου ανέρχονταν σε 128.

Στ. Η πόλη της Αλεξανδρούπολης

Η Αλεξανδρούπολη είναι η πρωτεύουσα του Νομού Έβρου και ανήκει στη Περιφέρεια Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. Σύμφωνα με

την απογραφή του 2011, η πόλη της Αλεξανδρούπολης έχει πληθυσμό 57.812 κατοίκους και o

διευρυμένος  Καλλικρατικός  Δήμος  έχει  πληθυσμό  72.959 κατοίκους.  Η Περιφερειακή Ενότητα

Έβρου έχει πληθυσμό 147.947 κατοίκους και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

στην  οποία  υπάγεται  ο  Νομός  Έβρου,  έχει  πληθυσμό  608.182  κατοίκους  (βλ.  ΦΕΚ  Β’

698/20.3.2014). 
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Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008,  Α΄128)  ορίζει  το  δίπολο  Κομοτηνή−Αλεξανδρούπολη  ως  πρωτεύοντα  εθνικό

πόλο.  Προωθείται  η ενίσχυση του διπόλου Κομοτηνής−Αλεξανδρούπολης με:  (α)  ανάδειξη της

Αλεξανδρούπολης  σε  διεθνή  ενεργειακό κόμβο  και  πύλη  στο  θαλάσσιο  διάδρομο  Μεσογείου−

Ευξείνου Πόντου, (β) ενίσχυση της θέσης του διπόλου στα διεθνή δίκτυα χερσαίων μεταφορών

(σύνδεση  με  τις  θαλάσσιες  πύλες  της  Βουλγαρίας,  το  διαγώνιο  άξονα  «Κεντρική  Ευρώπη  –

Βελιγράδι  –  Σόφια  –  Κωνσταντινούπολη» κ.λπ.),  (γ)  ενίσχυσή του στους  τομείς  της  ανώτατης

εκπαίδευσης, της έρευνας−τεχνολογίας, του αθλητισμού και της υγείας, (δ) ενίσχυση της σύνδεσης

με το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και (ε) ενίσχυση των σχέσεων με το νησιωτικό

χώρο  του  Βορείου  Αιγαίου,  ιδιαίτερα  με  τις  νήσους  Σαμοθράκη  και  Λήμνο.  Σε  σχέση  με  τις

θαλάσσιες μεταφορές και τις λιμενικές υποδομές, καθώς και τις συναφείς υπηρεσίες δίδεται ως

κατεύθυνση,  μεταξύ άλλων,  η  ενίσχυση του διεθνούς  ρόλου διαφόρων λιμένων,  στους οποίους

περιλαμβάνεται και ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης, με σκοπό την ανάδειξη και εδραίωσή τους ως

κύριων θαλάσσιων πυλών της χώρας. Ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης μπορεί να επεκταθεί και να

αναβαθμισθεί  σε  εξειδικευμένο  τερματικό  πετρελαϊκό  λιμένα  (oil  terminal)  διατηρώντας

παράλληλα  τον  αρχικό  σχεδιασμό  του  για  διακίνηση  εμπορευματοκιβωτίων  και  των  χύδην

φορτίων.  Οι  υπεράκτιες  εγκαταστάσεις  (off  shore)  και  οι λιμενικές  εγκαταστάσεις  οφείλουν να

υποστηρίξουν, με την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια και ποιότητα, την πετρελαϊκή διακίνηση και το

υψηλό φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης και τις σχετικές δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας που

θα δημιουργηθούν στην εγγύς περιοχή (διυλιστήρια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών,

εγκαταστάσεις  εφοδιασμού  πλοίων,  εγκαταστάσεις  πρόληψης  και  αντιμετώπισης  ναυτικών

ατυχημάτων κ.ά.). 

Σε σχέση με τις αεροπορικές μεταφορές και τις αερολιμενικές υποδομές, καθώς και τις συναφείς

υπηρεσίες  δίδεται  ως  κατεύθυνση,  μεταξύ  άλλων,  η  ενίσχυση  του  ρόλου  κύριων  διεθνών

αερολιμένων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο αερολιμήν της Αλεξανδρούπολης. Απαιτείται η

αναβάθμιση του αερολιμένα της Αλεξανδρούπολης, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αυξημένων

αναγκών  που  θα  προκύψουν  τόσο  στη  φάση  κατασκευής  όσο  και  στη  φάση  λειτουργίας  του

πετρελαϊκού αγωγού και του τερματικού πετρελαϊκού λιμένα (εξυπηρέτηση στελεχών, πληρώματα

των πετρελαιοφόρων πλοίων, ανταλλακτικά κ.ά.).

Η ένταξη των  υποδομών ενέργειας  στρατηγικής  εμβέλειας  στον  εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό

επιβάλλει,  μεταξύ  άλλων,  τη  διερεύνηση  της  σκοπιμότητας  συμπλήρωσης  των  υφιστάμενων

διυλιστηρίων πετρελαίου (Αττικής / Κορινθίας και Θεσσαλονίκης), με νέες εγκαταστάσεις στην

Αλεξανδρούπολη,  σε  συνδυασμό  και  με  την  κατασκευή  του  αγωγού  πετρελαίου  από  το

Μπουργκάς.
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Το δίπολο Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη αποτελεί ένα από τα επιλεγμένα κέντρα που ενισχύονται

ως εθνικοί πόλοι, με στόχο να αποτελέσουν κομβικά σημεία του εθνικού χώρου σε διασύνδεση με

τον περιβάλλοντα χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Ως προς τη χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης, μεταξύ άλλων,

δημιουργούνται  προοπτικές  στο  βόρειο/ανατολικό  άκρο  του  ΠΑΘΕ,  με  την  ολοκλήρωση  της

Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων της, την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς −

Αλεξανδρούπολη και  τη  συνακόλουθη  αναβάθμιση του  λιμανιού της  Αλεξανδρούπολης  σε  νέο

εθνικό πόλο και διεθνή πύλη (απόληξη σημαντικού χερσαίου άξονα από τον Εύξεινο Πόντο και

διεθνή πύλη εισόδου από το θαλάσσιο άξονα από και προς τη Βόρεια Αφρική και την Ερυθρά

θάλασσα, καθώς και την Ανατολική Μεσόγειο).

Σύμφωνα  με  το  αναθεωρημένο  Περιφερειακό  Χωροταξικό  Πλαίσιο  (ΠΧΠ)  της  Περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας  -  Θράκης (απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/68605/1092/12.10.2018,  τ.  Α.Α.Π.

248),  η  Αλεξανδρούπολη  αποτελεί  πρωτεύοντα  Εθνικό  Πόλο  διεθνούς  και  διαπεριφερειακής

εμβέλειας.  Το  δίπολο  Κομοτηνή  –  Αλεξανδρούπολη  χαρακτηρίζεται  ως  «Περιφερειακό

Μητροπολιτικό Κέντρο - Αναπτυξιακό Δίπολο και πύλη διεθνούς και διαπεριφερειακής εμβέλειας

της  Περιφέρειας».  Η Αλεξανδρούπολη αναγνωρίζεται  επίσης  ως  πύλη του  δικτύου  μεταφορών

(σημειώνεται ότι ως πύλες του δικτύου μεταφορών θεωρούνται οι σημαντικοί αστικοί πόλοι στους

οποίους  πραγματώνονται  οι  διασυνοριακές  ροές).  Η  ύπαρξη  λιμενικών  εγκαταστάσεων

συνδυάζεται με την εγγύτητα των αντίστοιχων αερολιμένων, τη σύνδεση με το εθνικό οδικό δίκτυο

και  τη  δυνατότητα  σιδηροδρομικής  σύνδεσης.  Περαιτέρω,  η  Αλεξανδρούπολη  ορίζεται  ως

Πρωτεύων Εθνικός Πόλος και πύλη διεθνούς και διαπεριφερειακής εμβέλειας, τόσο σε σχέση με

την Τουρκία όσο και  με τη Βουλγαρία και τα Ανατολικά Βαλκάνια και  τις  χώρες της Μαύρης

θάλασσας,  αλλά και  προς  τη Μεσόγειο και  τις  διεθνείς  θαλάσσιες  ροές.  Στην προοπτική αυτή

συντελούν τόσο η κομβική θέση της επί των βασικών αναπτυξιακών αξόνων Ανατολής - Δύσης και

Αλεξανδρούπολης  –  Ορμένιου  όσο  και  οι  υποδομές  (διεθνές  αεροδρόμιο,  λιμάνι)  και  τα

Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα που διαθέτει. Για την ενίσχυσή της ως πύλη διεθνούς

και διαπεριφερειακής ακτινοβολίας, προβλέπεται διασύνδεση μεταξύ του λιμένα, του αερολιμένα,

του  σιδηροδρομικού  και  του  οδικού  δικτύου,  καθώς  και  βελτίωση  των  υποδομών  και  των

εγκαταστάσεων του λιμένα.

Σύμφωνα  με  το  αναθεωρημένο  ΠΧΠ η  Αλεξανδρούπολη  αναλαμβάνει  ρόλο  αστικού  πυκνωτή

παραγωγικών  δραστηριοτήτων  της  ενδοχώρας,  διαμετακομιστικού  εμπορευματικού  κέντρου

συνδυασμένων μεταφορών και τουριστικού πόλου, με έμφαση στον κλασικό θερινό τουρισμό και

στον αστικό και συνεδριακό τουρισμό. Σε διαπεριφερειακό επίπεδο η Αλεξανδρούπολη αποτελεί τη

μια από τις δυο θαλάσσιες πύλες σύνδεσης της Περιφέρειας με το Βόρειο Αιγαίο και την υπόλοιπη
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νησιωτική χώρα. Ως έδρα της ΠΕ Έβρου, συνδέεται επίσης με σχέσεις λειτουργικής -διοικητικής

εξάρτησης  με  τους  υπόλοιπους  Δήμους  και  ειδικά  με  τις  έδρες  τους.  Για  τη  βελτίωση  της

διασύνδεσης  της  πόλης  με  το  πρωτεύον  δίκτυο  μεταφορών  σε  ενδοπεριφερειακό  και

διαπεριφερειακό  επίπεδο,  καθώς  και  με  τα  διευρωπαϊκά  δίκτυα  μεταφορών,  προβλέπεται  η

ολοκλήρωση  του  κάθετου  άξονα  της  Εγνατίας  Οδού  Αρδάνιο  -Καστανιές  -  Ορμένιο  και  η

δημιουργία περιφερειακής οδού της πόλης. Ο ρόλος της εξειδικεύεται μέσω των λειτουργιών που

αναλαμβάνει: • Διαμετακομιστικό εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων μεταφορών: Προωθείται η

διασύνδεση μεταξύ του  λιμένα,  του  αερολιμένα,  του  σιδηροδρομικού  και  του  οδικού  δικτύου,

καθώς  και  η  βελτίωση  των  υποδομών  και  των  εγκαταστάσεων  του  λιμένα.  Διερευνάται  η

δημιουργία  Εμπορευματικού  Πάρκου  Εφοδιαστικής  (logistics).  •  Πύλη  τουρισμού  και  κέντρο

πολύπλευρων τουριστικών δραστηριοτήτων. Συμπληρωματικές σχέσεις με άλλες τουριστικές ζώνες

της  Περιφέρειας  και  τη  Σαμοθράκη.  Προκύπτει  ανάγκη  ενίσχυσης  και  εξωστρέφειας  για

πολιτιστικές  υποδομές  και  μουσεία.  •  Διοικητικό  κέντρο  -  Έδρα  Περιφερειακής  Ενότητας:

Αναβαθμίζονται  οι  υπηρεσίες  στο  επίπεδο  της  ΠΕ  Έβρου,  και  ενισχύονται  με  υπηρεσίες

διαπεριφερειακής εμβέλειας και διασυνοριακής συνεργασίας. • Κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας

(Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο)  για  το  οποίο  προωθείται  ενίσχυση  σε  υποδομές  και  ανθρώπινο

δυναμικό και εξωστρέφεια με πιθανή εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς οι οποίοι προσελκύουν

«ιατρικό  τουρισμό».  •  Κέντρο  ακαδημαϊκής  εκπαίδευσης  και  έρευνας:  Ιατρική  Σχολή  ΔΠΘ,

επαγγελματικές σχολές, ερευνητικό κέντρο. Προωθείται ενίσχυση του ρόλου και της δυναμικής του

Πανεπιστημίου με διεθνείς συνεργασίες. • Αστικός πυκνωτής δραστηριοτήτων τριτογενούς τομέα:

Διαθέτει  υποδομές  ενίσχυσης  της  επιχειρηματικότητας  και  της  καινοτομίας  που  ενισχύονται.  •

Κέντρο μεταποίησης με έμφαση σε αγροτο-βιομηχανικές μονάδες και μονάδες χημικών προϊόντων.

Η  Κομοτηνή  και  η  Αλεξανδρούπολη  ορίζονται  ως  «περιφερειακό  μητροπολιτικό  κέντρο

-αναπτυξιακό δίπολο και  πύλη διεθνούς  και  διαπεριφερειακής  εμβέλειας  της  Περιφέρειας».  Το

δίπολο αναλαμβάνει ρόλο διεθνή, διασυνοριακό και διαπεριφερειακό, με στόχο της αύξηση των

ροών και την ενδυνάμωση της δυναμικής των δυο πόλεων στο εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω της

μεταξύ τους πολύπλευρης διασύνδεσης (παραγωγικής, μεταφορικής).

Ο  Δήμος  Αλεξανδρούπολης  (με  κέντρο  την  πόλη  της  Αλεξανδρούπολης)  χαρακτηρίζεται  ως

«Ενότητα  συνδυασμένης  αστικής  ανάπτυξης,  ως  ζώνη  επιρροής  της  Αλεξανδρούπολης.

Περιλαμβάνει  περιοχές  τουρισμού-παραθερισμού,  παράκτιας  οικοανάπτυξης,  έντονης  γεωργικής

ανάπτυξης,  κτηνοτροφίας  και  μεταποιητικής  δραστηριότητας.».  Ο  Λιμένας  Αλεξανδρούπολης  -

Λιμένας / Πύλη Διεθνούς Εμβέλειας εντάσσεται κατά προτεραιότητα στα διευρωπαϊκά δίκτυα ως

μέρος του εκτεταμένου δικτύου λιμένων, το δε διεθνές αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης ορίζεται ως

Κύριος Διεθνής Αερολιμήν.
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Η ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης  εντάσσεται  σε  καθεστώς  ΕΠ Τύπου  Α,  με  στόχο  την  προσέλκυση

επιχειρήσεων  έρευνας  και  καινοτομίας  και  τη  σταδιακή  μετεγκατάσταση  βιομηχανιών  της

ευρύτερης περιοχής. Υλοποιούνται οι υποδομές επεξεργασίας λυμάτων της ΒΙΠΕ.

Πέρα από το λιμάνι και το διεθνές αεροδρόμιο, η πόλη διαθέτει επίσης αστικά και υπεραστικά

λεωφορεία ΚΤΕΛ, σιδηροδρομικό σταθμό, ταξί αλλά και ποδηλατοδρόμους. 

Η  Εγνατία  Οδός  είναι  ο  μεγαλύτερος  οδικός  άξονας  που  περνά  από  την  Αλεξανδρούπολη.  Η

Aλεξανδρούπολη απέχει 5 χλμ από την Eγνατία Οδό. Η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται σε απόσταση

57,1 χλμ από την Κομοτηνή.

Στη  πόλη  της  Αλεξανδρούπολης  εδρεύουν  το  Πρωτοδικείο,  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών,  το

Διοικητικό  Πρωτοδικείο  και  το  Ειρηνοδικείο.  Στην  πόλη  λειτουργούν  τέσσερα  τμήματα  του

Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου  Θράκης.  Επίσης,  στην  πόλη  εδρεύει  το  Πανεπιστημιακό  Γενικό

Νοσοκομείο Έβρου.

Η  Αλεξανδρούπολη  ακολουθεί  πλέον  ταχείς  ρυθμούς  οικονομικής  ανάπτυξης  με  μοχλούς  την

Εγνατία  Οδό,  το  αεροδρόμιο,  το  λιμάνι  και  το  σιδηροδρομικό  σταθμό  της.  Αποτελεί  μάλιστα

σημαντικό κέντρο του διαμετακομιστικού εμπορίου. Στην περιφέρεια του Νομού και κυρίως στα

χωριά,  κύρια  ενασχόληση  των  κατοίκων  είναι  η  καλλιέργεια  γης  και  η  παραγωγή  αγροτικών

προϊόντων, ατομικά και συλλογικά μέσω των τοπικών συνεταιρισμών. Η κτηνοτροφία αποτελεί τη

δεύτερη σε σπουδαιότητα απασχόληση των κατοίκων της περιφέρειας του Νομού.

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Το συνηθέστερο  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζει  ως  Προϊστάμενη  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Αλεξανδρούπολης είναι η Γραμματεία του Δικαστηρίου. Από τα καθήκοντά της, ως Προϊστάμενη

του  Δικαστηρίου,  θεωρεί  ιδιαίτερα  δυσχερή  τη  Γραμματεία  του  Δικαστηρίου,  τον  τρόπο

λειτουργίας και την υποστελέχωση. 

Όσον  αφορά  τα  ζητήματα  αυξημένης  εκκρεμότητας  δικαστικών  λειτουργών,  η  Προϊστάμενη

αντιμετώπισε  το  πρόβλημα  κατά  το  προηγούμενο  δικαστικό έτος  με  τον  προγραμματισμό  της

χρέωσης, την απαλλαγή από τις υπηρεσίες και τη θέση στόχων ως προς το τρόπο εργασίας και

δημοσίευσης αποφάσεων.

Οι στόχοι της Προϊστάμενης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, για την περίοδο

που  θα  ασκεί  τα  καθήκοντά  της  [υπολογίζεται  διετής:  δικαστικά  έτη  16.9.2020-15.9.2021

(προηγούμενο)  και  16.9.2021–15.9.2022  (τρέχον)],  είναι  οι  εξής:  (Α)  Δικαιοδοτικό  Έργο.

Προσδιορισμός υποθέσεων,  μείωση του αριθμού αναβολών,  εξάλειψη αυξημένης  εκκρεμότητας

δικαστών προς  το  σκοπό απονομής δικαιοσύνης σε εύλογο χρόνο.  Στα πλαίσια αυτά:  Κατά το

προηγούμενο δικαστικό έτος προσδιορίστηκαν για τις δικασίμους του τρέχοντος δικαστικού έτους
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(16.9.2021-15.9.2022)  όλες  οι  απροσδιόριστες  υποθέσεις  (ακυρωτικές  και  ουσίας)  κατάθεσης

ημερολογιακών  ετών  2017  έως  και  2019,  καθώς  και  μέρος  των  υποθέσεων  κατάθεσης

ημερολογιακού  έτους  2020.  Προσδιορίστηκαν  όλες  οι  υποθέσεις  (προδικαστικές,  αναβλητικές,

παραπεμπτικές κ.λπ.), για τις οποίες ήρθαν τα διαταχθέντα, διοικητικός φάκελος κ.λπ., καθώς και οι

υποθέσεις  της περίπτωσης της παραγράφου 6 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Δ. Αντιμετωπίσθηκε το

πρόβλημα  εκκρεμότητας  της  αρχαιότερης  Πρωτοδίκη.  Κατά  το  τρέχον  δικαστικό  έτος

συμπληρωματικός  προσδιορισμός  δικασίμων  τρέχοντος  δικαστικού  έτους  με  λοιπές  καταθέσεις

έτους  2020  και  προσδιορισμός  για  τις  δικασίμους  του  επόμενου  δικαστικού  έτους  (16.9.2022-

15.9.2023)  με  τις  υποθέσεις  κατάθεσης  ημερολογιακού  έτους  2021.  Προώθηση  αριθμητικού

ευρετηρίου,  θεσμού εισηγητή  δικαστή,  υπεύθυνου  νομολογίας  και  ενημέρωση ιστοσελίδας  του

Δικαστηρίου  με  τη  νομολογία  του.  (Β)  Υποδομές  Δικαστηρίου-Λοιπά.  Αποστολή,  κατά  το

προηγούμενο δικαστικό έτος, επιστολής στο Υπουργείο με κοινοποίηση στη Γενική Επιτροπεία,

όσον αφορά το πρόβλημα στέγασης του Δικαστηρίου. Έναρξη διαδικασιών καταστροφής αρχείου

και υλικού του Δικαστηρίου.

Κατά την άποψη της Προϊστάμενης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, ο αριθμός

των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δικαστήριο δεν είναι επαρκής για την ομαλή λειτουργία του. 

Όταν ανέλαβε καθήκοντα Προϊστάμενης, παρακολούθησε σεμινάριο της Γενικής Επιτροπείας και

ενημερώθηκε  από  τους  τελευταίους  δύο  απερχόμενους  Προέδρους/Προϊστάμενους  του

Δικαστηρίου. 

Η  Προϊστάμενη  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αλεξανδρούπολης  διατύπωσε  επίσης  τις  εξής

πρόσθετες  παρατηρήσεις:  Μη  προσκόμιση  διοικητικού  φακέλου  από  τη  διοίκηση  (ιδίως  στις

κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις). Αιτήματα αναβολών από τους δικηγόρους/διαδίκους, άσκηση

ενδίκων  βοηθημάτων  ως  δεύτερων  κατόπιν  απόρριψης  του  αρχικού  για  τυπικούς  λόγους.

Λειτουργία της Γραμματείας-Υποστελέχωση. Προβληματική κτιριακή υποδομή. 
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9. Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 868/1961 (Α΄ 218) και

ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1.3.1962. Έδρα του Δικαστηρίου είναι η Καβάλα και η κατά τόπον

αρμοδιότητά του εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Καβάλας, Δράμας και Θάσου, οι

οποίες κατά την απογραφή του έτους 2011 είχαν πληθυσμό 125.090 (Π.Ε. Καβάλας), 98.411 (Π.Ε.

Δράμας) και 14.678 (Π.Ε. Θάσου) κατοίκους, αντίστοιχα (συνολικός πληθυσμός 238.179 κάτοικοι).

Διοικείται από την Προϊστάμενη του Δικαστηρίου.

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Καβάλας  προβλέπονται  10  οργανικές  θέσεις  των  Δικαστικών

Λειτουργών, από τις  οποίες 2 είναι θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών και οι λοιπές 8 είναι θέσεις

Πρωτοδικών. Υπηρετούν 2 Πρόεδροι Πρωτοδικών Δ.Δ. και 7 Πρωτοδίκες.

Για  τη  στελέχωση  της  Γραμματείας  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Καβάλας  προβλέπονται  10

οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 1 οργανική θέση στη

Διεύθυνση  Γραμματείας,  6  θέσεις  Γραμματέων,  1  θέση  ΤΕ  Πληροφορικής,  1  θέση  ΔΕ

Δακτυλογράφων/Χειριστών  Η/Υ  και  1  θέση  Επιμελητή  Δικαστηρίων.  Σήμερα  στο  Διοικητικό

Πρωτοδικείο  Καβάλας  υπηρετούν  6  Δικαστικοί  Υπάλληλοι,  ήτοι  παραμένουν κενές  4  από  τις

προβλεπόμενες 10 οργανικές θέσεις Δικαστικών Υπαλλήλων. Ειδικότερα παραμένουν κενές: αα) 2

θέσεις Γραμματέων, ββ) 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής και γγ) 1 θέση Επιμελητή Δικαστηρίων.

Την  τελευταία  τριετία  συνολικά  έχουν  λάβει  άδεια  δύο  δικαστικοί  λειτουργοί  λόγω κύησης  –

λοχείας- ανατροφής τέκνου. Από τους δικαστικούς υπαλλήλους δύο έχουν λάβει άδεια για  λόγους

υγείας.

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο συγκροτείται από δύο Τμήματα (Α' και Β'). Τα Τμήματα συγκροτήθηκαν με κριτήριο

τον αριθμό των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών, σε συνδυασμό με τον όγκο των

εισερχομένων στο Δικαστήριο υποθέσεων. Δεν έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Τμήματα.

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

323



Το Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Καβάλας  στεγάζεται  στον  δεύτερο  (2ο)  όροφο  του  τετραώροφου

Δικαστικού  Μεγάρου  Καβάλας,  κείμενου  στη  συμβολή  των  οδών  Τενέδου  (παραλιακή  οδός

Καβάλας) και Τρίτωνος. Στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Καβάλας στεγάζονται, πλην του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Καβάλας, της Εισαγγελίας

Πρωτοδικών  Καβάλας,  του  Ειρηνοδικείου  Καβάλας,  του  Πταισματοδικείου  Καβάλας,  της

Υπηρεσίας Ανηλίκων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το κτίριο του Δικαστηρίου εξυπηρετεί τις

ανάγκες  ΑΜΕΑ, υφίσταται  σχέδιο  πυρασφάλειας.  Στο  κτίριο  λειτουργούν  κλιματιστικά

μηχανήματα.  Ειδικότερα,  στους  κύριους  χώρους  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Καβάλας

λειτουργούν  5  κλιματιστικά  μηχανήματα,  ενώ  εντελώς  πρόσφατα,  τον  Νοέμβριο  του  2021,

τοποθετήθηκε νέο κλιματιστικό μηχάνημα στον χώρο του Computer Room, κατόπιν έγκρισης του

σχετικού αιτήματος του Δικαστηρίου από το αρμόδιο όργανο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 

Στο  Δικαστήριο  υφίσταται  βιβλιοθήκη,  ωστόσο  δεν  έχει  ορισθεί  κάποιος  υπεύθυνος  για  την

ενημέρωσή  της,  ούτε  υφίσταται  εποπτεία  από  Δικαστικό  Λειτουργό  στη  λειτουργία  της. Τη

λειτουργία  και  ενημέρωση  του  ΟΣΔΔΥ-ΔΔ παρακολουθεί  από  το  Δικαστήριό  η  Προϊσταμένη

Διεύθυνσης της Γραμματείας.

Η ιστοσελίδα του Δικαστηρίου λειτουργεί. Σε αυτήν αναρτώνται συχνά χρήσιμες ανακοινώσεις που

αφορούν τη λειτουργία του Δικαστηρίου (ιδίως εν μέσω πανδημίας) και λοιπές πληροφορίες.  Στο

Δικαστήριο υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με τις βάσεις νομικών δεδομένων μόνο με τη χρήση

προσωπικών κωδικών του εκάστοτε χρήστη φυσικού προσώπου (δικαστικού λειτουργού), καθότι το

Δικαστήριο δεν διαθέτει δικούς του κωδικούς. 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Ο προσδιορισμός των υποθέσεων γίνεται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου, λαμβάνεται δε

υπόψη  η  ανάγκη  για  προσδιορισμό  των  παλαιότερων  έναντι  των  νεώτερων  εισαχθεισών

υποθέσεων,  με  την  επιφύλαξη των ρυθμίσεων του άρθρου 202 παρ.6  του Κώδικα Διοικητικής

Δικονομίας. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία χρέωσης των υποθέσεων

στους δικαστικούς λειτουργούς. Στις υποθέσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας ταυτόχρονα με

την  εισαγωγή της  υπόθεσης  προσδιορίζεται  (αμέσως)  ο  Εισηγητής  Δικαστής  και  το  Τμήμα.  Η

χρέωση στον Εισηγητή της κύριας υπόθεσης δεν γίνεται κατά τη χρέωση της αίτησης προσωρινής

δικαστικής προστασίας. 

2. Κατά τα τρία τελευταία δικαστικά έτη, 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021, κάθε δικαστικός

λειτουργός του Δικαστηρίου χρεώθηκε κατά μέσο όρο: 142 υποθέσεις τακτικής διαδικασίας και

προσωρινής  δικαστικής  προστασίας  και  98  υποθέσεις  προεδρικής  διαδικασίας

(αντιρρήσεις/παρατάσεις κράτησης αλλοδαπών). Μέχρι τον Οκτώβριο του 2021 οι υποθέσεις της
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μονομελούς συνθέσεως κατανέμονταν μεταξύ των Πρωτοδικών του Τμήματος. Μετά τον Οκτώβριο

του 2021 οι υποθέσεις της μονομελούς συνθέσεως χωρίζονται από τον Πρόεδρο. Κατά τη χρέωση

των υποθέσεων στα Τμήματα και σε δικαστικούς λειτουργούς συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: i) η

δυσκολία και  η  πολυπλοκότητα της  κάθε  υπόθεσης,  ii)  η  αρχαιότητα και  η  εμπειρία του κάθε

δικαστικού  λειτουργού  και  iii)  οι  προσωπικές  ικανότητες,  γνώσεις  και  η  επάρκεια  αυτού,  με

σεβασμό στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των δικαστών.

3. Κατά την κατάστρωση των υπηρεσιών του Δικαστηρίου κάθε δικαστικός λειτουργός (Πρόεδρος

ή  Πρωτοδίκης)  αναλαμβάνει  μία  εβδομάδα  υπηρεσίας,  οι  δε  υπηρεσίες  ορίζονται  κατά  σειρά

αρχαιότητας.  Υπηρεσίες  στο  Δικαστήριο  με  φυσική  παρουσία  γίνονται  από  δικαστικούς

λειτουργούς  συνήθως  μια  με  δύο  ημέρες  κάθε  εβδομάδα,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  που  θα

προκύψουν,  τον  όγκο  των  υποθέσεων  που  θα  εισαχθούν  με  αίτημα  προσωρινής  δικαστικής

προστασίας και τα αιτήματα ακρόασης που τυχόν θα υποβληθούν από δικηγόρους. 

4. Οι Τριμελείς Συνθέσεις πραγματοποιούν τις  διασκέψεις στο Δικαστήριο,  ενώ δεν  λαμβάνουν

χώρα τηλεδιασκέψεις από τους δικαστικούς σχηματισμούς. Αν και στο Δικαστήριο εδώ και κάποια

χρόνια δεν υπηρετεί Δικαστικός Επιμελητής, ωστόσο, από το καλοκαίρι του 2021, η Γραμματεία

του Δικαστηρίου έχει επιτύχει να διεκπεραιώσει το σύνολο της εκκρεμότητας του Δικαστηρίου σε

αποφάσεις προς κοινοποίηση, με αποτέλεσμα έκτοτε η κοινοποίηση των δικαστικών αποφάσεων να

πραγματοποιείται επικαίρως, ήτοι εντός τριών (το πολύ) ημερών από τη δημοσίευσή τους.

5. Ο θεσμός του Εισηγητή Δικαστή σε διαφορές ουσίας (κατ' άρθρο 128Α του Κώδικα Διοικητικής

Δικονομίας)  εφαρμόζεται  σήμερα  στο  Δικαστήριο  μόνο  εν  μέρει,  ήτοι  (μόνο)  κατά  το  αρχικό

στάδιο αμέσως μετά την κατάθεση του ενδίκου βοηθήματος. Ειδικότερα, κατά το στάδιο αυτό οι

ορισθέντες  ως Εισηγητές  Δικαστές  ελέγχουν μόνο τυχόν συνδρομή ζητημάτων που ερευνώνται

αυτεπαγγέλτως,  όπως,  ιδίως,  καθ'  ύλην  και  κατά  τόπον  αναρμοδιότητα  και  τυχόν  έλλειψη

δικαιοδοσίας  του  Δικαστηρίου  και  αναλόγως  συντάσσουν  συνοπτική  έκθεση,  προκειμένου  να

εφαρμοστεί  στη  συνέχεια  η  ταχεία  διαδικασία  του  άρθρου  126Α  του  Κώδικα  Διοικητικής

Δικονομίας.

6. Ο Προϊστάμενος  του  Δικαστηρίου  πραγματοποιεί,  αναφορικώς  με τον  χρόνο  αναβολής  των

υποθέσεων, συζητήσεις με τους δικαστές του Δικαστηρίου και υφίσταται μία στοιχειώδης εποπτεία

στις υποθέσεις μονομελούς σχηματισμού.

7. Κατά το παρελθόν είχε ορισθεί  υπεύθυνη νομολογίας  μια Πρωτοδίκης  Δ.Δ.  Κατόπιν τούτου

υπεύθυνοι  νομολογίας  του  Δικαστηρίου  ορίσθηκαν  οι  Πρόεδροι  των  δύο  Τμημάτων.  Στο

Δικαστήριο τηρείται αρχείο για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τη

διαδικασία i) της πιλοτικής δίκης και ii) λόγω υποβολής προδικαστικού ερωτήματος από διοικητικό
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δικαστήριο της Χώρας (παράγραφοι 1 και 2, αντίστοιχα, του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, ΦΕΚ Α'

213), προκειμένου να μην εισάγονται προς συζήτηση συναφείς υποθέσεις.

8. Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου και οι δικαστικοί λειτουργοί ικανοποιούν άμεσα το αίτημα

των δικηγόρων για επικοινωνία αναφορικώς με τις υποθέσεις τους, είτε με φυσική παρουσία, κατά

τις ημέρες που οι δικαστές βρίσκονται στο Δικαστήριο, είτε τηλεφωνικώς, με τη μεσολάβηση και

συνδρομή της Γραμματείας του Δικαστηρίου.

9. Η  συμμετοχή των δικαστών σε Συμβούλια και  Επιτροπές συνεπάγεται,  κατά την άποψη της

Προϊσταμένης του Δικαστηρίου, σημαντικό πρόσθετο όγκο εργασίας, και, επομένως, η επιλογή της

τυχόν  συμμετοχής  θα  έπρεπε  να  επαφίεται  σε  κάθε  δικαστή,  ο  οποίος  γνωρίζει  καλύτερα  τα

προσωπικά του όρια, τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες καθώς και τις επιδιώξεις  και η συμμετοχή

του αυτή θα έπρεπε να συνοδεύεται πάντα από πρόσθετη αμοιβή, ως κίνητρο (και επιβράβευση) για

την ανάληψη των πρόσθετων αυτών καθηκόντων (όπως ακριβώς συμβαίνει κατά τη συμμετοχή

δικαστών στις Επιτροπές Προσφυγών κατά αποφάσεων απόρριψης αιτημάτων παροχής ασύλου).

Σε  κάθε  περίπτωση,  η  συμμετοχή  αυτή  συνεπάγεται  μεγάλη  επιβάρυνση  για  τον  δικαστικό

λειτουργό που επωμίζεται το πρόσθετο αυτό καθήκον. Τα ανωτέρω εκθέτει η Προϊσταμένη του

Δικαστηρίου  και  από προσωπική  πείρα,  καθώς  με  δική  της  πράξη  έχει  ορισθεί  Πρόεδρος  του

Πειθαρχικού Συμβουλίου των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας

και Θράκης (κατ' άρθρο 63 του ν. 3601/1928, Α' 119, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του

ν. 4600/2019, Α' 43) κατά τα ημερολογιακά έτη 2021 και 2022.

Ε. Στατιστικά

Η Προϊσταμένη του Δικαστηρίου απέστειλε στο πλαίσιο του ερωτηματολογίου τα εξής στατιστικά :

Κατά την 29.12.2021 στο Δικαστήριο εκκρεμούσαν συνολικώς 474 υποθέσεις προς προσδιορισμό.

Από αυτές:

► 356 υποθέσεις κατατέθηκαν εντός του έτους 2021 

► 104 υποθέσεις κατατέθηκαν εντός του έτους 2020 και

► 14  υποθέσεις κατατέθηκαν σε έτη πριν το 2020 και είναι απροσδιόριστες κατόπιν

έκδοσης προδικαστικής απόφασης, με την οποία δεν ορίσθηκε νέα ημερομηνία συζήτησης. Για τις

υποθέσεις  αυτές  τηρείται  χωριστή  κατάσταση  στο  Δικαστήριο  ως  προς  τον  λόγο  του  μη

προσδιορισμού τους (συνήθως ο λόγος αυτός έγκειται στο ότι είτε εκκρεμεί προδικαστικό ερώτημα

στο ΣτΕ, είτε η υπόθεση είναι στο στάδιο εκπόνησης ιατρικής πραγματογνωμοσύνης). Σε κάθε

περίπτωση, η πορεία αυτών παρακολουθείται από τον Εισηγητή Δικαστή και  τον Πρόεδρο του

Τμήματος.
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Στ. Η πόλη της Καβάλας

Η πόλη της Καβάλας, είναι πόλη της Μακεδονίας, έδρα του δήμου Καβάλας και πρωτεύουσα της

Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στην Ανατολική Μακεδονία. Ο μόνιμος πληθυσμός της πόλης

ανέρχεται, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 στους 54.136 κατοίκους και εμβαδόν 37.17km2,

ενώ ο Δήμος αριθμεί 70.501 κατοίκους συνολικά (βλ. ΦΕΚ Β΄ 698/20.3.2014). 

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008,  Α΄128)  ορίζει  την  Καβάλα  ως  δευτερεύοντα  εθνικό  πόλο.  Προωθείται  η

αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών και η καινοτομία, με στόχο

την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού δυναμικού. Ενισχύεται η

ανάπτυξη  δικτύων  συνεργασίας  μεταξύ  γειτονικών  αστικών  κέντρων  και  η,  μέσω  αυτών,

δημιουργία διπόλων ή πολυ−πόλων, όπως αυτών της Καβάλας – Ξάνθης – Δράμας και προωθείται

η  δημιουργία  νέων  σιδηροδρομικών  αξόνων  για  τη  σύνδεση  Θεσσαλονίκης  –  Αμφίπολης  –

Καβάλας – Ξάνθης. 

Η  πόλη  της  Καβάλας  διαθέτει  λιμένα,  ο  οποίος  χαρακτηρίζεται  από  το  ΓΠΧΣΑΑ ως  λιμένας

διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας. Υπάρχει και το Διεθνές αεροδρόμιο Καβάλας εντός

του ευρύτερου νομού. Η πόλη δεν συνδέεται με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, αλλά

εξυπηρετείται από το Σιδηροδρομικό Σταθμό Δράμας. 

Στην πόλη της Καβάλας εδρεύουν :  το Πρωτοδικείο,  η Εισαγγελία Πρωτοδικών,  το Διοικητικό

Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο. Εδρεύουν, επίσης, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ καθώς και το

Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Η πόλη της Καβάλας απέχει 94,8 χλμ από την Κομοτηνή και 149 χλμ από την Αλεξανδρούπολη.

Βρίσκεται πάνω στον αυτοκινητόδρομο Α2 της Εγνατίας Οδού και εξυπηρετείται από αστικά και

υπεραστικά ΚΤΕΛ και ταξί. 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Μεταξύ των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν από την Προϊσταμένη του Δικαστηρίου είναι  οι

δυσκολίες  στην  επικοινωνία  με  το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης  και  ειδικότερα  με  τη  Διεύθυνση

Οικονομικής  Διαχείρισης  αυτού,  όπου  από  τον  Μάρτιο  του  2020  εκκρεμεί  το  αίτημα  του

Δικαστηρίου για την έγκριση της δαπάνης αναδιάταξης του Computer Room. Για το ζήτημα αυτό

έχει επανειλημμένως προσπαθήσει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Διεύθυνση, ενώ,

επίσης,  έχει  απευθύνει  προς  το  Υπουργείο  τουλάχιστον  6  υπενθυμιστικά  έγγραφα  (reminders),

χωρίς  να  έχει  λάβει  καμία  απάντηση  στο  αίτημά  της. Σημαντικό  πρόβλημα  του  Δικαστηρίου

αποτελεί  επίσης,  σύμφωνα  με  την  Προϊσταμένη  του  Δικαστηρίου,  το  γεγονός  ότι  για  όλες  τις

φθορές (ακόμη και τις συνήθεις) των επίπλων, εγκαταστάσεων και των υποδομών του (όπως λ.χ.
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ζημία  σε  τμήμα  του  ξύλινου  πατώματος  στην  έδρα  του  ακροατηρίου  από  διαρροή  νερού

θερμαντικού σώματος, φθορές σε μεντεσέδες ερμαρίων και πόμολα θυρών) οφείλει το Δικαστήριο

να υποβάλει αίτημα αποκατάστασης προς το ΤΑΧ.ΔΙ.Κ. με ό,τι  αυτό συνεπάγεται ως προς την

καθυστέρηση  της  διαδικασίας  έγκρισης.  Τούτο  διότι  υπό  το  υφιστάμενο  νομικό καθεστώς  δεν

υπάρχουν διαθέσιμα προς τούτο κονδύλια σε επίπεδο Εφετειακής Περιφέρειας, κατ' άρθρο 64 του

ν.  3900/2010  (Α'  213),  ενώ,  εξάλλου,  με  βάση  τον  Κανονισμό  Λειτουργίας  του  Δικαστικού

Μεγάρου Καβάλας, η αποκατάσταση των εν λόγω δαπανών δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της

τριμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής του Μεγάρου, αποτελούμενης από τον Πρόεδρο που διευθύνει

το  Πρωτοδικείο  Καβάλας,  τον  Εισαγγελέα  Πρωτοδικών  Καβάλας  και  τον  Πρόεδρο  του

Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας.

Η  Προϊσταμένη  του  Δικαστηρίου  ενημερώθηκε  για  τα  προβλήματα  του  Δικαστηρίου  από  την

προκάτοχό της, ενώ, ορισμένα εξ αυτών τα γνώριζε ήδη καθότι,  κατά το αμέσως προηγούμενο

δικαστικό έτος (2019-2020) υπηρέτησε στο ίδιο Δικαστήριο ως Πρόεδρος του Β' Τμήματος.
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10. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής συστάθηκε με το β.δ. 764/23.12.1963 (ΦΕΚ Α’ 228) ως

φορολογικό δικαστήριο.  Με το Σύνταγμα του 1975 μετονομάστηκε σε Διοικητικό Πρωτοδικείο

Κομοτηνής. Η περιφέρεια της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου περιλαμβάνει τους Νομούς Ροδόπης

και Ξάνθης, ως κύρια έδρα του ορίζεται η Κομοτηνή και ως μεταβατική έδρα η Ξάνθη.

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου.

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται 9 οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών, ήτοι 2 θέσεις Προέδρων

και  7  Πρωτοδικών-Παρέδρων.  Υπηρετούν  2  Πρόεδροι  Πρωτοδικών  και  7  Πρωτοδίκες.  Οι

περισσότεροι  δικαστικοί  λειτουργοί  υπηρετούν  στο  Δικαστήριο  λιγότερο  από  4  χρόνια  (δύο

δικαστικοί λειτουργοί υπηρετούν από 16.9.2021, μία από το 2020, μία από το 2019, δύο από το

2018, δύο από το 2016 και ένας από το 2014).

Για τη στελέχωση της Γραμματείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής προβλέπονται  9

οργανικές  θέσεις  δικαστικών  υπαλλήλων,  ήτοι  6  θέσεις  Γραμματέων,  2  Επιμελητών  και  1

Δακτυλογράφου-χειριστή Η/Υ, από τις οποίες καλυμμένες είναι οι 5. Δεν υπηρετεί στο Δικαστήριο

δικαστικός επιμελητής ούτε δακτυλογράφος.  

Την τελευταία τριετία συνολικά έχουν λάβει άδεια 4 δικαστικοί λειτουργοί λόγω κύησης – λοχείας-

ανατροφής και λόγω προβλημάτων υγείας. Από τους δικαστικούς υπαλλήλους 1 έχει λάβει άδεια

για λόγους υγείας.

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από δύο Τμήματα, τα οποία συγκροτήθηκαν με κριτήριο τον αριθμό των

υποθέσεων που εκκρεμούσαν. Δεν έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Τμήματα στο Δικαστήριο.

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Δικαστήριο στεγάζεται σε κτίριο που εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ. Συστεγάζεται με όλες τις

δικαστικές  υπηρεσίες.  Υφίσταται  σχέδιο  πυρασφάλειας.  Λειτουργούν,  επίσης,  κλιματιστικά

μηχανήματα,  αλλά  με  προβλήματα,  ιδίως  κατά  το  χειμερινούς  μήνες,  οπότε  και  ενίοτε  είναι

δυσχερής η έγκαιρη προμήθεια του πετρελαίου για ποικίλους λόγους, που αφορούν, κυρίως, τη

διαγωνιστική διαδικασία, που διενεργείται από τη διαχειριστική επιτροπή του κτιρίου. Προβλήματα
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εμφανίζονται και το καλοκαίρι, λόγω της πλημμελούς συντήρησής τους. Στο Δικαστήριο υπάρχει,

επίσης,  μια πολύ μικρή αίθουσα διασκέψεων,  στην οποία χωρεί  μόνον ένα τραπέζι διάσκεψης.

Μέρος  του  χώρου καταλαμβάνει  το  computer room,  για  το  οποίο  έχουν  γίνει  επανειλημμένες

προσπάθειες κατάργησής του, οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν ακόμα τελεσφορήσει, παρά τις περί του

αντιθέτου  διαβεβαιώσεις. 

Υφίσταται  χώρος  βιβλιοθήκης,  αλλά  δεν  έχει  ενημερωθεί  πρόσφατα.  Δεν  έχει  ανατεθεί  σε

δικαστικό λειτουργό ή δικαστικό υπάλληλο η ενασχόληση με τη βιβλιοθήκη.

Ενημερώνεται η ιστοσελίδα του  Δικαστηρίου καθότι υπάρχουν δύο δικαστικοί λειτουργοί (ένας

από κάθε Τμήμα) που έχουν ορισθεί υπεύθυνοι νομολογίας του Δικαστηρίου και αναρτούν στην

ιστοσελίδα του Δικαστηρίου αποφάσεις σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τμημάτων και τους

λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς (για τις αποφάσεις των Μονομελών Συνθέσεων).  Τη λειτουργία

και ενημέρωση του ΟΣΔΔΥΔΔ έχει αναλάβει η Προϊσταμένη της Δ/νσης της Γραμματείας. Δεν

υπάρχει  δυνατότητα  σύνδεσης  του  Δικαστηρίου  με  βάσεις  νομικών  δεδομένων  (ΝΟΜΟΣ,

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ μέσω ειδικών κωδικών).

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Η χρέωση των υποθέσεων  γίνεται  από τον  Πρόεδρο του Τμήματος  σε  συνεργασία  με  τους

δικαστικούς λειτουργούς. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία χρέωσης των

υποθέσεων στους δικαστικούς λειτουργούς. Λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για προσδιορισμό των

παλαιότερων έναντι των νεώτερων εισαχθεισών υποθέσεων. Στις υποθέσεις προσωρινής δικαστικής

προστασίας προσδιορίζεται αμέσως, με την εισαγωγή της υπόθεσης, ο εισηγητής και το Τμήμα. Η

χρέωση  στον  εισηγητή  της  κύριας  υπόθεσης  δεν  γίνεται  πάντα  κατά  τη  χρέωση  της  αίτησης

αναστολής. Σε περίπτωση, πάντως, χορήγησης θετικής προσωρινής διαταγής υπάρχει μέριμνα ώστε

να εκδικασθεί σε σύντομο χρόνο η αίτηση αναστολής.

2. Τα  τρία  τελευταία  έτη  κατά  μέσο  όρο  οι  δικαστές  χρεώθηκαν  170  περίπου  υποθέσεις

(Μονομελούς  και  Τριμελούς  Σύνθεσης)  και  190  Προεδρικής  Διαδικασίας  (αντιρρήσεις  και

παρατάσεις κράτησης). Κριτήρια ήταν η δυσκολία των εκδικαζομένων υποθέσεων, η εμπειρία του

δικαστικού λειτουργού και, μεταξύ των Τμημάτων, η ισόρροπη κατανομή και η ύπαρξη συναφών

υποθέσεων. 

3.  Οι υπηρεσίες γίνονταν, την περίοδο προ της πανδημίας,  δύο εβδομάδες το μήνα που υπηρετεί

ένας δικαστικός λειτουργός στο Δικαστήριο μία ημέρα κάθε εβδομάδα, ενώ δύο εβδομάδες το μήνα

υπηρετούν δικαστές  για  δύο ημέρες  ανά εβδομάδα.  Κατά το  διάστημα της  πανδημίας  υπάρχει

συνεννόηση με τους δικηγόρους για το εάν απαιτείται η φυσική παρουσία του Δικαστή, εφόσον
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πλέον ήδη υπάρχει η δυνατότητα της απομακρυσμένης ακρόασης. Για κάθε δικαστή η παρουσία

είναι περίπου 3 με 4 ημέρες το μήνα.

4. Οι Τριμελείς Συνθέσεις πραγματοποιούν, ορισμένες φορές, τις διασκέψεις στο Δικαστήριο, ενώ

άλλες φορές πραγματοποιούν και τηλεδιασκέψεις.  Η κοινοποίηση των αποφάσεων γίνεται  εντός

τριμήνου λόγω της έλλειψης δικαστικών επιμελητών.

5. Σε σχέση με τον θεσμό του Εισηγητή Δικαστή, κάθε υπόθεση, με την κατάθεση του σχετικού

δικογράφου,  χρεώνεται  στον  εισηγητή  προκειμένου  άμεσα  να  εντοπισθούν  τα  θέματα  του

παραδεκτού και να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις. Ο Εισηγητής επικοινωνεί με τους διαδίκους

και επιμελείται και για τη συγκέντρωση των στοιχείων της δικογραφίας.

6. Η Προϊσταμένη του Δικαστηρίου εποπτεύει τις αναβολές που χορηγούνται από τους δικαστικούς

λειτουργούς, ακόμα και στις Μονομελείς Συνθέσεις οι ημερομηνίες των αναβολών υποδεικνύονται

από τον Διευθύνοντα. 

7. Υπάρχουν δύο δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη νομολογία (ένας από κάθε

Τμήμα),  που  αναρτούν  στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  αποφάσεις  σε  συνεργασία  με  τους

Προέδρους  των  Τμημάτων  και  τους  λοιπούς  δικαστικούς  λειτουργούς  (για  τις  αποφάσεις  των

Μονομελών Συνθέσεων). 

8. Η Προϊσταμένη του Δικαστηρίου φροντίζει  ώστε  πάντα ικανοποιείται  το  οικείο αίτημα των

δικηγόρων ή των διαδίκων για ακρόασή τους. Ο τρόπος επικοινωνίας επιλέγεται από τον ίδιο τον

αιτούντα  (δηλαδή  ο  ίδιος  ζητεί  τη  φυσική  παρουσία  ή  την  τηλεφωνική).  Στην  περίοδο  της

πανδημίας  υπήρχε  σχετική  υπόδειξη  για  τηλεφωνική  επικοινωνία.  Σε  κάθε  περίπτωση  στο

συγκεκριμένο Δικαστήριο υπάρχει και ο πρόσθετος υπολογιστής, ώστε να γίνεται η επικοινωνία και

με ηλεκτρονικό τρόπο.

9. Η απασχόληση των δικαστικών λειτουργών σε διοικητικά καθήκοντα με τη συμμετοχή τους σε

Επιτροπές  δεν  έχει  παρατηρηθεί,  κατά  την  άποψη  της  Προϊσταμένης  του  Δικαστηρίου,  να

αποβαίνει  σε  βάρος  των  δικαστικών  τους  καθηκόντων,  καθότι  υπήρχε  δικαστικός  λειτουργός

επιβαρυμένος  με  τέτοια  απασχόληση,  αλλά μεσολάβησε και  ο  χρόνος  της  πανδημίας,  οπότε  η

χρέωση των υποθέσεων δεν ήταν μεγάλη. 

Ε. Στατιστικά

Οι  απροσδιόριστες  υποθέσεις,  σύμφωνα  με  την  Προϊσταμένη  του  Δικαστηρίου,  είναι,  λίγο

λιγότερες, από 500.

Στ. Η πόλη της Κομοτηνής

Βλ. περιγραφή της πόλης της Κομοτηνής στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής.
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Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Οι προτάσεις της Προϊσταμένης του Δικαστηρίου, είναι οι εξής :

α) εκείνο που πρέπει άμεσα να γίνει είναι η κατάργηση της Μεταβατικής του έδρας στην Ξάνθη,

δεδομένου ότι σήμερα οι υποθέσεις της έδρας αυτής είναι κατά πολύ περισσότερες απ΄ αυτές της

κύριας. Επιπρόσθετα το συνολικό κόστος για τη δαπάνη μετακίνησης των μελών του Δικαστηρίου

δεν καλύπτεται, εδώ και αρκετά χρόνια, από το Ελληνικό Δημόσιο, αν και η χιλιομετρική απόσταση

Κομοτηνής – Ξάνθης (με επιστροφή) ανέρχεται σε περίπου 100 χλμ. συνολικά μέσω της Εγνατίας

οδού και  περιλαμβάνει  διέλευση από δύο σταθμούς  διοδίων  (ένας  προς  και  ένας  από Ξάνθη).

Έγιναν πολλές ενέργειες για την επίτευξη του στόχου αυτού, χωρίς αποτέλεσμα, αν και ο κ. Γενικός

Επίτροπος τάχθηκε υπέρ αυτού και τον συμπεριέλαβε στην πρόσφατη πρότασή του στην τελευταία

Γενική Έκθεση Εργασιών. 

β)  Επίσης,  οι  ενέργειες  για  την  υπογραφή  των  συμβάσεων  καθαριότητας,  συντήρησης  των

ανελκυστήρων, φύλαξης κ.λπ. καλό θα ήταν να γίνονται από μια υπηρεσία ειδικά επιφορτισμένη

προς τούτο και να μην εμπλέκονται τα Δικαστήρια, οι υπάλληλοι των οποίων αναλώνονται πολλές

ώρες σε ατέρμονες γραφειοκρατικές ενέργειες.  

γ) Οι επιδόσεις να γίνονται ηλεκτρονικά.

δ)  Το Εθνικό  Τυπογραφείο  να  συμμορφώνεται  με  την  υπόδειξη  του  ΣτΕ  για  δημοσίευση  της

κωδικοποίησης  των  Κανονισμών  των  Δικαστηρίων,  διότι  έως  σήμερα  δημοσιεύει  μόνον  την

εγκριτική απόφαση του Συμβουλίου. Χρειάστηκαν αλλεπάλληλες ενέργειες και μεγάλη επιμονή για

να γίνει κατορθωτό το αυτονόητο.

ε)  Να υπάρχει  στον ΟΣΔΔΥΔ ξεχωριστή  πρόβλεψη για  τις  πιλοτικές  δίκες  που εκκρεμούν και

άμεση ενημέρωση για τις αποφάσεις που εκδίδονται επ’ αφορμή τους. 
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11. Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου ιδρύθηκε στις 24.5.1963 με το β.δ. 298/1963 (ΦΕΚ Α΄ 68) και

άρχισε να λειτουργεί στις 1.10.1963. Η έδρα του Δικαστηρίου είναι στην πόλη του Βόλου και η

κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται στο Νομό Μαγνησίας.

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται  2 οργανικές θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών, 9 θέσεις Πρωτοδικών

και 11 θέσεις δικαστικών υπαλλήλων. Υπηρετούν 2 Πρόεδροι Πρωτοδικών και 8 Πρωτοδίκες. 

Για  τη  στελέχωση  της  Γραμματείας  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Βόλου  προβλέπονται  11

οργανικές  θέσεις  δικαστικών  υπαλλήλων,  και  ειδικότερα,  9  γραμματείς  1  ΔΕ  δακτυλογράφος-

χειριστής ΗΥ και 1 επιμελητής δικαστηρίων. Έχουν καλυφθεί οι 7 θέσεις, ενώ κενές είναι 1 θέση

επιμελητών  και  3  θέσεις  γραμματέων,  από  τις  οποίες  η  1  είναι  δεσμευμένη  για  τον  διορισμό

διακριθέντων  αθλητών,  ενώ,  περαιτέρω,  έχει  υποβληθεί  αίτηση  μετάθεσης  ενός  δικαστικού

υπαλλήλου από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Την τελευταία τριετία συνολικά έχουν λάβει άδεια 5 δικαστικοί λειτουργοί λόγω κύησης – λοχείας-

ανατροφής. Από τους δικαστικούς υπαλλήλους ένας έχει λάβει άδεια λόγω προβλημάτων υγείας.

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από 2 γενικά Τμήματα. Τα τμήματα συγκροτούνται με βάση τον αριθμό

των υπηρετούντων δικαστών και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δικαστηρίου.

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Δικαστήριο στεγάζεται σε τριώροφη οικοδομή, από την οποία χρησιμοποιούνται ο α΄ και β΄

όροφος  και  στον  3ο  όροφο  υπάρχουν  2  κατοικίες.  Το κτίριο  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  ΑΜΕΑ,

καθόσον υπάρχει ράμπα για το αναπηρικό αμαξίδιο στην είσοδο του κτιρίου και οι διαστάσεις του

ασανσέρ είναι τέτοιες που επιτρέπουν την άνοδο – κάθοδο στον α΄ και β΄ όροφο που στεγάζεται το

Δικαστήριο.  Στο  κτίριο  υφίσταται  σχέδιο  πυρασφάλειας  και  τα  κλιματιστικά  μηχανήματα

λειτουργούν κατά τους θερινούς μήνες, ενώ, το χειμώνα λειτουργεί θέρμανση με φυσικό αέριο.
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Υφίσταται χώρος βιβλιοθήκης. Δεν έχει ανατεθεί σε δικαστικό λειτουργό ή δικαστικό υπάλληλο η

ενασχόληση με τη βιβλιοθήκη η οποία δεν ενημερώνεται.  Παλαιότερα, που το Δικαστήριο είχε

συνδρομές σε περιοδικά υπεύθυνος ήταν ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης.

Έχουν ορισθεί 2 διαχειριστές του ΟΣΔΔΥ ΔΔ και η εξειδίκευση των δικαστικών λειτουργών και

υπαλλήλων κρίνεται επαρκής, παράλληλα δε ενημερώνεται η ιστοσελίδα του  Δικαστηρίου από

δικαστικό  υπάλληλο.  Δεν  υπάρχει  δυνατότητα  σύνδεσης  του  Δικαστηρίου  με  βάσεις  νομικών

δεδομένων (ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ μέσω ειδικών κωδικών).

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Ο προσδιορισμός των υποθέσεων στα δύο Τμήματα του Δικαστηρίου γίνεται με βάση των αριθμό

των  υπηρετούντων  σε  αυτά  δικαστών.  Λαμβάνεται  υπόψη  η  ανάγκη  για  προσδιορισμό  των

παλαιότερων  έναντι  των  νεώτερων  εισαχθεισών  υποθέσεων.  Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  δεν

συμμετέχουν  στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους  δικαστικούς  λειτουργούς.  Στις

υποθέσεις  προσωρινής  δικαστικής  προστασίας  προσδιορίζεται  αμέσως,  με  την  εισαγωγή  της

υπόθεσης, ο εισηγητής και το Τμήμα. Σε περίπτωση χορήγησης θετικής προσωρινής διαταγής αλλά

και  σε  περίπτωση  απόρριψης  του  αιτήματος  προσωρινής  διαταγής,  οι  αιτήσεις  αναστολής

μοιράζονται  στα  δύο  Τμήμα  και  προσδιορίζονται  να  εκδικασθούν  στην  πλησιέστερη  δικάσιμο

εκάστου Τμήματος.

2. Η χρέωση των υποθέσεων στους δικαστικούς λειτουργούς γίνεται αφού ληφθεί υπόψη ο βαθμός

δυσκολίας  της  κάθε  υπόθεσης  και  η  αρχαιότητα  των  δικαστών.  Η  χρέωση  στις  υποθέσεις

μονομελούς  συνθέσεως  γίνεται  από  τους  δικαστές  μεταξύ  τους.  Η  χρέωση  στον  εισηγητή  της

κύριας υπόθεσης δεν γίνεται κατά τη χρέωση της αίτησης αναστολής,  λαμβάνεται όμως μέριμνα

ώστε να εκδικασθεί σε σύντομο χρόνο η αίτηση αναστολής.

3. Οι υπηρεσίες γίνονται  με φυσική παρουσία δύο ημέρες κάθε εβδομάδα (Τρίτη και Πέμπτη). Ο

κάθε δικαστής υπηρετεί δύο ημέρες το μήνα.

4. Η διάσκεψη των υποθέσεων του Β΄ Τμήματος του Δικαστηρίου γίνεται, από τον Ιανουάριο του

2021, με τηλεδιάσκεψη.  Την κοινοποίηση των δικαστικών αποφάσεων πραγματοποιεί υπάλληλος

ΔΕ/Δακτυλογράφος -Η/Υ, η οποία επιδίδει μόνο σε δικηγόρους ή ιδιώτες που διαμένουν εντός του

κέντρου του πολεοδομικού συγκροτήματος. Οι αποφάσεις επιδίδονται από την υπάλληλο εντός 2-3

μηνών από τη δημοσίευση. Οι υπόλοιπες αποφάσεις επιδίδονται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου

και καθυστερούν από 6-8 μήνες.

5. Σε σχέση με το θεσμό του Εισηγητή Δικαστή, κάθε μήνα ορίζεται εισηγητής-δικαστής, ο οποίος

ελέγχει ζητήματα αρμοδιότητας.
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6. Δεν  υφίσταται  εποπτεία  από  τον  Προϊστάμενο  του  Δικαστηρίου  ως  προς  το  χρόνο  που  οι

δικαστικοί λειτουργοί αναβάλλουν τις υποθέσεις, αλλά τούτο απόκειται στην ευχέρειά τους.

7. Έχει  ορισθεί  υπεύθυνος  νομολογίας  του  Δικαστηρίου  ένας  δικαστικός  λειτουργός  και  ένας

δικαστικός υπάλληλος. Υφίσταται εποπτεία του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου ή επιφορτισμένου

δικαστικού  λειτουργού  στις  υποθέσεις  που  εκκρεμούν  με  πιλοτική  δίκη  προκειμένου  να  μην

εισάγονται προς συζήτηση συναφείς υποθέσεις.

8.  Η Προϊσταμένη του Δικαστηρίου απαντά σε όλες τις κλήσεις δικηγόρων προς επικοινωνία.  Το

αίτημά τους ικανοποιείται είτε με φυσική παρουσία είτε τηλεφωνικά.

9. Η  Προϊσταμένη  του  Δικαστηρίου  εκτιμά  ότι  η  απασχόληση  δικαστικών  λειτουργών  στις

Υπηρεσίες Ασύλου, στα Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων, στο ΑΣΕΑΔ αποβαίνει

σε βάρος των δικαστικών τους καθηκόντων.

Ε. Στατιστικά

Η  Προϊσταμένη  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Βόλου  απέστειλε  στο  πλαίσιο  του

ερωτηματολογίου τα εξής στατιστικά :

Σύνολο υποθέσεων που συζητήθηκαν ανά έτος

2018 – 2019 = 1310

2019 – 2020 = 1308

2020 – 2021 = 1099

Επίσης,  ο  αριθμός  των απροσδιόριστων υποθέσεων του Δικαστηρίου είναι  648 υποθέσεις  (526

Μονομελούς και 122 Τριμελούς).

Στ. Η πόλη του Βόλου

Η πόλη του Βόλου είναι η πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας και ανήκει στη Θεσσαλία. Σύμφωνα

με την απογραφή του  2011,  η  πόλη του  Βόλου  έχει  πληθυσμό  86.046 κατοίκους,  ενώ ο  νέος

διευρυμένος Καλλικρατικός Δήμος έχει πληθυσμό 144.449 κατοίκους (βλ. ΦΕΚ Β’ 698/20.3.2014). 

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008, Α΄128) ορίζει το δίπολο Λάρισα - Βόλο ως πρωτεύοντα εθνικό πόλο. Προωθείται

η ισχυροποίηση του δίπολου Λάρισα – Βόλος, το οποίο παρουσιάζει αυξημένα στοιχεία δικτύωσης

και  συμπληρωματικές  εξειδικεύσεις  και  υποδομές.  Η  πόλη  του  Βόλου  χαρακτηρίζεται  ως

παραδοσιακό βιομηχανικό κέντρο με εξειδίκευση στους κλάδους της τσιμεντοβιομηχανίας και της

μεταλλουργίας και ως κέντρου μιας ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης τουρισμού (Πήλιο, Σποράδες).

Η πόλη του Βόλου διαθέτει  ένα  από τα πιο σύγχρονα περιφερειακά αεροδρόμια  της  Ελλάδας,

καθώς ο νέος αεροσταθμός του Κρατικού Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου, βρίσκεται σε λειτουργία από

τον Σεπτέμβριο του 2010. Το αεροδρόμιο βρίσκεται 26 χλμ. από το κέντρο της πόλης, ανάμεσα στη
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Νέα Αγχίαλο και τον Αλμυρό. Η πόλη συνδέεται με το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ. Στον όροφο

του  κτιρίου  του  σταθμού  στεγάζεται  το  Σιδηροδρομικό  Μουσείο  Θεσσαλίας,  που  φιλοξενεί

πλούσιο σιδηροδρομικό, κειμηλιακό και τεκμηριωτικό υλικό.

Η πόλη του Βόλου διαθέτει λιμένα, ο οποίος εξυπηρετεί τη σύνδεση της ηπειρωτικές χώρας με τις

Σποράδες. Σύμφωνα με το ΓΠΧΣΑΑ, ο λιμένας του Βόλου, στο χρονικό ορίζοντα εφαρμογής του

Πλαισίου,  κρίνεται  σκόπιμο  να  επενδύσει  περαιτέρω  σε  υποδομές  ακτοπλοΐας,  φιλοξενίας

κρουαζιέρας και θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και σε υποδομές εμπορευματικών μεταφορών. Το

λιμάνι  του  Βόλου  είναι  το  τρίτο  μεγαλύτερο  εμπορικό  λιμάνι  στην  Ελλάδα,  ενώ  συνδέεται

καθημερινά με πλοία και υδροπτέρυγα με τις Σποράδες. 

Στην  πόλη  του  Βόλου  εδρεύουν  :  το  Πρωτοδικείο,  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών,  το  Διοικητικό

Πρωτοδικείο,  το  Ειρηνοδικείο  και  το  Πταισματοδικείο.  Εδρεύει,  επίσης,  το  Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας, η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η Δραματική Σχολή

του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου Βόλου, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού,

καθώς και Παράρτημα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το

Γενικό Νομαρχιακό Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου.

Η πόλη του Βόλου απέχει 58,1 χλμ. Από τη Λάρισα. Εξυπηρετείται από ταξί, καθώς και αστικά και

υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Δεν διαπιστώθηκαν αξιόλογης αναφοράς προβλήματα από την Προϊσταμένη του Δικαστηρίου, για

το χρονικό διάστημα που υπηρετεί η ίδια, ενώ, το πιο δυσχερές κατά την άσκηση των καθηκόντων

της είναι η αντιμετώπιση έκτακτων ζητημάτων σε συνδυασμό με την αδυναμία άμεσης πρόσβασης

στο Δικαστήριο.

Η Προϊσταμένη του Δικαστηρίου ενημερώθηκε για τα τρέχοντα προβλήματα του Δικαστηρίου από

την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Γραμματείας. Στόχος της είναι η εύρυθμη και χωρίς εντάσεις

λειτουργία  του Δικαστηρίου,  η  χρέωση των δικαστών κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του

Δικαστηρίου και η έγκαιρη και ορθή δημοσίευση των αποφάσεων.
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12. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 868/1961 και άρχισε να

λειτουργεί  στις  1.3.1962.  Η  έδρα  του  είναι  στη  Λάρισα  και  η  κατά  τόπον  αρμοδιότητά  του

εκτείνεται στο νομό Λάρισας. Αρχικώς είχε μεταβατικές έδρες τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα και, εν

συνεχεία, την Πτολεμαΐδα και τα Γρεβένα, οι οποίες σήμερα έχουν καταργηθεί.

Διοικείται από τον Προϊστάμενό του. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο  Δικαστήριο  προβλέπονται  16  οργανικές  θέσεις  δικαστικών  λειτουργών.  Υπηρετούν  14

δικαστικοί λειτουργοί, ήτοι 3 Πρόεδροι Πρωτοδικών και 11 Πρωτοδίκες. Όλοι οι υπηρετούντες

Πρόεδροι Πρωτοδικών τοποθετήθηκαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας με την έναρξη του

τρέχοντος δικαστικού έτους. Από τους 11 Πρωτοδίκες, μία υπηρετεί δύο μήνες, ένας υπηρετεί ένα

έτος, μία τέσσερα έτη, τέσσερις πέντε έτη, δύο έξι έτη και δύο επτά έτη. 

Για  τη  στελέχωση  της  Γραμματείας  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λάρισας  προβλέπονται  16

οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων (2 επιμελητών, 2 δακτυλογράφων, 1 ΤΕ πληροφορικής,

11 γραμματέων).  Υπηρετούν 9 δικαστικοί  υπάλληλοι,  ενώ,  κενές παραμένουν 7 θέσεις  (1 θέση

επιμελητή, 2 δακτυλογράφων και 4 γραμματέων). 

Την τελευταία τριετία συνολικά έχουν λάβει άδεια 3 δικαστικοί λειτουργοί λόγω κύησης – λοχείας-

ανατροφής και λόγω προβλημάτων υγείας. Από τους δικαστικούς υπαλλήλους μία υπάλληλος, κατά

τα έτη 2019 και 2020, έλαβε 208 και 36 ημέρες, αντίστοιχα, αναρρωτικής άδειας. 

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από 3 Τμήματα, 2 Γενικά και 1 Φορολογικό. Κατά τη συγκρότηση των

Τμημάτων επιδιώκεται η ισοδυναμία τους (αρχαιότητα, εκκρεμότητα δικαστών κ.λ.π.). 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Δικαστήριο στεγάζεται στον πρώτο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, και επομένως,

συστεγάζεται με το Ειρηνοδικείο, τα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, Πρωτοδικείο και Εφετείο,

αντίστοιχα, την Εισαγγελία Πρωτοδικών και Εφετών και το Διοικητικό Εφετείο. Υπάρχει πρόσβαση

για  ΑΜΕΑ στην  πίσω  είσοδο,  όπου  βρίσκεται  η   ράμπα  πρόσβασης  στον  ισόγειο  χώρο  του

δικαστικού  μεγάρου  και  γίνονται  συνεχώς  βελτιώσεις  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του

Υπουργείου (τουαλέτες ΑΜΕΑ κ.λ.π.), εντούτοις η ράμπα δεν οδηγεί απευθείας στα ακροατήρια
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ούτε  στη  Γραμματεία  του  Δικαστικού  Μεγάρου.  Υφίσταται  σχέδιο  πυρασφάλειας,  ενώ  τα

κλιματιστικά  μηχανήματα  είναι  παλαιά  και,  ως  εκ  τούτου,  μη  αποτελεσματικά.  Το Δικαστικό

Μέγαρο έχει ενταχθεί σε σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Δεν λειτουργεί  βιβλιοθήκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο  Λάρισας.  Η ενημέρωση των δικαστών

γίνεται  μέσω  της  προσωπικής  τους  βιβλιοθήκης,  και  μέσω  Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.  Δ.Δ.  και  βάσεων

ηλεκτρονικών τραπεζών νομικών πληροφοριών. 

Η ιστοσελίδα του Δικαστηρίου λειτουργεί, ενημερώνεται, όμως, μόνο με ανακοινώσεις και όχι με

αποφάσεις.  Επίσης,  μέσω  αυτής  παρέχονται  πληροφορίες  (ιστορικό,  κανονισμός  λειτουργίας,

οργανόγραμμα,  τηλέφωνα κ.α.). Δεν υπάρχει  δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις

νομικών δεδομένων (ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ μέσω ειδικών κωδικών).

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Ο  προσδιορισμός  των  υποθέσεων  ανά  Τμήμα  γίνεται  από  την  Πρόεδρο  που  διευθύνει  το

Δικαστήριο.  Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  συμμετέχουν  στην  παραπάνω  διαδικασία  επιβοηθητικά,

κυρίως αναφορικά με τον θεσμό του εισηγητή, τηρώντας στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο και τις

υποκατηγορίες  των υποθέσεων.  Η χρέωση των υποθέσεων στους  δικαστές  γίνεται,  αρχικά ανά

Τμήμα, από την Πρόεδρο που διευθύνει το Δικαστήριο και, στη συνέχεια, ανά Δικαστή από την

Πρόεδρο του αντίστοιχου Τμήματος. Στο Μονομελές, η χρέωση γίνεται από τους δικαστές μεταξύ

τους,  αφού  προηγηθεί  προεκφώνηση  των  υποθέσεων.  Στο  Τριμελές,  και  προκειμένου  να

αποκτήσουν εμπειρία και οι νεότεροι δικαστές, οι δύσκολες υποθέσεις επιμερίζονται αναλόγως. Ο

προσδιορισμός του Τμήματος και του εισηγητή γίνεται άμεσα με την κατάθεση του δικογράφου του

κυρίου ενδίκου βοηθήματος και, όταν είναι εφικτό, εισηγητής επί της αιτήσεως αναστολής είναι ο

ορισθείς ως εισηγητής στο τακτικό ένδικο βοήθημα. Οι αναστολές προσδιορίζονται άμεσα, δηλαδή

εντός δύο έως τρεις μήνες από την κατάθεσή τους και τη χορήγηση προσωρινής διαταγής σε όλες

τις περιπτώσεις. 

2. Τα  τρία  τελευταία  έτη  οι  Δικαστές  κατά  μέσο  όρο  χρεώθηκαν  105  δικογραφίες  έκαστος,

λαμβανομένου υπ’ όψιν των αναβολών, οι οποίες δόθηκαν κατά το προηγούμενο δικαστικό έτος

λόγω της πανδημίας του Covid-19.  Τα κριτήρια για την χρέωση των υποθέσεων είναι συνδυαστικά.

Συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο αριθμός των υποθέσεων, η βαρύτητά τους, η συνάφειά τους,

η  εμπειρία  των  δικαστών,  η  εκκρεμότητα αυτών και  η  τυχόν  κατάθεση αιτήσεως  προτίμησης.

Προηγούνται πάντοτε οι παλαιότερες υποθέσεις εκτός από τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παρ.

1 του άρθρου 1 του ν. 3900/2010.

3. Οι υπηρεσίες γίνονται από όλους του δικαστές που υπηρετούν στο Δικαστήριο, κάθε εργάσιμη

μέρα του μήνα υπηρετεί ένας δικαστής. 
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4. Οι Τριμελείς Συνθέσεις πραγματοποιούν τις διασκέψεις στο Δικαστήριο. Κατά την περίοδο της

καραντίνας  λόγω  COVID-19 γινόταν  τηλεδιασκέψεις  από  τους  δικαστικούς  σχηματισμούς.  Η

κοινοποίηση των αποφάσεων γίνεται επικαίρως, ήτοι 15 με 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση της

απόφασης,  εκτός από τις  περιπτώσεις  που η επίδοση πρέπει  να γίνει σε άλλο νομό. Υφίσταται

πάντοτε εποπτεία.  

5. Σε  σχέση με   το  θεσμό του Εισηγητή Δικαστή,  με  την  κατάθεση του  δικογράφου ορίζεται

εισηγητής με σχετική Πράξη και ανακοινώνεται σε αυτόν η δικογραφία. Λειτουργεί ορθά ως προς

τη διαχείριση των υποθέσεων που τίθεται θέμα αρμοδιότητας, άλλως ικανοποιητικά, δεν μπορεί να

εφαρμοστεί, όμως, πλήρως λόγω των αιτημάτων αναβολών ή αδειών των δικαστικών λειτουργών

και ενόψει της ισάριθμης χρέωσης υποθέσεων ανά δικάσιμο.

6. Υφίσταται εποπτεία από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου ως προς το χρόνο που οι δικαστικοί

λειτουργοί  αναβάλλουν  τις  υποθέσεις,  η  οποία  επιτυγχάνεται  κυρίως  μέσω  των  μελλοντικών

δικασίμων, οι οποίες ανοίγουν για τις αιτούμενες αναβολές, και, επομένως, χορηγείται αναβολή σε

κοντινή δικάσιμο.

7. Έχει  οριστεί  υπεύθυνος  νομολογίας  του  Δικαστηρίου  και  υπάρχει  Γραφείο  Νομολογίας.

Υφίσταται εποπτεία του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου στις υποθέσεις που εκκρεμούν με πιλοτική

δίκη.

8. Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου απαντά σε όλες τις κλήσεις δικηγόρων προς επικοινωνία, το

γραφείο του Προϊσταμένου είναι πάντοτε ανοιχτό σε όποιον επιθυμεί είτε δια ζώσης συνάντηση

είτε τηλεφωνική συνομιλία. 

9. Η απασχόληση των δικαστών σε πειθαρχικά συμβούλια δημιουργεί πρόσθετο φόρτο εργασίας, ο

οποίος επηρεάζει το δικαιοδοτικό τους έργο και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε, κατά την άποψη της

Προϊσταμένης  του  Δικαστηρίου,  να  υπάρχει  πρόβλεψη  για  μικρότερη  χρέωση  αυτών,  όταν  σε

περιόδους υψηλής χρέωσης επιφορτίζονται ταυτόχρονα με τα ανωτέρω καθήκοντα.  

Ε. Στατιστικά

Ο αριθμός των απροσδιορίστων υποθέσεων, στις 25.10.2021, είναι, σύμφωνα με την  Προϊσταμένη

του Δικαστηρίου, 337.

Στ. Η πόλη της Λάρισας

Βλ. περιγραφή της πόλης της Λάρισας στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις
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Μεταξύ των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν από την Προϊσταμένη του Δικαστηρίου είναι η

μεγάλη καθυστέρηση στην ανταπόκριση του  Υπουργείου  επί  αιτημάτων  του Δικαστηρίου (π.χ.

προμήθεια νέων υπολογιστών – το αίτημα εκκρεμεί  ήδη 17 μήνες),  καθώς και  έγκριση αδειών

δικαστικών λειτουργών (από τον Ιούνιο εκκρεμεί αίτηση άδειας ανατροφής τέκνου). 

Η  Προϊσταμένη  του  Δικαστηρίου  ενημερώθηκε  πλήρως  από  τον  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης  της

Γραμματείας για όλα τα προβλήματα και όλες τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπισή τους.

Στόχος  της  είναι  να  καταστεί  εφικτή  η  δημοσίευση  αποφάσεων  από  όλους  τους  δικαστές  του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας εντός οκτώ μηνών από τη συζήτηση των υποθέσεων.
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13. Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων ιδρύθηκε το 1997, με το π.δ. 2/1997 (ΦΕΚ Α΄1, 15.1.1997).

Έχει  ως έδρα του την πόλη των Τρικάλων,  χωρίς μεταβατικές  έδρες,  μετά την κατάργηση της

μεταβατικής έδρας Καρδίτσας με το άρθρο 39 περ. ιδ΄ του ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014).

Η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας.

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου.

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο  Δικαστήριο  προβλέπονται  10  οργανικές  θέσεις  δικαστικών  λειτουργών,  εκ  των  οποίων  2

Προέδρων  και  8  Πρωτοδικών.  Υπηρετούν  στο  Δικαστήριο  2  Πρόεδροι  Πρωτοδικών  και  6

Πρωτοδίκες. Οι δικαστές υπηρετούν, κατά μέσο όρο, οι Πρόεδροι 3-4 χρόνια και οι Πρωτοδίκες 4-

7 χρόνια.

Για  τη  στελέχωση  της  Γραμματείας  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Τρικάλων  προβλέπονται  6

θέσεις γραμματέων, εκ των οποίων καλυμένες θέσεις είναι οι 5, 1 θέση δακτυλογράφου, η οποία

είναι  κενή  και  2  θέσεις  επιμελητών,  εκ  των  οποίων  καλυμένες  είναι  3,  καθότι  υπάρχει  μία

υπεράριθμη επιμελήτρια. 

Την τελευταία τριετία συνολικά έχουν λάβει άδεια  1 δικαστής και 1 γραμματέας  λόγω κύησης –

λοχείας- ανατροφής και λόγω προβλημάτων υγείας. 

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από δύο τμήματα (1ο και 2ο) ενώ η γραμματεία συγκροτείται σε ένα. Τα

Τμήματα συγκροτούνται  με βάση τον αριθμό των υποθέσεων που εισάγονται  σε σχέση με τον

αριθμό των δικαστών που υπηρετούν στο δικαστήριο. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Δικαστήριο στεγάζεται  στο δικαστικό μέγαρο των Τρικάλων,  όπου στεγάζονται  τα πολιτικά

δικαστήρια (Ειρηνοδικείο, πρωτοδικείο), η Εισαγγελία και ο δικηγορικός σύλλογος Τρικάλων. Το

διοικητικό πρωτοδικείο έχει στην διάθεση του τον δεύτερο όροφο και διαθέτει δικό του ακροατήριο

στον  πρώτο  όροφο  του  κτιρίου.  Το κτίριο  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  ΑΜΕΑ,  υφίσταται  σχέδιο

πυρασφάλειας και λειτουργούν κλιματιστικά μηχανήματα. 
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Υφίσταται  μία  υποτυπώδης  βιβλιοθήκη,  με  κάποια  βιβλία  και  μονογραφίες  που  μπορούν  να

αποδειχθούν  χρήσιμα  αλλά  στην  πλειοψηφία  τους  είναι  μάλλον  παλιά.  Ο  Προϊστάμενος  του

Δικαστηρίου είναι αρμόδιος και υπάρχει, ως προς αυτό, εποπτεία. 

Ο  Προϊστάμενος  της  Γραμματείας  παρακολουθεί  τη  λειτουργία  του  ΟΣΔΥΥΔΔ.  Λειτουργεί  η

ιστοσελίδα του δικαστηρίου, αλλά χρειάζεται βελτίωση και επικαιροποίηση. Υπάρχει δυνατότητα

σύνδεσης  του  Δικαστηρίου  με  τη  βάση  νομικών  δεδομένων  ΝΟΜΟΣ,  καθώς  το  Δικαστήριο

διαθέτει κωδικούς.

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Η χρέωση στο ένα Τμήμα γίνεται από την Προϊσταμένη του Δικαστηρίου, ώστε να έχει μια

ολοκληρωμένη  εικόνα  της  χρέωσης  μονομελούς-  τριμελούς  και  να  μοιράσει  καλύτερα  τις

υποθέσεις, δίνοντας αντικείμενα κοινά σε μονομελές και τριμελές στους δικαστές. Στο άλλο τμήμα,

στο μονομελές οι δικαστές κάνουν προεκφώνηση των υποθέσεων στο ακροατήριο και αφού δοθούν

οι αναβολές, μοιράζουν μεταξύ τους τις υποθέσεις. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν συμμετέχουν στη

διαδικασία χρέωσης των υποθέσεων στους δικαστικούς λειτουργούς. Λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη

για προσδιορισμό των παλαιότερων έναντι  των νεώτερων εισαχθεισών υποθέσεων αλλά και τα

αντικείμενα των υποθέσεων, π.χ. οι συντάξεις προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα. Στις υποθέσεις

προσωρινής  δικαστικής  προστασίας  προσδιορίζεται  αμέσως,  με  την  εισαγωγή της  υπόθεσης,  ο

εισηγητής και  το Τμήμα.

2.  Η χρέωση των υποθέσεων γίνεται βάσει του έτους εισαγωγής αλλά και της βαρύτητας. Κατά

μέσο  όρο  τα  τελευταία  τρία  έτη  έχουν  χρεωθεί  Τριμελούς  422  υποθέσεις,  Μονομελούς  1362

υποθέσεις Προεδρικής διαδικασίας 486 και Αναστολές (Μονομελούς  - Τριμελούς) 221, συνολικά :

2491 υποθέσεις. Στο ίδιο χρονικό διάστημα εκδόθηκαν 2648 αποφάσεις. Η χρέωση στον εισηγητή

της κύριας υπόθεσης δεν γίνεται κατά τη χρέωση της αίτησης αναστολής, παρά μόνον εάν αυτό

εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δικαστηρίου.

3. Οι υπηρεσίες γίνονται από τους δικαστές μία φορά την εβδομάδα, ήτοι κάθε εβδομάδα, μία

εργάσιμη ημέρα υπάρχει φυσική παρουσία δικαστή στο δικαστήριο, εκτός αν δεν υπάρχει αίτημα

προσωρινής διαταγής ή αντιρρήσεις,  οπότε δεν υπάρχει κάτι  για να διευθετήσει  ο δικαστής.  Η

φυσική παρουσία του κάθε δικαστή στην έδρα του δικαστηρίου είναι μία ημέρα κάθε εβδομάδα.

4. Η  διάσκεψη  των  υποθέσεων  γίνεται  και  με  τηλεδιάσκεψη.  Η  κοινοποίηση  γίνεται  εντός

τεσσάρων  με  πέντε  μηνών  από  την  δημοσίευση.  Υπάρχει  εποπτεία  του  Προϊσταμένου  της

Γραμματείας για το θέμα αυτό.

5. Σε σχέση με το θεσμό του Εισηγητή Δικαστή, δίνεται ο φάκελος στον δικαστή που ουσιαστικά

αποτελείται από το δικόγραφο και την προσβαλλόμενη και αποφασίζει αν θα κάνει ή όχι εισήγηση.
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Συνήθως γίνονται εισηγήσεις όταν τίθενται ζητήματα αρμοδιότητας (τοπική ή καθ΄υλην) οπότε οι

υποθέσεις  αυτές  παραπέμπονται  στον  αρμόδιο  δικαστήριο  με  την  διαδικασία  του  126Α.

Ενδεχομένως να γίνει και εισήγηση όταν έχουμε άκυρο δικόγραφο ή δικόγραφο παντελώς αόριστο

οπότε πάλι ακολουθείται η διαδικασία του 126Α και απορρίπτεται.

6.  Δεν  υφίσταται  εποπτεία  από  την  Προϊσταμένη  του  Δικαστηρίου  ως  προς  το  χρόνο  που  οι

δικαστικοί λειτουργοί αναβάλλουν τις υποθέσεις, αλλά ενόψει του ότι οι δικάσιμοι ανοίγονται με

φειδώ, υπάρχει εκ των πραγμάτων έλεγχος. 

7. Υπάρχει  υπεύθυνος  νομολογίας  στο  Δικαστήριο.  Υφίσταται  εποπτεία  του Προϊσταμένου του

Δικαστηρίου στις υποθέσεις που εκκρεμούν με πιλοτική δίκη.

8.  Η Προϊσταμένη του Δικαστηρίου απαντά σε όλες τις κλήσεις δικηγόρων προς επικοινωνία, οι

οποίοι συνήθως προτιμούν την προσωπική επικοινωνία με φυσική παρουσία στο δικαστήριο.

9. Σύμφωνα με  την Προϊσταμένη του Δικαστηρίου,  εάν  ο δικαστής  έχει  ήδη εκκρεμότητα στο

Δικαστήριο που υπηρετεί, σίγουρα η απασχόληση του με τις Επιτροπές Ασύλου θα επέτεινε την

κατάσταση  του  αυτή.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  δεν  πιστεύει  ότι  υπάρχει  πρόβλημα,  καθότι

εναπόκειται  στον  κάθε  δικαστή  να  οργανώσει  την  δουλειά  του  και  να  τακτοποιήσει  τις

εκκρεμότητες του.

Ε. Στατιστικά

Ο αριθμός των απροσδιορίστων υποθέσεων του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την  Προϊσταμένη του

Δικαστηρίου, είναι 350.

Στ. Η πόλη των Τρικάλων

Η  πόλη  των  Τρικάλων  είναι  πόλη  της  δυτικής  Θεσσαλίας,  πρωτεύουσα  της  Περιφερειακής

Ενότητας Τρικάλων και  του Δήμου Τρικκαίων. Η πόλη διασχίζεται από τον ποταμό Ληθαίο,  ο

οποίος  αποτελεί  παραπόταμο του Πηνειού.  Σύμφωνα με  την  απογραφή του 2011,  η  πόλη των

Τρικάλων έχει πληθυσμό 62.154 κατοίκους, ενώ ο Καλλικρατικός Δήμος Τρικκαίων έχει 81.355

κατοίκους (βλ. ΦΕΚ Β’ 698/20.3.2014).

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008, Α΄128) ορίζει την πόλη των Τρικάλων ως δυναμικό αστικό κέντρο.  Αναπτύσσεται

στον άξονα κεντρικής ενδοχώρας, κατά μήκος της Ε65 και του οδικού άξονα Λάρισα – Κοζάνη–

Φλώρινα – Νίκη και ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικούς σε εθνικό επίπεδο, πόλους ανάπτυξης

(Λαμία, Καρδίτσα Τρίκαλα και το δίπολο Κοζάνη / Πτολεμαΐδα).
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Στην πόλη των Τρικάλων εδρεύουν : το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Διοικητικό

Πρωτοδικείο,  το Ειρηνοδικείο και  το Πταισματοδικείο.   Εδρεύουν,  επίσης,  τα ΤΕΦΑΑ, ΤΕΙ,  η

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων, καθώς και το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Η πόλη των Τρικάλων απέχει 64,4 χλμ από τη Λάρισα και 2 χλμ από την Εθνική Οδό Λάρισας –

Τρικάλων. Εξυπηρετείται από αστικά και υπεραστικά λεωφορεία και τρένο. 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Μεταξύ των δυσχερειών που αντιμετώπισε η Προϊσταμένη του Δικαστηρίου, κατά την άσκηση των

καθηκόντων  της,  ήταν  όταν  χρειάστηκε  να  αποστείλει  επιστολές  στους  πρωτοδίκες  του

δικαστηρίου, για να τους υπομνήσει ότι έχουν καθυστερήσει την έκδοση των αποφάσεων και να

τους  τάξει  προθεσμία  για  να  τις  διεκπεραιώσουν,  κατόπιν  συστάσεως  του  κυρίου  Γενικού

Επιτρόπου. 

Η  Προϊσταμένη  του  Δικαστηρίου  ενημερώθηκε  για  τα  προβλήματα  του  Δικαστηρίου  από  την

προκάτοχό  της,  με  την  οποία  είχαν  και  κατά  την  διάρκεια  της  θητείας  της  μία  εξαιρετική

συνεργασία και μάλιστα την ενημέρωνε κατά τακτά χρονικά διαστήματα για τα προβλήματα που

ανέκυπταν.
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14. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 909/1979. Η έδρα του είναι στο Αγρίνιο και η κατά τόπο

αρμοδιότητά του εκτείνεται σε συγκεκριμένες επαρχίες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών είναι τέσσερεις (4) εκ των οποίων οι τρεις είναι

καλυμμένες και μία Προέδρου Πρωτοδικών η οποία είναι καλυμμένη 

Οι θέσεις δικαστικών υπαλλήλων είναι οκτώ (8). Πέντε γραμματέων οι οποίες είναι καλυμμένες,

μία δακτυλογράφων κενή και δύο κενές θέσεις επιμελητών.

2. Τα Τμήματα

Στο  Δικαστήριο λειτουργεί ένα Τμήμα.

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη).

1. Το κτίριο εξυπηρετεί άτομα με ανάγκες ΑΜΕΑ (μόνο στην αίθουσα του ακροατηρίου και όχι

στην Γραμματεία του Δικαστηρίου).

2. Συστεγάζεται  στο  Δικαστικό  Μέγαρο  Αγρινίου  μαζί  με  όλα  τα  άλλα  Δικαστήρια  (Εφετείο

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, πολιτικά - ποινικά δικαστήρια)

3. Έχει  τεθεί  σε  λειτουργία  το  νέο  κεντρικό σύστημα  κλιματισμού  του  Δικαστικού  Μεγάρου.

Επιπλέουν λειτουργούν στο Δικαστήριο μας και τέσσερα ανεξάρτητα κλιματιστικά.

4. Υπάρχει ο χώρος των γραφείων των δικαστών (ο οποίος είναι αρκετά ευρύχωρος) στον οποίο

λαμβάνουν χώρα οι διασκέψεις και η Διοικητική Ολομέλεια.

5. Δεν  λειτουργεί  βιβλιοθήκη  στο  Δικαστήριο.  Δεν  έχει  ορισθεί  υπεύθυνος  νομολογίας  του

Δικαστηρίου.

6. Δεν υπάρχει σύνδεση του Δικαστηρίου με βάσεις δεδομένων.

7. Οι δικαστικοί λειτουργοί είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση του Η/Υ και του ΟΣΔΔΥΔΔ. Από

τους δικαστικούς  υπαλλήλους κάποιοι είναι πολύ εξοικειωμένοι και κάποιοι αρκετά.

8. Οι  διασκέψεις  γίνονται  με  φυσική παρουσία  των δικαστών  και  τυχόν μικρές  συμπληρώσεις

γίνονται είτε με e - mail ή τηλεφωνικά. Λόγω του ότι ο αριθμός των υποθέσεων της τριμελούς

συνθέσεως  υπολείπεται  σημαντικά  της  συνολικής  χρέωσης  των  δικαστών  (θα  τις  υπολόγιζα

345



περίπου σε 25 τοις εκατό τριμελές και σε 75 τοις εκατό μονομελές) ο χρόνος φυσικής παρουσίας

στο δικαστήριο επαρκεί συνήθως και δεν χρειάζονται τηλεδιασκέψεις.

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Τον συνολικό καθορισμό των υποθέσεων του Μονομελούς τον κάνει ο Προιστάμενος. Έπειτα, οι

τρεις Πρωτοδίκες τις μοιράζουν μεταξύ τους κατά δικάσιμο (μετά το στάδιο της προεκφώνησης). Ο

Προϊστάμενος ελέγχει απλώς στο τέλους του δικαστικού έτους να έχουν χρεωθεί περίπου τον ίδιο

αριθμό υποθέσεων.

2. Ο προσδιορισμός του εισηγητή στις υποθέσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας γίνεται πριν

τη συζήτηση σε συμβούλιο αυτής (ή μια μέρα πριν). Ο προσδιορισμός του εισηγητή στην κύρια

υπόθεση γίνεται αμέσως μετά τη συζήτηση.

3. Λόγω και του μικρού φόρτου εργασίας του δικαστηρίου η αίτηση αναστολής εκδικάζεται τον

επόμενο μήνα συνήθως

4. Οι δικαστικοί λειτουργοί έχουν φυσική παρουσία στο Δικαστήριο πέντε ημέρες τον μήνα.

5. Η  κοινοποίηση  των  δικαστικών  αποφάσεων  γίνεται  άμεσα,  εντός  μιας  εβδομάδας  από  την

δημοσίευσή τους.

6. Ο θεσμός του εισηγητή (στις διαφορές ουσίας) δεν έχει εφαρμοσθεί, διότι ο δικαστής δεν μπορεί

να προβεί σε αξιολόγηση στο στάδιο του προσδιορισμού, αφού τότε έχει στα χέρια του μόνο το

δικόγραφο.  Ο δε  διοικητικός  φάκελος  και  τα  λοιπά στοιχεία  των διαδίκων γίνονται  μέρος  της

δικογραφίας σχετικά μικρό χρονικό διάστημα προν τη συζήτηση. Η δε αναρμοδιότητα ελέγχεται

στο  στάδιο  των  αιτήσεων  αναστολής.  Ίσως  δε  στα  μεγάλα  δικαστήρια  θα  μπορούσε  να

λειτουργήσει  εάν  ορίζονταν δικαστές  με  αυτή  την αποκλειστική  αρμοδιότητα.  Στις  ακυρωτικές

διαφορές εφαρμόζεται κανονικά.

Ε. Στατιστικά

Κάθε δικαστικός λειτουργός έχει χρεωθεί περίπου τριακόσιες (300) υποθέσεις τα τρία τελευταία

έτη. Οι  απροσδιόριστες υποθέσεις συνολικά είναι 275.

Στ. Η πόλη του Αγρινίου

Το Αγρίνιο είναι πόλη του νομού Αιτωλοακαρνανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αποτελεί

την έδρα του δήμου Αγρινίου και σύμφωνα με την Ελληνική απογραφή του 2011 ως δήμος έχει

πληθυσμό 94.181 κατοίκους, ως δημοτικό διαμέρισμα Αγρινίου έχει 59.329 και ως πόλη 46.899. Ο

Νομός Αιτωλοακαρνανίας έχει πληθυσμό 210.802 κατοίκους. 
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Στο Αγρίνιο εδρεύουν το Εφετείο Δυτικής Στερεάς, το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το

Ειρηνοδικείο  και  το  Πταισματοδικείο.  Στο  Αγρίνιο  λειτουργούν  τμήματα  του  Πανεπιστημίου

Πατρών. Έξω από το Αγρίνιο διέρχεται η Ιόνια Οδός ενώνοντας το με όλη την Δυτική Ελλάδα αλλά

και βόρεια με την Ήπειρο και νότια με την Πελοπόννησο.  Το Αγρίνιο εξυπηρετείται αεροπορικώς

από το αεροδρόμιο του Ακτίου.

Η πόλη του Αγρινίου απέχει  από το Μεσολόγγι  37,7 χλμ,  από την Πάτρα 81 χλμ και  από τα

Ιωάννινα  150 χλμ. 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

1. Πρόβλημα αποτελεί ότι είναι κενές και οι δύο θέσεις δικαστικών επιμελητών.
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15. Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 764/1963. Η έδρα του είναι στο Μεσολόγγι και η κατά τόπο

αρμοδιότητά του  εκτείνεται  σε  συγκεκριμένες  επαρχίες  του Νομού Αιτωλοακαρνανίας  και  στο

Νομό Λευκάδας όπου υπάρχει μεταβατική έδρα. 

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Οι οργανικές  θέσεις  των δικαστικών λειτουργών είναι  πέντε (5)  εκ των οποίων μία Προέδρου

Πρωτοδικών. Είναι όλες καλυμμένες.  

 Οι θέσεις δικαστικών υπαλλήλων είναι οκτώ (8). Καλυμμένες είναι οι πέντε (5) 

2. Τα Τμήματα

Στο  Δικαστήριο λειτουργεί ένα Τμήμα.

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη).

1. Το κτίριο δεν εξυπηρετεί άτομα με ανάγκες ΑΜΕΑ 

2. Συστεγάζεται με τα Πολιτικά Δικαστήρια.

3. Στο Δικαστήριο υφίσταται αίθουσα διασκέψεων. Η Βιβλιοθήκη δεν είναι ενημερωμένη.  Δεν έχει

ορισθεί υπεύθυνος νομολογίας του Δικαστηρίου.

4. Δεν υπάρχει σύνδεση του Δικαστηρίου με βάσεις δεδομένων.

5. Οι δικαστικοί λειτουργοί είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση του Η/Υ και του ΟΣΔΔΥΔΔ οι

δικαστικοί υπάλληλοι αρκετά ενημερωμένοι.  

6. Οι διασκέψεις γίνονται με φυσική παρουσία των δικαστών. Λαμβάνουν χώρα τηλεδιασκέψεις

7. Λειτουργεί ιστοσελίδα του Δικαστηρίου και γίνεται ενημέρωσή της με αποφάσεις, ανακοινώσεις,

πληροφορίες

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Η χρέωση στις υποθέσεις μονομελούς συνθέσεως γίνεται από τους Πρωτοδίκες. 

2. Οι δικαστικοί λειτουργοί έχουν φυσική παρουσία στο Δικαστήριο μία φορά την εβδομάδα.  Κάθε

δικαστής παραμένει στην υπηρεσία του δύο ημέρες 
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3. Δεν  λειτουργεί  ο  θεσμός  του  εισηγητή Αυτό που έχει  μπροστά του ο  Πρόεδρος  είναι  ένας

φάκελος με μόνο τα δικόγραφα και δεν μπορεί να δει τις απαράδεκτες.

4. Στις υποθέσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας προσδιορίζεται αμέσως, με την εισαγωγή της

υπόθεσης, ο εισηγητής και το Τμήμα. Η χρέωση στον εισηγητή της κύριας υπόθεσης γίνεται κατά

τη χρέωση της αίτησης αναστολής

Ε. Στατιστικά

Οι πρωτοδίκες χρεώνονται  150-170 υποθέσεις. Οι απροσδιόριστες υποθέσεις είναι περίπου 600. 

Στ. Η πόλη του Μεσολογγίου

Το  Μεσολόγγι  είναι  πρωτεύουσα  της  δυτικής  Στερεάς  Ελλάδος,  ανήκει  στην  Περιφερειακή

Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.  Ο πληθυσμός του Καλλικρατικού δήμου, σύμφωνα με τα οριστικά

αποτελέσματα της Απογραφής του 2011, ανέρχεται σε 34.416 κατοίκους, ενώ της πόλης σε 12.785

μόνιμους  κατοίκου.  Ο  Νομός  Αιτωλοακαρνανίας  έχει  πληθυσμό  210.802  κατοίκους.  Ο

αυτοκινητόδρομος 5 (Ιόνια Οδός) διέρχεται βόρεια του Μεσολογγίου. Το πιο κοντινό αεροδρόμιο

είναι ο Κρατικός Αερολιμένας Ακτίου. 

Στο Μεσολόγγι εδρεύουν το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών λειτουργεί παράρτημα του

Πανεπιστημίου Πατρών με τμήματα του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου)

Το Μεσολόγγι απέχει από το Αγρίνιο 37 χλμ, από την Πάτρα 47 χλμ και από τα Ιωάννινα 176 χλμ. 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Τα συνηθέστερα προβλήματα είναι η οργάνωση δικασίμου (μετακίνηση δικαστών και δικαστικών

υπαλλήλων, μεταφορά δικογραφιών, γραφειοκρατία για τα έξοδα, κλπ.) για τη μεταβατική έδρα, τα

επανειλημμένα  λάθη  στις  κοινοποιήσεις  που  διενεργούνται  από  αστυνομικούς  υπαλλήλους,  η

αργοπορία  στην  αποστολή  φακέλου  από  τη  διοίκηση  με  αποτέλεσμα  την  καθυστέρηση  στη

συζήτηση  των  υποθέσεων,  καθώς  και  η  μη  λειτουργικότητα  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων

(έλλειψη ανελκυστήρα, κτίριο μη φιλικό προς ΑΜΕΑ, έλλειψη χώρων στάθμευσης).
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16. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 868/1961. Η έδρα του είναι στην Πάτρα σε μισθωμένο κτίριο

όπου έχει ορισθεί και η αίθουσα συνεδριάσεών του. Η κατά τόπο αρμοδιότητά του εκτείνεται στο

Νομό Αχαΐας και Κεφαλληνίας.   

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται είκοσι μία οργανικές θέσεις δικαστών (4 Προέδρων Πρωτοδικών

Δ.Δ. και 17 Πρωτοδικών Δ.Δ.  – παρέδρων). Είναι όλες καλυμμένες

Οργανικές θέσεις υπαλλήλων:

25 συνολικά. (19 γραμματέων, 3 επιμελητών, 2

δακτυλογράφων χειριστών Η/Υ, 1 ΤΕ πληροφορικής). Υπηρετούν στο Δικαστήριο: 14

γραμματείς, 3 επιμελητές και 1 υπάλληλος με σχέση ΙΔΑΧ.

Για  τη  στελέχωση  της  Γραμματείας  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  προβλέπονται  είκοσι  πέντε

οργανικές θέσεις υπαλλήλων. (19 γραμματέων, 3 επιμελητών, 2 δακτυλογράφων χειριστών Η/Υ και

1 ΤΕ πληροφορικής). Υπηρετούν στο Δικαστήριο 14 γραμματείς, 3 επιμελητές και ένας υπάλληλος

ΙΔΑΧ

2. Τα Τμήματα

Στο  Δικαστήριο λειτουργούν 4 Τμήματα Συνεδριάσεων, σύμφωνα πρωτίστως, με τον αριθμό των

υπηρετούντων Προέδρων Πρωτοδικών Δ.Δ.

Δεν υφίστανται ειδικά Τμήματα. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη).

Το Δικαστήριο στεγάζεται σε 3 ορόφους πολυκατοικίας και το κλιμακοστάσιο και το ασανσέρ δεν

επιτρέπουν την ακώλυτη πρόσβαση ατόμου με αναπηρικό αμαξίδιο. Δοθέντος ότι στεγάζεται σε 3

ορόφους  πολυκατοικίας,  στους  υπόλοιπους  ορόφους  υφίστανται  κατοικίες  ιδιωτών,  πολιτικό

γραφείο κλπ. Στο Δικαστήριο υπάρχει μία αίθουσα (περιορισμένων διαστάσεων 13 τμ.) η οποία

χρησιμοποιείται παράλληλα και ως βιβλιοθήκη. Υφίσταται υπεύθυνος δικαστής για τη νομολογία

του  Δικαστηρίου,  επικουρούμενος  από έναν  δικαστικό υπάλληλο,  ο  οποίος  αναρτά τα  κείμενα
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αποφάσεων που του παραδίδονται στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου και φροντίζει για τη αποστολή

τους στη Γενική Επιτροπεία.

Οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ

και το ΟΣΔΔΥΔΔ. Δεν υπάρχει σύνδεση του Δικαστηρίου με βάσεις δεδομένων. 

Οι δικαστικοί σχηματισμοί πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις.  

Οι  δικαστικοί  λειτουργοί  δεν  κάνουν χρήση των εφαρμογών του ΟΣΔΔΥΔΔ για  την  κατάθεση

σχεδίου απόφασης και την κατάθεση εισήγησης ούτε για την αναζήτηση των υποθέσεων

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Κάθε τμήμα καθορίζει και τον τρόπο χρέωσης. Συνηθίζεται όλοι οι πρωτοδίκες να ελέγχουν τους

φακέλους την προτεραία ημέρα και να μοιράζουν τις υποθέσεις μεταξύ τους

2. Κάθε Πρόεδρος  ή Πρωτοδίκης  υπηρετεί  ως  δικαστής  υπηρεσίας  για χρονικό διάστημα μιας

εβδομάδας.  Γίνεται προσπάθεια ο Δικαστής Υπηρεσίας να υπηρετεί κατά την εβδομάδα που το

Τμήμα  του  έχει  δικάσιμο,  καθόσον  αυτό  βοηθά  ποικιλοτρόπως  τόσο  τον  ίδιο,  όσο  και  την

Γραμματεία του Δικαστηρίου. Κατά την εβδομάδα της υπηρεσίας του, ο Δικαστής ευρίσκεται στο

Δικαστήριο καθημερινώς. Αυτός ο κανόνας κάμφθηκε τα δύο τελευταία έτη συνεπεία του COVID-

19, διότι και οι δικηγόροι επιθυμούσαν την τηλεφωνική επικοινωνία με τον δικαστή υπηρεσίας. Με

την έναρξη του τρέχοντος δικαστικού έτους, στο Δικαστήριο υπάρχει καθημερινή φυσική παρουσία

από δικαστή, είτε  από την Διευθύνουσα είτε από τον Πρόεδρο του Τμήματος,  που δικάζει  την

συγκεκριμένη εβδομάδα και εξ αυτού του λόγου, βρίσκεται στο Δικαστήριο, τουλάχιστον, για δύο

με  τρεις  ημέρες,  είτε  από  τα  λοιπά  μέλη της  σύνθεσης  του  Τμήματος,  αλλά και  τον  Δικαστή

Υπηρεσίας.

3. Η κοινοποίηση των αποφάσεων γίνεται επι το πλείστον με ταχύ ρυθμό. Η εποπτεία είναι συνεχής

και δυσχέρειες παρουσιάζονται στις επιδόσεις υπό άλλων Αρχών (συνήθως αστυνομικών) σε εκτός

της  έδρας  του  Δικαστηρίου  περιπτώσεις.  Οι  αποφάσεις  επιδίδονται  σε  χρονικό διάστημα  1  -2

μηνών.

4. Οι δικάσιμοι των αναβολών ορίζονται από την Προϊστάμενο Πρόεδρο μετά από συνεννόηση με

τους λοιπούς Προέδρους, με γνώμονα τον ορισμό δικασίμου σε πρόσφορη δικάσιμο που να μην

απέχει χρονικά αλλά και να μην παρατηρείται ανεπίτρεπτη αύξηση του αριθμού των υποθέσεων σε

κάθε δικάσιμο.

5. Σε όλες τις εισερχόμενες στο Δικαστήριο υποθέσεις ορίζεται εισηγητής, αλλά ο Εισηγητής δεν

δύναται  να  εξετάσει  την  υπόθεση  καθόσον  στο  φάκελο  βρίσκεται  μόνο  το  δικόγραφο.  Τυχόν

αναρμοδιότητες ερευνώνται στο πλαίσιο της αίτησης αναστολής. Αν ο χρεωθείς Δικαστής κρίνει ότι

η  υπόθεση  έχει  κατατεθεί  αναρμοδίως  στο  Πρωτοδικείο  μας,  τότε  τροποποιείται  η  χρέωση,
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ακυρώνεται η χρέωση της υπόθεσης ως αναστολής και χρεώνεται εκ νέου με την διαδικασία των

άρθρων 126 Α ΚΔΔ ή 34 Α του ΠΔ/τος 18/1989.

Ε. Στατιστικά

Με  βάση  τον  Κανονισμό  Λειτουργίας  του  Δικαστηρίου  μας,  κάθε  Εισηγητής  χρεώνεται  20

υποθέσεις μηνιαίως. Λαμβάνεται όμως μέριμνα οι υποθέσεις να ομαδοποιούνται. Τα τρία τελευταία

(δικαστικά) έτη, ο μέσος όρος χρέωσης υποθέσεων, ανά εισηγητή και ανά έτος, ήσαν: δικαστικό

έτος  2018-2019:  170 υποθέσεις,  δικαστικό έτος 2019- 2020:  150 υποθέσεις  και  δικαστικό έτος

2020-2021: 81 υποθέσεις.

Υφίστανται 348 απροσδιόριστες υποθέσεις.

Στ. Η πόλη της Πάτρας

Βλ. περιγραφή στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

1. Βασικότερο πρόβλημα είναι το κτιριακό λόγω ανεπάρκειας χώρων, παλαιότητας κατασκευής και

παρεμπόδισης πρόσβασης των ΑΜΕΑ Η έλλειψη ενεργού σύμβασης μίσθωσης κτηρίου αποτελεί

τροχοπέδη  στις  οποιεσδήποτε  ενέργειες  για  επισκευή  χώρων  του  Δικαστηρίου  ή  δημιουργία

πρόσβασης  των  ΑΜΕΑ στο  κτήριο  (το  Πρωτοδικείο  στεγάζεται  στους  1ο,  2ο  και  3ο  όροφο

πολυκατοικίας)

2. Σημαντικό ζήτημα είναι  η μη έγκριση πιστώσεων για την μετάβαση Δικαστικών Λειτουργών και

δικαστικών Υπαλλήλων, δύο φορές το χρόνο  στην Κεφαλλονιά για την εκδίκαση των υποθέσεων

της μεταβατικής έδρας Αργοστολίου. Το Υπουργείο δεν  έχει καταβάλλει τα εγκεκριμένα έξοδα

μετακίνησης (οδοιπορικά) για τις 4 μεταβατικές των δύο προηγούμενων δικαστικών ετών.

3. Πρόβλημα αποτελεί  η έλλειψη δικαστικών υπαλλήλων  στους τομείς της πληροφορικής και του

λογιστηρίου.

352



17. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε  με  το  άρθρο  9  του  ν.  949/1979.  Η  έδρα  του  είναι  στον  Πύργο  και  η  κατά  τόπο

αρμοδιότητά του εκτείνεται  στους   Νομούς  Ηλείας  και  Ζακύνθου,  όπου βρίσκεται  μεταβατική

έδρα. 

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο δικαστήριο προβλέπονται έξι οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών πλέον του Προέδρου

Πρωτοδικών,  και  έξι  δικαστικών  υπαλλήλων  κλάδου  γραμματέων  και  τεσσάρων  υπαλλήλων

κλάδου επιμελητών.  

2. Τα Τμήματα

Στο  Δικαστήριο λειτουργεί ένα Τμήμα. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη).

Το Δικαστήριο  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  των ΑΜΕΑ. Συστεγάζεται  με το Πολιτικό Πρωτοδικείο

Πύργου. Η κεντρική κλιματιστική μονάδα του κτιρίου είναι εξαιρετικά προβληματική. 

Για τους δικαστές ο μόνος χώρος που υπάρχει για τη διενέργεια διασκέψεων είναι το γραφείο του

Προέδρου το οποίο αποτελεί χώρο 10 τ.μ.  Δεν υπάρχουν άλλοι  χώροι  εκτός από το μικρότερο

γραφείο της Προϊσταμένης της Γραμματείας. 

Δεν υπάρχει βιβλιοθήκη στο Δικαστήριο. 

Έχει  ορισθεί  υπεύθυνος  νομολογίας.  Οι  δικαστικοί  λειτουργοί  και  υπάλληλοι  είναι  πολύ

εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και με το ΟΣΔΔΥΔΔ 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Η χρέωση των υποθέσεων γίνεται από όλους τους πρωτοδίκες

2. Στην έδρα του Δικαστηρίου βρίσκεται ένας δικαστικός λειτουργός για τουλάχιστον δύο ημέρες

την εβδομάδα. Την εβδομάδα της δικασίμου (δηλαδή μια εβδομάδα του μήνα) στο Δικαστήριο

βρίσκονται  τουλάχιστον  4  ημέρες  με  φυσική  παρουσία  ένας  ή  περισσότεροι  δικαστές.  Κάθε

εβδομάδα  έχει  υπηρεσία  ένας  Πρωτοδίκης,  ο  οποίος  μεταβαίνει  στην  έδρα  για  μια  έως  τρεις

ημέρες, ανάλογα με την ανάγκη της υπηρεσίας.
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3. Μέσα  σε  ένα  μήνα  έχουν  κοινοποιηθεί  οι  αποφάσεις.  Τυχόν  καθυστέρηση  οφείλεται  όταν

αποστέλλονται σε διευθύνσεις εκτός της περιφέρειας του Δικαστηρίου

4. Δεν λειτουργεί ιδιαίτερα ο θεσμός του εισηγητή. Εκτός από κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις που η

εκτίμηση της  φύσης της  υπόθεσης είναι  σχετικά εύκολη,  προκειμένου να λειτουργήσει  ορθά ο

θεσμός  του  εισηγητή  θα  πρέπει  να  συνδυασθεί  και  με  κάποια  μείωση  στην  χρέωση  του  κάθε

δικαστή.

Ε. Στατιστικά

Οι δικαστικοί λειτουργοί κατά τα έτη  2017 -2021 χρεώνονται με 190-200 κατ’ έτος υποθέσεις. 

Περίπου 1.000 υποθέσεις παραμένουν απροσδιόριστες. 

Στ. Η πόλη του Πύργου

Ο Πύργος  αποτελεί πρωτεύουσα του Νομού Ηλείας, καθώς και έδρα του Δήμου Πύργου Κατά την

εθνική απογραφή του 2011  είχε πληθυσμό 24.359 κατοίκους. Αποτελεί το διοικητικό και εμπορικό

κέντρο της ευρύτερης περιοχής και την έδρα του Δήμου Πύργου, με τον συνολικό πληθυσμό του

Δήμου σύμφωνα  με  την  εθνική  απογραφή του  2011 να  ανέρχεται  στους  47.995  κατοίκους.  Ο

πληθυσμός του Νομού Ηλείας ανέρχεται σε 159.300 κατοίκους. 

Στον  Πύργο  έχουν  την  έδρα  τους  το  Πολιτικό  Πρωτοδικείο  ,  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών,  το

Διοικητικό Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο. 

Ο Πύργος αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό και οικονομικό κέντρο του νομού Ηλείας, καθώς

εκτός των άλλων σε αυτόν συγκεντρώνονται οι οικονομικοί (Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών

κ.ά.)  και  διοικητικοί  θεσμοί  της  περιοχής.  Η  παραγωγή  της  σταφίδας,  που  κατά  το  παρελθόν

αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής, αγγίζει κάθε χρόνο τους δύο χιλιάδες

τόνους,  από  τους  οποίους  το  95%  εξάγεται  προς  το  εξωτερικό.  Έχει  αξιόλογη  βιομηχανία

επεξεργασία αγροτικών προϊόντων και βιοτεχνία. Η γειτνίαση με την Αρχαία Ολυμπία καθώς και η

δυνατότητα  ελλιμενισμού  κρουαζιερόπλοιων  στο  επίνειο  του  Πύργου,  το  Κατάκολο,  συμβάλει

σημαντικά στην ανάπτυξη του τουρισμού. Υπολογίζεται ότι τετρακόσια τριάντα μεγάλα και μικρά

πλοία ελλιμενίζονται σε ετήσια βάση στο Κατάκολο.

Η κύρια οδική αρτηρία που συνδέει την Πάτρα με τον Πύργο, είναι η Εθνική Οδός 9 η οποία

μελλοντικά θα γίνει αυτοκινητόδρομος (νότιο τμήμα της Ιόνιας Οδού)

Ο Πύργος απέχει από την Πάτρα 97 χλμ. 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις
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18. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Λαμίας  συστάθηκε  με  το  β.δ.  764/1963  (ΦΕΚ  Α’  228), ως

Πρωτοβάθμιο  Φορολογικό Δικαστήριο  Λαμίας,  με  ημερομηνία  λειτουργίας  την  1η  Οκτωβρίου

1964.  Εν συνεχεία μετονομάσθηκε σε Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας  (ν.  505/1976, Φ.Ε.Κ. Α’

353).  Η  κατά  τόπον  αρμοδιότητα  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λαμίας  εκτείνεται  στην

περιφέρεια των νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας (π.δ. 404/1978, ΦΕΚ Α’ 83).

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του.

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται  10  οργανικές  θέσεις  δικαστών,  2  Προέδρων και  8  Πρωτοδικών.

Υπηρετούν ήδη 2 Πρόεδροι και 7 Πρωτοδίκες. Η αρχαιότερη δικαστής υπηρετεί 6 έτη και 1 έτος ο

νεώτερος.

Για τη στελέχωση της Γραμματείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας προβλέπονται  10 θέσεις

υπαλλήλων, εκ των οποίων έχουν καλυφθεί οι 8. 

Την  τελευταία  τριετία  έχει  λάβει  άδεια  μία  δικαστική  λειτουργός  λόγω  κύησης  –  λοχείας-

ανατροφής τέκνου.

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από δύο Γενικά Τμήματα, τα οποία συγκροτούνται ισάριθμα με βάση

την αρχαιότητα των Πρωτοδικών.

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ - Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το  Δικαστήριο στεγάζεται  στον  δεύτερο  όροφο  μιας  παλαιάς  πολυκατοικίας.  Το  κτίριο  δεν

εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  ΑΜΕΑ,  υπάρχει  όμως  σχέδιο  πυρασφάλειας.  Στο  κτίριο  λειτουργούν

κλιματιστικά μηχανήματα. 

Υφίσταται βιβλιοθήκη στο κτίριο, που ωστόσο έχει περιπέσει σε κάποιου βαθμού αχρησία, διότι

δεν  χρησιμοποιείται  συχνά από του δικαστές,  λόγω αφενός  της  μη  επίκαιρης  ενημέρωσής  της

(καθότι δεν υφίστανται πια κονδύλια για αγορά νέων βιβλίων κλπ) και αφετέρου της αναζήτησης

των δικαστών μέσα από τις βάσεις νομικών περιεχομένων και τον ΟΣΔΔΥΔΔ. Η συνολική εποπτεία

αυτής ασκείται από τον διευθύνοντα Πρόεδρο. 
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Λειτουργεί  ιστοσελίδα  στο  Δικαστήριο  και  έχει  οριστεί  υπεύθυνος  δικαστής  για  την  ανάρτηση

σημαντικών αποφάσεων.  Δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις νομικών

δεδομένων (ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ μέσω ειδικών κωδικών).

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Για τον προσδιορισμό λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για προσδιορισμό των παλαιότερων έναντι

των νεώτερων εισαχθεισών υποθέσεων. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία

χρέωσης των υποθέσεων στους δικαστικούς λειτουργούς. Στις υποθέσεις προσωρινής δικαστικής

προστασίας προσδιορίζεται αμέσως, με την εισαγωγή της υπόθεσης, ο εισηγητής και  το Τμήμα. Η

χρέωση στον εισηγητή της κύριας υπόθεσης δεν γίνεται κατά τη χρέωση της αίτησης αναστολής,

αλλά οι εν λόγω χρεώσεις είναι ανεξάρτητες. Σε περίπτωση, όμως, χορήγησης θετικής προσωρινής

διαταγής υπάρχει μέριμνα ώστε να εκδικασθεί σε σύντομο χρόνο η αίτηση αναστολής, η οποία

προσδιορίζεται στην επόμενη συνεδρίαση του ενός ή του άλλου τμήματος.

2. Την χρέωση την κάνουν οι ίδιοι οι δικαστές μεταξύ τους, οι οποίοι μοιράζουν με δίκαιο τρόπο τις

υποθέσεις. Τα κριτήρια της χρέωσης ανάμεσα στα τμήματα είναι η ισομερής κατανομή με βάση και

τη  δυσκολία  των  υποθέσεων.  Ως  προς  τη  χρέωση,  τα  πρώτα  δύο  έτη  οι  δικαστές  χρεώθηκαν

περίπου από 200 υποθέσεις ο καθένας ετησίως, το δε τελευταίο έτος 110 περίπου ο καθένας, λόγω

της ουσιαστικής ματαίωσης πολλών συνεδριάσεων εξαιτίας του covid 19.

3. Οι υπηρεσίες γίνονται στο Δικαστήριο από δικαστικούς λειτουργούς με φυσική παρουσία τρεις

ημέρες  την  εβδομάδα.  Υπάρχει  φυσική  παρουσία  των  δικαστικών  λειτουργών  στην  έδρα  του

δικαστηρίου, 10-12, περίπου, ημέρες το μήνα.

4. Οι  Τριμελείς  Συνθέσεις  πραγματοποιούν  τις  διασκέψεις  στο  Δικαστήριο.  Τηλεδιασκέψεις

γίνονταν  σχεδόν αποκλειστικώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων

λόγω covid.  Η  κοινοποίηση  των  αποφάσεων  γίνεται  εντός  του  μηνός  από  τη  δημοσίευση  και

υπάρχει εποπτεία ως προς τούτο από τον διευθύνοντα Πρόεδρο.

5. Σε  σχέση  με  το  θεσμό  του  Εισηγητή  Δικαστή,  ο  θεσμός  λειτουργεί  και  οι  εισηγητές

ανταποκρίνονται σε αυτόν με συνέπεια.

6. Ο Προϊστάμενος  του Δικαστηρίου παρακολουθεί  την πορεία της  χρέωσης. Οι αναβολές που

δίδονται από τους δικαστές, καταρχήν, απόκειται στην ευχέρειά τους, ωστόσο υπάρχει εποπτεία και

παρέμβαση από τον Προϊστάμενο ώστε να μη δίδονται μαζικές αναβολές σε μακρινό χρόνο.

7. Έχει οριστεί υπεύθυνος δικαστής για την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου με κύριο καθήκον την

ανάρτηση  σημαντικών  αποφάσεων.  Μέχρι  στιγμής,  κατά  την  άποψη  του  Προϊσταμένου  του

Δικαστηρίου, δεν έχουν υπάρξει υποθέσεις πιλοτικής δίκης, αν δε ανακύψει, ασφαλώς θα ληφθεί

μέριμνα να μην εισαχθούν προς συζήτηση.
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8. Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου απαντά σε όλες τις κλήσεις δικηγόρων προς επικοινωνία, η

οποία γίνεται με τον τρόπο επιλογής των διαδίκων, με φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά.

9. Ο  Προϊστάμενος  του  Δικαστηρίου  δεν  έχει  παρατηρήσει  η  απασχόληση  των  δικαστικών

λειτουργών στις Υπηρεσίες Ασύλου, στα Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων, στο

ΑΣΕΑΔ να αποβαίνει σε βάρος των δικαστικών τους καθηκόντων.

Ε. Στατιστικά

Ο αριθμός των απροσδιόριστων υποθέσεων του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τον  Προϊστάμενο του

Δικαστηρίου, είναι περίπου 160 υποθέσεις (τριμελές – μονομελές).

Στ. Η πόλη της Λαμίας

Η πόλη της Λαμίας είναι πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Έχει πληθυσμό

52.006 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (βλ. ΦΕΚ Β’ 698/20.3.2014), και βρίσκεται

στις  πλαγιές  του  όρους  Όθρυς,  κοντά  στον  ποταμό  Σπερχειό.  Αποτελεί  κέντρο  αγροτικής  και

κτηνοτροφικής περιοχής. Η πόλη της Λαμίας παρέμεινε ως έδρα του διευρυμένου Καλλικρατικού

Δήμου Λαμιέων και έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ,  ΚΥΑ

6876/4871/2008,  Α΄128)  ορίζει  την  Λαμία  ως  δευτερεύοντα  εθνικό  πόλο.  Προωθείται  η

αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών και η καινοτομία, με στόχο

την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού δυναμικού.  

Η πόλη της Λαμίας ανήκει στον άξονα της κεντρικής ενδοχώρας,  ο οποίος αναπτύσσεται κατά

μήκος  της  Ε65  και  του  οδικού  άξονα  Λάρισα  –  Κοζάνη–  Φλώρινα  –  Νίκη  και  περιλαμβάνει

σημαντικούς  σε  εθνικό  επίπεδο,  πόλους  ανάπτυξης  (Λαμία,  Καρδίτσα  Τρίκαλα  και  το  δίπολο

Κοζάνη / Πτολεμαΐδα), περαιτέρω δε ανήκει και στον διαγώνιο άξονα, ο οποίος αναπτύσσεται κατά

μήκος του οδικού άξονα Λαμία−Ιτέα / Άμφισσα–Αντίρριο – Πάτρα. 

Στην πόλη της Λαμίας εδρεύουν : το Εφετείο, η Εισαγγελία Εφετών, το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία

Πρωτοδικών,  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο,  το  Ειρηνοδικείο  και  το  Πταισματοδικείο.  Εδρεύουν,

επίσης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Ι.Ε.Κ. και Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, λειτουργεί Δημόσια

Βιβλιοθήκη και το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης με έδρα τη Λαμία.

Η πόλη της Λαμίας, απέχει 95,4 χλμ. από τη Λιβαδειά, 167 χλμ από τη Χαλκίδα και 218 χλμ από

τον Πειραιά. Εξυπηρετείται από αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, τρένο και ταξί.

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις
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Μεταξύ  των  προβλημάτων  που  διαπιστώθηκαν  από  την  Πρόεδρο  του  Τριμελούς  Συμβουλίου

Διεύθυνσης του Δικαστηρίου είναι  η αποκατάσταση των βλαβών του κτιρίου, τα οποία σχετίζονται

με την παλαιότητά του (υδραυλικές  εγκαταστάσεις, καλωδιώσεις κλπ). Στόχος του η εξάλειψη της

εκκρεμότητας των υποθέσεων, η αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτημάτων των διαδίκων και

τούτα σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος για δικαστές

και υπαλλήλους.

Ο Προϊστάμενος  του  Δικαστηρίου ενημερώθηκε για  τα  προβλήματα του  Δικαστηρίου από τον

προκάτοχό του.
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19. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 764/1963 και άρχισε να

λειτουργεί  στις  1.10.1964.  Η  έδρα  του  είναι  στην  πόλη  της  Λιβαδειάς  και  η  κατά  τόπον

αρμοδιότητά του εκτείνεται στους νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου.

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο  Δικαστήριο  προβλέπονται  7  οργανικές  θέσεις  δικαστικών  λειτουργών,  ήτοι  1  Προέδρου

Πρωτοδικών και 6 Πρωτοδικών, οι οποίες είναι όλες καλυμμένες.  Οι δικαστικοί λειτουργοί που

υπηρετούν στο Δικαστήριο έχουν τοποθετηθεί, κατά μέσο όρο, πριν 3 έτη.

Για  τη  στελέχωση  της  Γραμματείας  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λιβαδειάς  προβλέπονται  7

οργανικές  θέσεις  υπαλλήλων,  ήτοι  4  θέσεις  δικαστικών  γραμματέων,  1  δακτυλογράφου  και  2

δικαστικών  επιμελητών ενώ υπηρετούν  αυτή  τη  στιγμή μόνο 3  μόνιμοι  δικαστικοί  υπάλληλοι-

γραμματείς.

Την τελευταία τριετία συνολικά έχουν λάβει άδεια 2 δικαστικοί λειτουργοί λόγω κύησης – λοχείας-

ανατροφής τέκνου.

2. Τα Τμήματα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δικαστηρίου το Δικαστήριο συγκροτείται σε ένα Τμήμα, το οποίο

είναι Γενικό. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Λιβαδειάς  συστεγάζεται  με  το  Πολιτικό  Πρωτοδικείο  και  την

Εισαγγελία Λιβαδειάς στο Δικαστικό Μέγαρο Λιβαδειάς. Το κτίριο εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ.

Υπάρχει πυρασφάλεια στο κτίριο (αρμόδιος για το θέματα του κτιρίου είναι ο Προϊστάμενος του

Πολιτικού Πρωτοδικείου) και λειτουργούν κλιματιστικά μηχανήματα.

Δεν υπάρχει οργανωμένη βιβλιοθήκη στη Δικαστήριο.  Υπεύθυνος νομολογίας έχει ορισθεί ένας

Πρωτοδίκης  και  η  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  ενημερώνεται  με  ανακοινώσεις  και  τη

σημαντικότερη νομολογία. Δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις νομικών

δεδομένων (ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ μέσω ειδικών κωδικών).
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Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Η  χρέωση  γίνεται  από  τη  Διευθύνουσα  του  Δικαστηρίου,  οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  δεν

συμμετέχουν  στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους  δικαστικούς  λειτουργούς.  Οι

υποθέσεις μονομελούς προσδιορίζονται από την διευθύνουσα και στη συνέχεια μοιράζονται μεταξύ

των πρωτοδικών ύστερα από μεταξύ τους συνεννόηση. Ο προσδιορισμός των υποθέσεων γίνεται με

βάση το έτος κατάθεσης. Κατ' εξαίρεση προσδιορίζονται νεώτερες εισαχθείσες υποθέσεις, εφόσον

έχει κατατεθεί αίτηση προτίμησης, η οποία εξετάζεται από τη Διευθύνουσα και εάν συντρέχουν οι

προϋποθέσεις  γίνεται  δεκτή.  Οι  αιτήσεις  αναστολής  εκδικάζονται  όλες  σε  σύντομο  χρόνο.

Περαιτέρω λαμβάνεται μέριμνα και για τον κατά προτεραιότητα προσδιορισμό των υποθέσεων στις

οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης.

2. Κατά μέσο όρο τα τρία τελευταία έτη οι δικαστικοί λειτουργοί χρεώθηκαν με 200 υποθέσεις ο

καθένας ανά έτος, εκτός από το δικαστικό έτος 2020-2021 όπου η χρέωση ήταν μικρότερη (περίπου

85 υποθέσεις ανά δικαστή) εξαιτίας των συνεχών αναβολών λόγω covid. Η χρέωση των υποθέσεων

στους  δικαστικούς  λειτουργούς  γίνεται  ισομερώς  και  με  βασικό  κριτήριο  τη  δυσκολία  κάθε

υπόθεσης,  ώστε  στον  τελικό αριθμό  των υποθέσεων  που  θα  έχει  χρεωθεί  ο  κάθε  δικαστής  να

υπάρχει ίση κατανομή ανά βαθμό δυσκολίας με τις αντίστοιχες των υπόλοιπων Πρωτοδικών.  Η

χρέωση της κύριας υπόθεσης στον εισηγητή γίνεται με την κατάθεση της κύριας υπόθεσης και

χωριστά  ορίζεται  ο  εισηγητής  για  την  αναστολή.  Στις  υποθέσεις  προσωρινής  δικαστικής

προστασίας δεν προσδιορίζεται άμεσα με την εισαγωγή της υπόθεσης ο εισηγητής, αλλά ορίζεται

από τον Πρόεδρο όταν έχει ολοκληρωθεί και η αποστολή του φακέλου, σε κάθε περίπτωση το

αργότερο μέσα σε δεκαήμερο από την κατάθεση. 

3. Οι δικαστές έχουν υπηρεσία στο Δικαστήριο κυκλικά ανά μια εβδομάδα ο καθένας και έχουν

υποχρεωτική φυσική παρουσία μια ημέρα την εβδομάδα της υπηρεσίας τους και, εφόσον χρειαστεί,

μεταβαίνουν στην έδρα του Δικαστηρίου την εβδομάδα της υπηρεσίας τους και περισσότερες από

μία μέρες. Μία με δύο ημέρες την εβδομάδα υπάρχει φυσική παρουσία των δικαστικών λειτουργών

στην έδρα του δικαστηρίου.

4. Η διάσκεψη των υποθέσεων γίνεται και με τηλεδιάσκεψη  μέσω e-presence.  Υπάρχει εποπτεία

από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου για την κοινοποίηση των δημοσιευμένων αποφάσεων.  Η

Γραμματεία του Δικαστηρίου κατά την διάρκεια του δικαστικού έτους 2020-2021 ολοκλήρωσε την

κοινοποίηση όλων των δημοσιευμένων μέχρι σήμερα δικαστικών αποφάσεων, παρότι δεν υπάρχει

δικαστικός επιμελητής, που να υπηρετεί στο Δικαστήριο, τα καθήκοντα του οποίου ασκεί μαζί με

τα υπόλοιπα κύρια καθήκοντα του, δικαστικός υπάλληλος του δικαστηρίου.

5. Σε σχέση με τον θεσμό του Εισηγητή Δικαστή, η χρέωση γίνεται σε εισηγητή από τη γραμματεία

αμέσως με την κατάθεση ώστε να εντοπίζονται τα προφανή απαράδεκτα. Μετά τη συζήτηση της
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υπόθεσης,  όμως,  μπορεί  να  χρεωθεί  την  υπόθεση  άλλος  δικαστής,  ώστε  να  επιτευχθεί

ορθολογικότερη διαχείριση της χρέωσης του κάθε δικαστή ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της

κάθε υπόθεσης.

6. Ο  Προϊστάμενος  του  Δικαστηρίου  έχει  εποπτεία  για  τη  δικάσιμο,  που  θα  μεταφερθούν  οι

αναβληθείσες υποθέσεις μονομελούς σύνθεσης.

7. Υπεύθυνος  νομολογίας  έχει  ορισθεί  ένας  Πρωτοδίκης.  Αναφορικά  με  τις  υποθέσεις  που

εκκρεμούν με πιλοτική δίκη υπάρχει εποπτεία του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου, ο οποίος είναι

επιφορτισμένος και με τον προσδιορισμό των υποθέσεων ώστε να μην εισάγονται προς συζήτηση.

8. Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου απαντά σε όλες τις  κλήσεις  δικηγόρων προς επικοινωνία.

Εφόσον υπάρχει αίτημα ακρόασης, το αίτημα των δικηγόρων και διαδίκων ικανοποιείται άμεσα με

φυσική παρουσία του δικαστή και ακρόαση.

9.  Δεν υπάρχει  απασχόληση δικαστών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με παράλληλα

καθήκοντα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου έχει την άποψη ότι,  οι

δικαστές που συμμετέχουν σε Συμβούλια και Επιτροπές έχουν σταθμίσει τις δυνατότητες και τον

χρόνο  που  διαθέτουν,  ώστε  να  μπορούν  να  ανταποκριθούν  επαρκώς  και  στα  δικαστικά  τους

καθήκοντα.

Ε. Στατιστικά

Ο  αριθμός  των  απροσδιόριστων  υποθέσεων,  σύμφωνα  με  τον  Προϊστάμενο  του  Δικαστηρίου,

ανέρχεται σε  772.

Στ. Η πόλη της Λιβαδειάς

Η πόλη της Λιβαδειάς είναι  πόλη της Στερεάς Ελλάδας,  πρωτεύουσα του Νομού Βοιωτίας και

υπάγεται  στην  Περιφερειακή  Ενότητα Βοιωτίας,  έχει  πληθυσμό  21.379 κατοίκους,  ενώ ο  νέος

διευρυμένος  Καλλικρατικός  Δήμος έχει  πληθυσμό 31.315 κατοίκους,  σύμφωνα με  την επίσημη

απογραφή του 2011 (βλ. ΦΕΚ Β’ 698/20.3.2014). 

Η Εθνική Οδός 3 διέρχεται πλησίον της πόλης της Λιβαδειάς συνδέοντάς την με τη Θήβα, τη Λαμία

και άλλες πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας. Επίσης, από την πόλη της Λιβαδειάς ξεκινά η Εθνική

Οδός 48, η οποία την ενώνει με την Άμφισσα μέσω της Αράχοβας και των Δελφών και η οποία

καταλήγει στο Αντίρριο.  

Στην πόλη της Λιβαδειάς εδρεύουν : το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Διοικητικό

Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο. Εδρεύει, επίσης, Δημόσιο ΙΕΚ, Δημοτικό

Ωδείο και Δημόσια Βιβλιοθήκη.
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Η πόλη της Λιβαδειάς απέχει 107 χλμ από τη Χαλκίδα και 95,4 χλμ από τη Λαμία. Διαθέτει τον

σιδηροδρομικό  σταθμό  της  γραμμής  Αθήνας  –  Θεσσαλονίκης  και  εξυπηρετείται  από  ταξί  και

αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Μεταξύ των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν από τον  Προϊστάμενο του Δικαστηρίου είναι  η

υποστελέχωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου. Στόχος του, η εξάλειψη της εκκρεμότητας του

Δικαστηρίου, δεδομένου ότι κατά το δικαστικό έτος 2020-2021 συζητήθηκε λόγω των συνθηκών

covid  πολύ  μικρός  αριθμός  υποθέσεων  με  αποτέλεσμα  η  υπάρχουσα  εκκρεμότητα  να  έχει

διατηρηθεί.

 Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου είχε  προσωπική εμπειρία και  γνώση των προβλημάτων του

Δικαστηρίου και πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, καθότι υπηρετούσε ως Πρωτοδίκης για

σειρά ετών στο Πρωτοδικείο  της Λιβαδειάς. 
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20. Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 868/1961 (Α΄ 218) και άρχισε να λειτουργεί την 01.03.1962.

Σύμφωνα με το άρθρο μόνο παρ. Α΄ περιπτ. 8 του π.δ. 404/1978 (Α΄ 83) έδρα του Δικαστηρίου

είναι η Μυτιλήνη και περιφέρεια αυτή των νομών Λέσβου και Χίου. Μεταβατική έδρα είναι η Χίος.

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται πέντε (5) οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών, εκ των οποίων

μία  (1)  θέση  Προέδρου  Πρωτοδικών  και  τέσσερις  (4)  θέσεις  Πρωτοδικών  –  Παρέδρων,  όλες

καλυμμένες. Ένας δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο Δικαστήριο από το 2009, μία από το 2015,

μία από 2019 και δύο από το 2020.

Για τη στελέχωση της Γραμματείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης προβλέπονται επτά

(7)  οργανικές  θέσεις  δικαστικών  υπαλλήλων  (5  δικαστικών  υπαλλήλων,  1  δακτυλογράφου,  1

επιμελητή), εκ των οποίων έχουν καλυφθεί οι πέντε (5). 

Την τελευταία τριετία έχει λάβει άδεια λοχείας μία (1) δικαστική υπάλληλος. 

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από ένα (1) Τμήμα. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Δικαστήριο,  μετά  από  δυο  μεταστεγάσεις,  εγκαταστάθηκε  την  13.08.1985  στο  διατηρητέο

κτίσμα της οδού Σκρα 24, ιδιοκτησίας κληρονόμων Γούτου και Κουρτζή. Το κτίριο δεν εξυπηρετεί

τις ανάγκες  ΑΜΕΑ, δεν διαθέτει εξωτερική ράμπα ούτε ανελκυστήρα. Υπάρχουν πυροσβεστήρες

και κλιματιστικά μηχανήματα. 

Υφίσταται χώρος βιβλιοθήκης αλλά δεν έχει οριστεί υπεύθυνος ενημέρωσής της. Τη λειτουργία της

εποπτεύει ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου.  

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Δικαστηρίου παρακολουθεί τη λειτουργία και ενημέρωση του

ΟΣΔΔΥΔΔ,  με  διαχειριστή  την Προϊσταμένη  της  Γραμματείας.  Η εξειδίκευση των  δικαστικών

λειτουργών και υπαλλήλων κρίνεται επαρκής. Από τις λειτουργίες του ΟΣΔΔΥΔΔ οι δικαστικοί

λειτουργοί  δεν  χρησιμοποιούν  την  κατάθεση  εισηγήσεων  στις  ακυρωτικές  υποθέσεις  και  τη

σύνδεση  στον  ΟΣΔΔΥΔΔ  μέσω  VPN,  ενώ  χρησιμοποιούν  τη  δημοσίευση  αποφάσεων,  την

κατάθεση σχεδίου απόφασης, την έρευνα νομολογίας, την αναζήτηση υποθέσεων της Γραμματείας
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και  τη χρήση υπηρεσιακού email.  Υφίσταται  δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις

νομικών  δεδομένων  (ΝΟΜΟΣ,  ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ  μέσω  ειδικών  κωδικών),  ενώ  λειτουργεί  και

ιστοσελίδα, χωρίς, όμως, ο Προϊστάμενος να γνωρίζει το επίπεδο ενημέρωσής της. 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  δεν  μετέχουν  στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους

δικαστικούς λειτουργούς.

Η ετήσια  χρέωση  ανά  Πρωτοδίκη  ανήλθε  το  δικαστικό έτος  2018-2019  σε  195  υποθέσεις,  το

δικαστικό έτος 2019-2020 σε 107 υποθέσεις και το δικαστικό έτος 2020-2021 σε 80 υποθέσεις

λόγω covid-19. 

Η χρέωση των υποθέσεων Μονομελούς Συνθέσεως γίνεται μεταξύ των Πρωτοδικών, με κατανομή

φακέλων βάσει αριθμού και αντικειμένου. 

Λαμβάνεται  πάντα  υπόψη η  ανάγκη για  προσδιορισμό  των  παλαιότερων  έναντι  των  νεότερων

υποθέσεων με βάση την ημερομηνία κατάθεσης, με μοναδική εξαίρεση την πρόταξη υποθέσεως

κατόπιν αποδοχής αιτήσεως προτίμησης. 

Στις  υποθέσεις  προσωρινής  δικαστικής  προστασίας  ο εισηγητής  και  το Τμήμα προσδιορίζονται

αμέσως με την εισαγωγή της υπόθεσης μόνο στις ακυρωτικές διαφορές, ενώ στις υπόλοιπες κάποιες

ημέρες  πριν  τη συζήτηση.  Η χρέωση στον εισηγητή της  κύριας  υπόθεσης δεν  γίνεται  κατά τη

χρέωση της αίτησης αναστολής. 

2. Οι  υπηρεσίες  των  δικαστικών  λειτουργών  με  φυσική  παρουσία  γίνονται  μία  ημέρα  κάθε

εβδομάδα. Πέρα από την εβδομαδιαία παρουσία και την εβδομάδα της δικασίμου, υπάρχει φυσική

παρουσία δικαστικών λειτουργών σχεδόν όλη την εβδομάδα. 

3. Η  διάσκεψη  των  υποθέσεων  γίνεται  και  με  τηλεδιάσκεψη.  Υπάρχει  πρόβλημα  με  τις

κοινοποιήσεις των δικαστικών αποφάσεων λόγω έλλειψης προσωπικού και ιδιαίτερο ζήτημα με τις

κοινοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών.

4. Η λειτουργία του θεσμού του Εισηγητή Δικαστή έχει ατονήσει.

5. Ο Προϊστάμενος οφείλει να ορίζει το χρονικό εύρος των αναβολών.

6. Έχει  οριστεί  υπεύθυνος  νομολογίας.  Λόγω  του  μικρού  αριθμού  δικαστών  και  του  άριστου

βαθμού επικοινωνίας τους, δεν κρίνεται πιθανή η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων, η δε ανάδειξη

σημαντικών αποφάσεων είναι συνολικό έργο των δικαστών και δεν θεωρείται σκόπιμο να ανατεθεί

σε  ένα  άτομο,  το  οποίο,  ωστόσο,  θα  είναι  επιφορτισμένο  με  την  ανάρτηση  των  σημαντικών

αποφάσεων.  Δεν  τίθεται  ζήτημα  συγκρότησης  γραφείου  νομολογίας  λόγω  του  αριθμού  των

υποθέσεων. Υφίσταται εποπτεία του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου ή επιφορτισμένου δικαστικού

λειτουργού στις υποθέσεις που εκκρεμούν με πιλοτική δίκη.
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7. Οι  πληρεξούσιοι  δικηγόροι  και  οι  διάδικοι  σπανίως  ζητούν  να  επικοινωνήσουν  με  τον

Προϊστάμενο του Δικαστηρίου και του δικαστικούς λειτουργούς και το αίτημά τους ικανοποιείται.

8. Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου θεωρεί  ότι  η απασχόληση των δικαστικών λειτουργών σε

επιτροπές, συμβούλια κ.λπ. αποβαίνει σε βάρος των δικαστικών τους καθηκόντων. Για το λόγο

αυτό πρέπει, κατά την άποψή του, να υπάρχει πρόνοια για αποφόρτιση από το δικαιοδοτικό τους

έργο, προκειμένου να μην υπολείπονται της σωστής εκτέλεσης των καθηκόντων τους προς πάσα

κατεύθυνση.

Ε. Στατιστικά

Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου απέστειλε στο πλαίσιο του ερωτηματολογίου τα εξής στατιστικά:

 

Υφίστανται 302 υποθέσεις Μονομελούς Συνθέσεως και 75 υποθέσεις Τριμελούς Συνθέσεως που

δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. 

Στ. Η πόλη της Μυτιλήνης   

Το Δικαστήριο βρίσκεται στην Εφετειακή Περιφέρεια Πειραιά. 

Η πόλη της Μυτιλήνης είναι η πρωτεύουσα του νησιού και του νομού Λέσβου, έδρα του Δήμου

Μυτιλήνης,  έδρα της  Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου και  ανήκει  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Αιγαίου [ν. 3852/2010 (Α΄87), άρθρο 1 περ. 33, άρθρο 3, παρ. 3, περ. ια, άρθρο 6, παρ. 1, περ. v]

Η πόλη της Μυτιλήνης έχει πληθυσμό 37.890 κατοίκους, ενώ ο διευρυμένος Καλλικρατικός Δήμος

Μυτιλήνης έχει πληθυσμό 86.436, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. O Νομός Λέσβου έχει

πληθυσμό 109.118 κατοίκους. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει πληθυσμό 199.231 κατοίκους,

σύμφωνα με την απογραφή του 2011.

Στην πόλη της Μυτιλήνης εδρεύουν και λειτουργούν: το Εφετείο Βορείου Αιγαίου, η Εισαγγελία

Εφετών Βορείου Αιγαίου, το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Διοικητικό Πρωτοδικείο,

το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο.

Στη Μυτιλήνη εδρεύουν και λειτουργούν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου

και Νησιωτικής Πολιτικής και το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης (Βοστάνειο). 

Η Μυτιλήνη διαθέτει λιμάνι, αεροδρόμιο, αστικά λεωφορεία, και ταξί. Η Μυτιλήνη απέχει περίπου

9 ώρες από το λιμάνι του Πειραιά και 50΄από το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Η  οικονομική  ανάπτυξη  της  Μυτιλήνης  στηρίζεται  κυρίως  στο  εμπόριο,  τον  τουρισμό

(εναλλακτικό, γαστρονομικό, θρησκευτικό), την γεωργία και την κτηνοτροφία.

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις
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Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου δεν έχει εντοπίσει ακόμη τα προβλήματα λόγω της σύντομης

θητείας του, σημείωσε, ωστόσο, τη δυσχέρεια κατά την ισοκατανομή της χρέωσης των υποθέσεων.

Θεωρεί ότι κρίσιμο για την ορθή λειτουργία του Δικαστηρίου είναι η προσήλωση των δικαστικών

λειτουργών  στο  έργο  τους,  η  διαρκής  συνεργασία  με  τον  Πρόεδρο  ακόμη  και  σε  υποθέσεις

Μονομελούς Συνθέσεως και η καθημερινή επαφή του Προϊσταμένου με τη Γραμματεία για όλα τα

ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του Δικαστηρίου. 

Ο  Προϊστάμενος του Δικαστηρίου κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ενημερώθηκε από την

απερχόμενη Πρόεδρο και από την Προϊσταμένη της Γραμματείας. 
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21. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 868/1961 ( Α΄ 218) και άρχισε να λειτουργεί την 01.03.1962. Η

κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται  στο διαμέρισμα Πειραιώς και  διοικείται  από Τριμελές

Συμβούλιο που εκλέγεται από την Ολομέλειά του. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται δώδεκα (12) οργανικές θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών και πενήντα

οκτώ (58) Πρωτοδικών–Παρέδρων. Υπηρετούν σε αυτό δώδεκα (12) Πρόεδροι Πρωτοδικών και η

Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης και 48 Πρωτοδίκες, εκ των οποίων 3 βρίσκονται

σε άδεια (γονική, τοκετού, κυήσεως). Κατά το δικαστικό έτος δε 2021-2022 υπηρετούν, επίσης, στο

Δικαστήριο πέντε (5) Πάρεδροι. Όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί υπηρετούν στο Δικαστήριο μεγάλο

χρονικό διάστημα. Ορισμένοι πλέον της δεκαετίας.

Για τη στελέχωση της Γραμματείας έχουν προβλεφθεί εξήντα (60) οργανικές θέσεις Γραμματέων,

πέντε (5) θέσεις Δικαστικών Επιμελητών, τέσσερις (4) θέσεις Δακτυλογράφων-Χειριστών Η/Υ, δύο

(2) θέσεις Πληροφορικής ΠΕ και ΤΕ και μία (1) θέση ΥΕ Φύλακα. Σήμερα, υπηρετούν συνολικά

48 υπάλληλοι, ήτοι 46 Γραμματείς, 1 Πληροφορικής και 1 Επιμελητής. Δεδομένου ότι 1 Επιμελη-

τής δεν επαρκεί προς κάλυψη των αναγκών όλου του Δικαστηρίου, 2 από τους 46 Γραμματείς που

υπηρετούν στο Δικαστήριο, εκτελούν χρέη Επιμελητή. Οι 3 δε συνολικά υπάλληλοι που εκτελούν

χρέη επιμελητή εξυπηρετούν παράλληλα και κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το Διοικητικό

Εφετείο  Πειραιά  και  τις  αντίστοιχες  ανάγκες  επιδόσεων  κλήσεων,  αποφάσεων  και  λοιπών  εγ-

γράφων του τελευταίου αυτού Δικαστηρίου. Οι δύο από τους υπαλλήλους που εκτελούν χρέη επι-

μελητή,  πρόσφατα  αντιμετώπισαν  πολύ  σοβαρά  προβλήματα  υγείας  και  χρειάστηκε  να  απου-

σιάσουν από την εργασία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την εργασία των δύο αυτών υπαλλή-

λων κλήθηκε και ανέλαβε μία ακόμη Γραμματέας από το δυναμικό του Δικαστηρίου. Επομένως,

σήμερα οι Γραμματείς του Δικαστηρίου μας που υποστηρίζουν το έργο 66 Δικαστικών Λειτουργών

κατά το τρέχον δικαστικό έτος, έχουν περιοριστεί στους 43. Περαιτέρω, 6 από τους Γραμματείς

έχουν ήδη συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και προτίθενται, όπως έχουν δηλώσει, να

υποβάλουν αντίστοιχα αιτήματα συνταξιοδότησης μέχρι τέλους του έτους 2021 (η μία μάλιστα εξ

αυτών έχει ήδη υποβάλλει σχετικό αίτημα).

Κατά το χρονικό διάστημα από 15.10.2018 έως 15.10.2021 έχουν λάβει άδεια έξι (6) δικαστές,

κυήσεως και γονική, και μία (1) δικαστής, αναρρωτική.  Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έλαβαν
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άδεια τέσσερις (4) δικαστικοί υπάλληλοι αναρρωτική και επτά (7) υπάλληλοι κατά την περίοδο του

κορονοϊού, διότι ανήκαν στις ευπαθείς ομάδες.

2. Τα Τμήματα

Το  Δικαστήριο  αποτελείται  από  δώδεκα  (12)  Τμήματα.  Σε  όλα  τα  τμήματα  προσδιορίζονται

υποθέσεις όλων των αντικειμένων. Στο 8ο και στο 12ο τμήμα προσδιορίζονται κυρίως φορολογικές

και τελωνειακές εν γένει διαφορές. Τα Τμήματα συγκροτούνται με βάση τον αριθμό των εκκρεμών

υποθέσεων και την κατηγορία των υποθέσεων αυτών.

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά εδρεύει  επί  της οδού Δ.  Γούναρη 31-33 στον Πειραιά,  με

είσοδο εντός στοάς. Στεγάζεται σε πολυώροφο κτίριο, έτους κατασκευής 1970. Οι Γραμματείες, οι

δικαστικές  αίθουσες  και  τα  αρχεία  του  Δικαστηρίου,  συνολικής  επιφάνειας  1806  τ.μ.,  είναι

διασκορπισμένα σε 6 ορόφους (μέρος του 2ου, 3ο, 4ο, μέρος του 5ου, μέρος του 6ου και του 7ου) με

την σχετική μίσθωση να έχει λήξει από τις 26.10.2011, ενώ έχει κοινοποιηθεί προς το Δικαστήριό

μας  η  από  20-2-2020  εξώδικη  δήλωση  –  καταγγελία  των  ιδιοκτητών  του  κτιρίου  περί  μη

συναινέσεώς τους σε παράταση της μισθώσεως και περί αποδόσεως του μισθίου. Το Δικαστήριο

συστεγάζεται με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά αλλά και με άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Δεν υφίσταται σχέδιο πυρασφάλειας και τα κλιματιστικά λειτουργούν μετά δυσκολίας. 

Υφίσταται χώρος βιβλιοθήκης στο Γραφείο Νομολογία αλλά στην πράξη δεν χρησιμοποιείται. 

Τη λειτουργία και ενημέρωση του ΟΣΔΔΥΔΔ δεν παρακολουθεί κάποιος δικαστικός υπάλληλος ή

δικαστικός  λειτουργός.  Η  εξειδίκευση  των  δικαστικών  λειτουργών  και  υπαλλήλων  κρίνεται

επαρκής, παράλληλα δε λειτουργεί ιστοσελίδα του Δικαστηρίου, η οποία ενημερώνεται κυρίως με

ανακοινώσεις, πληροφορίες κ.λπ., όχι όμως με αποφάσεις του. Από τις λειτουργίες του ΟΣΔΔΥΔΔ

οι  δικαστικοί  λειτουργοί  δεν  χρησιμοποιούν την  αναζήτηση υποθέσεων  της  Γραμματείας,   την

κατάθεση εισηγήσεων στις ακυρωτικές υποθέσεις και τη σύνδεση στον ΟΣΔΔΥΔΔ μέσω VPΝ, ενώ

χρησιμοποιούν  τη  δημοσίευση  αποφάσεων,  την  κατάθεση  σχεδίου  απόφασης,  την  έρευνα

νομολογίας και τη χρήση υπηρεσιακού email. Δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου

με βάσεις νομικών δεδομένων (ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ μέσω ειδικών κωδικών).

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους  δικαστικούς  λειτουργούς  συμμετέχει  η

Προϊσταμένη του Τμήματος Προσδιορισμού και ήδη αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας

του Δικαστηρίου. Ειδικότερα, συγκεντρώνει τις δικογραφίες, προβαίνει σε κατηγοριοποίησή τους
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(μονομελούς, τριμελούς, προεδρικές, ν. 702/1977, 1406/1983, ακυρωτικές, αναστολές κ.λπ.), τις

προσκομίζει στην Πρόεδρο, κυρίως δε, επισημαίνει οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή της που θα

μπορούσε να επηρεάσει τον προσδιορισμό κ.λπ.

Οι Πρωτοδίκες του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά τα τελευταία τρία έτη χρεώθηκαν κατά

μέσο όρο με 110 υποθέσεις, κατ’ έτος.

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου χρεώνει τις υποθέσεις Μονομελούς Συνθέσεως σε κάθε

Τμήμα και, στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Τμήματος, μέσω του θεσμού του εισηγητή, χρεώνει τις

υποθέσεις του Τμήματος σε κάθε δικαστή.

Όλες οι υποθέσεις πλέον χρεώνονται με βάση το χρόνο κατάθεσης.

Στις  υποθέσεις  προσωρινής  δικαστικής  προστασίας  προσδιορίζεται  αμέσως  το  Τμήμα  και  τις

επόμενες ημέρες από τον Πρόεδρο του κάθε Τμήματος ο εισηγητής δικαστής.

Η χρέωση στον εισηγητή της κύριας υπόθεσης γίνεται σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα,

που  δεν  ξεπερνά  τον  ένα  μήνα.  Στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Πειραιά  οι  αιτήσεις  αναστολής

εκδικάζονται  άμεσα,  οπότε  μεταξύ  της  προσωρινής  διαταγής  και  της  εκδίκασης  της  αίτησης

αναστολής  δεν  μεσολαβεί  μεγάλο  χρονικό  διάστημα,  παρά  μόνο  το  απαιτούμενο  για  την

προσκόμιση του διοικητικού φακέλου από τη Διοίκηση ή την παρέλευση της προς τούτο ταχθείσης

σχετικής προθεσμίας.

2.  Οι υπηρεσίες των δικαστικών λειτουργών με φυσική παρουσία γίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα.

Φυσική παρουσία των δικαστικών λειτουργών στην έδρα του Δικαστηρίου υπάρχει κάθε εργάσιμη

ημέρα.

3. Η διάσκεψη των υποθέσεων γίνεται και με τηλεδιάσκεψη, από την έναρξη λειτουργίας του e-

presence. Όσον αφορά στις επιδόσεις των αποφάσεων που δημοσιεύονται, δεν καθυστερούν πέραν

των δύο μηνών, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν με τους δικαστικούς επιμελητές. 

4. Όσον αφορά στις ακυρωτικές διαφορές, ο θεσμός του εισηγητή λειτουργεί κατ’ ανάλογο τρόπο

με  αυτόν  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας.  Όσον  αφορά  όμως  στις  διαφορές  ουσίας

παρατηρούνται τα εξής: Κατά την εκτίμηση της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης,

η προσφορά του θεσμού περιορίζεται στο να μπορούν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις μόνο ως

προς  τη  δικαιοδοσία  ή  στην  αρμοδιότητα  του  δικαστηρίου  και  εφόσον  αυτή  είναι  εύκολα

(προδήλως) διακριτή. Και τούτο, σε πολλές περιπτώσεις, εφόσον έχει προσκομισθεί εκ μέρους της

Διοίκησης  ή του διάδικου  Ν.Π.Δ.Δ.  ο  διοικητικός  φάκελος,  ώστε  να  είναι  δυνατός  ο  σχετικός

έλεγχος.  Σημειωτέον,  ότι  πολλές  φορές  ο  διοικητικός  φάκελος  προσκομίζεται  στο  δικαστήριο

ακόμη και την προτεραία της συζήτησης της υπόθεσης ή κατόπιν αναβολής της συζήτησης ή ακόμη

και κατόπιν προδικαστικής απόφασης που διατάσσει την προσκόμισή του. Περαιτέρω, το παράβολο

και η νομιμοποίηση μπορούν να προσκομισθούν στο Δικαστήριο (υπό προϋποθέσεις)  ακόμα και
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μετά  τη  συζήτηση  της  υπόθεσης.  Το  εμπρόθεσμο  ή  εκπρόθεσμο  της  άσκησης  του  ενδίκου

βοηθήματος στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι πρόδηλο. Συνεπώς, ο έλεγχος περιορίζεται

μόνο στην αρμοδιότητα ή τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου.

5. Οι δικαστικοί λειτουργοί είναι εκείνοι που αποφασίζουν για το πότε θα αναβάλουν μια υπόθεση,

καθώς εκείνοι  γνωρίζουν τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης και εκτιμούν το λόγο της αναβολής.

Ωστόσο,  τα   χρονικά  περιθώρια  αναβολής  είναι  περιορισμένα,  καθότι  από  την  Πρόεδρο  του

Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης δεν χορηγούνται ημερομηνίες αναβολών πέραν των δύο-τριών

επόμενων δικασίμων.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο τίθενται  χρονικά όρια στις  αναβολές και  εμμέσως

ασκείται ο σχετικός έλεγχος.

6. Ένας Πρωτοδίκης είναι επιφορτισμένος τόσο με την ενημέρωση της βιβλιοθήκης όσο και με την

παρακολούθηση της νομολογίας. Ωστόσο, ενόψει του ότι όλοι οι δικαστές έχουν πλέον στη διάθεσή

τους μια πολύ καλά οργανωμένη βάση νομολογίας, αυτή του ΟΣΣΔΥΔ, όπου πολύ εύκολα μπορούν

να εντοπίσουν προς μελέτη όχι μόνο τις αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, αλλά

και  όλων  των  άλλων  Διοικητικών  Δικαστηρίων,  η  Πρόεδρος  του  Τριμελούς  Συμβουλίου

Διεύθυνσης εκτιμά ότι η επιβάρυνση ενός Πρωτοδίκη με την παρακολούθηση της εξέλιξης της

νομολογίας του Δικαστηρίου, την ανάδειξη σημαντικών αποφάσεων και την ανάρτησή τους στην

ιστοσελίδα του Δικαστηρίου, καθώς και με την επισήμανση αντιθέσεων στη νομολογία μεταξύ των

Τμημάτων του, θα αποτελούσε μια προσφορά στους δικαστές που ήδη έχουν στη διάθεσή τους και,

ως εκ τούτου, περιορισμένης σημασίας και αξίας. Αναντίρρητα, η ανάρτηση τέτοιου υλικού στην

ιστοσελίδα του Δικαστηρίου θα μπορούσε να ωφελήσει τους δικηγόρους. Υφίσταται εποπτεία του

Προϊσταμένου  του  Δικαστηρίου  ή  επιφορτισμένου  δικαστικού  λειτουργού  στις  υποθέσεις  που

εκκρεμούν με πιλοτική δίκη.

7. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι διάδικοι ζητούν να επικοινωνήσουν με την Προϊσταμένη του

Δικαστηρίου  και  τους  δικαστικούς  λειτουργούς  για  τις  υποθέσεις  τους  και  το  αίτημά  τους

ικανοποιείται. Όσον αφορά στον τρόπο, εξαρτάται από το τι εκείνοι θα επιλέξουν.

8. Η  Πρόεδρος  του  Τριμελούς  Συμβουλίου  Διεύθυνσης  δεν  θεωρεί  ότι  η  απασχόληση  των

δικαστικών  λειτουργών  σε  επιτροπές,  συμβούλια  κ.λπ.  αποβαίνει  απαραίτητα  σε  βάρος  των

δικαστικών  τους  καθηκόντων.  Υπάρχουν  δικαστικοί  λειτουργοί  που,  παρότι  απασχολούνται  σε

Επιτροπές και Πειθαρχικά Συμβούλια, ανταποκρίνονται υπεύθυνα και με κάθε συνέπεια και στα

κύρια καθήκοντά τους. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι που δεν τα καταφέρνουν.

Ε. Στατιστικά

Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης απέστειλε στο πλαίσιο του ερωτηματολογίου

τα εξής στατιστικά:
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Κατά  το  δικαστικό  έτος  2020-2021  εισήχθησαν  σε  αυτό  2.956  υποθέσεις  (1.811  μονομελούς

συνθέσεως, 544 τριμελούς συνθέσεως και 601 προεδρικής διαδικασίας). 

Κατά το ίδιο δικαστικό έτος  συζητήθηκαν 3.674 υποθέσεις (2.355 μονομελούς συνθέσεως, 724

τριμελούς συνθέσεως και 595 προεδρικής διαδικασίας). 

Ο αριθμός των υποθέσεων που αναβλήθηκαν κατά το δικαστικό έτος 2020-2021 ανέρχεται σε 815

(766 από αναβολή και 49 προδικαστικές) με κύριο λόγο αναβολής τα μέτρα που ελήφθησαν λόγω

covid 19.  

Κατά το ίδιο δικαστικό έτος δημοσιεύθηκαν 4.414 αποφάσεις.

Στις 15-9-2021 εκκρεμούσαν προς προσδιορισμό 1.645 υποθέσεις (1.485 μονομελούς συνθέσεως,

158 τριμελούς συνθέσεως και 2 προεδρικής διαδικασίας). Κατά την ίδια ημερομηνία εκκρεμούσαν

στα χέρια δικαστών προς δημοσίευση απόφασης 1.254 υποθέσεις (947 μονομελούς συνθέσεως, 304

τριμελούς  συνθέσεως και  3  προεδρικής  διαδικασίας),  εκ  των οποίων 294 στα  χέρια  τεσσάρων

δικαστών που εμφανίζουν καθυστέρηση στη δημοσίευση αποφάσεων. 

Συνεπώς, κατά τη λήξη του προηγούμενου δικαστικού έτους, το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων

του  Δικαστηρίου  μας  ανερχόταν  σε  4.628,  μεταξύ  των  οποίων  όσες  έχουν  ήδη  συζητηθεί  και

εκκρεμεί η δημοσίευση απόφασης, όσες προέρχονται από αναβολή, όσες έχουν ήδη προσδιορισθεί

και αυτές που πρόκειται να προσδιοριστούν. 

Από τις 1.645 υποθέσεις που στις 15-9-2021 εκκρεμούσαν προς προσδιορισμό, οι 928 υποθέσεις

αποτελούν προσφυγές κατά της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Α.Ε.»  (ΛΑΓΗΕ  Α.Ε.),  η  οποία  έχει  ήδη  μετονομασθεί  σε

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ και ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.» (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.), και αφορούν

σε  «μεταβατικό  τέλος  ασφάλειας  εφοδιασμού»  που  έχει  επιβληθεί  σε  ιδιώτες  παραγωγούς

ηλεκτρικής  ενέργειας  κατ΄  εφαρμογή  της  με  αριθμό  ΑΠΕΗΛΓ/Φ1/οικ.184898/11-12-2015

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας. Εν αναμονή δικαστικής απόφασης του

Συμβουλίου  της  Επικρατείας  επί  αιτήσεως  ακυρώσεως  που  είχε  ασκηθεί,  με  την  οποία

αμφισβητείτο η νομιμότητα της εν λόγω υπουργικής απόφασης, παρέλειπαν να προσδιορίσουν τις

υποθέσεις αυτές, προς αποφυγή δημοσίευσης αποφάσεων που θα εξέφραζαν κρίση διαφορετική

από αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας και άσκησης ενδεχομένως αντίστοιχων εφέσεων κατ΄

αυτών στο μέλλον. 

Κατόπιν αυτών, οι λοιπές υποθέσεις (διαφόρων αντικειμένων) που εκκρεμούν προς προσδιορισμό

περιορίζονται σε 717. 
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Στ. Η πόλη του Πειραιά

Βλ. περιγραφή ΔΕΦ Πειραιά

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  αυτή  τη  στιγμή  για  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Πειραιά  είναι  το

στεγαστικό. Πέραν όλων των άλλων προβλημάτων, το κτίριο αυτό, εκτός από ακατάλληλο είναι και

επικίνδυνο, προεχόντως λόγω έλλειψης στατικότητας, όπως τούτο έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν

από αρμόδιους φορείς.  

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης, σημαντικό ρόλο στις σχέσεις

που αναπτύσσονται μεταξύ των υπαλλήλων μιας Γραμματείας παίζει η μεγάλη καθυστέρηση που

παρατηρείται  στη  διενέργεια  των  υπηρεσιακών  συμβουλίων  προκειμένου  να  κριθούν  οι

υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων. Εν αναμονή των αποφάσεων των διαφόρων υπηρεσιακών

συμβουλίων, οι συνεργασίες δυσχεραίνονται, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία ενός Δικαστηρίου.

΄Όσο πιο σύντομα ξεκαθαρίζει το τοπίο και προσδιορίζεται ή αποσαφηνίζεται η ιεραρχική σχέση

μεταξύ των υπαλλήλων, τόσο πιο σύντομα εξομαλύνονται και οι σχέσεις μεταξύ τους.

Η  Πρόεδρος  του  Τριμελούς  Συμβουλίου  Διεύθυνσης  κατά  την  ανάληψη  των  καθηκόντων  της

ενημερώθηκε από την απερχόμενη Πρόεδρο και τον Προϊστάμενο της Γραμματείας.  
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22. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 764/1963 (Α΄ 228) με έδρα τη Ρόδο και άρχισε να λειτουργεί την

01.10.1964.  Η  κατά  τόπον  αρμοδιότητά  του  εκτείνεται  στα  νησιά  της  Δωδεκανήσου  και

μεταβατικές έδρες του είναι η Κάλυμνος και η Κως. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται δύο (2) οργανικές θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών, όλες καλυμμένες

και δέκα (10) οργανικές θέσεις Πρωτοδικών, εκ των οποίων καλυμμένες είναι οι εννέα (9). Μία (1)

δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο Δικαστήριο από το 2014, μία (1) από το 2018, τέσσερις (4) από

το 2019, τέσσερις (4) από το 2020 και μία (1) από το 2021. 

Για τη στελέχωση της Γραμματείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου προβλέπονται εννέα (9)

οργανικές  θέσεις  γραμματέων,  εκ  των  οποίων  καλυμμένες  είναι  οι  επτά  (7)  και  μία  (1)  θέση

αναμένεται να καλυφθεί ίσως και εντός του τρέχοντος έτους, δύο (2) θέσεις επιμελητών κενές (τα

σχετικά  καθήκοντα εκτελούν  επί  του  παρόντος  δύο υπάλληλοι  γραμματείας,  που  αρχικά είχαν

προσληφθεί ως επιμελητές και έπειτα μετατάχθηκαν σε θέσεις γραμματέων) και μία (1) θέση ΔΕ

δακτυλογράφων -χειριστών Η/Υ κενή.

Την τελευταία τριετία συνολικά έχουν λάβει άδεια ανατροφής τέκνου δύο δικαστικοί λειτουργοί. 

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από δύο (2) Τμήματα. Δεν υπάρχουν Ειδικά Τμήματα.

 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Δικαστήριο στεγάζεται  σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό Αλεξάνδρου Διάκου 19-21 και το

οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ, ενώ υφίσταται και σχέδιο πυρασφάλειας. Υπάρχει κεντρικός

κλιματισμός.  Ωστόσο η λειτουργία του έχει  αποτελέσει  αντικείμενο διαφωνιών ανάμεσα στους

δικαστικούς  υπαλλήλους.  Η  Προϊσταμένη  του  Δικαστηρίου  ενημερώθηκε  σχετικά  από  την

Προϊσταμένη γραμματέα ότι, κατά το παρελθόν εισχώρησαν στους αεραγωγούς τρωκτικά. Ειδικοί

επαγγελματίες προχώρησαν στον καθαρισμό του κλιματισμού σε όσα μέρη ήταν εφικτός και σε

μυοκτονία,  πλην  όμως  οι  αεραγωγοί  δεν  είναι  εφικτό  να  καθαριστούν  παρά  μόνο  με  ειδικό

ρομποτικό μηχάνημα, που θα πρέπει να έρθει από την Αθήνα, και αυτό συνεπάγεται μεγάλο κόστος.

Κάποιοι υπάλληλοι θεωρούν ότι η λειτουργία του κλιματισμού ενέχει κινδύνους για την υγεία τους
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και  επιμένουν  να  παραμένει  εκτός  λειτουργίας,  όταν  είναι  παρόντες.  Ισάριθμοι  υπάλληλοι

υποστηρίζουν  ότι  τα  τρωκτικά  δεν  είχαν  εισέλθει  στους  αεραγωγούς,  αλλά  ανάμεσα  στην

ψευδοροφή και το ταβάνι και, μετά τις παραπάνω ενέργειες καθαρισμού, μπορεί να λειτουργεί ο

κλιματισμός με ασφάλεια. Άλλοι παραμένουν ουδέτεροι. Μετά από παρότρυνσή της Προϊσταμένης

του Δικαστηρίου,  απευθύνθηκε από την Προϊσταμένη γραμματέα αίτημα προς τις  υγειονομικές

υπηρεσίες  του  Δήμου  και  της  Περιφέρειας  να  προβούν  σε  σχετικό  έλεγχο  και  να  εκφέρουν

εμπεριστατωμένη  άποψη  επί  του  θέματος,  αλλά  δήλωσαν  αδυναμία,  λόγω  ανεπάρκειας

προσωπικού. 

Δεν λειτουργεί βιβλιοθήκη από το 2016, ούτε υπάρχει πρόσωπο επιφορτισμένο με την ενημέρωσή

της, καθώς από τότε σταμάτησαν οι προμήθειες βιβλίων και περιοδικών. 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας παρακολουθεί τη λειτουργία και ενημέρωση του ΟΣΔΔΥΔΔ. Η

εξειδίκευση των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων κρίνεται επαρκής. Από τις λειτουργίες του

ΟΣΔΔΥΔΔ οι δικαστικοί λειτουργοί δεν χρησιμοποιούν τη δημοσίευση αποφάσεων, την κατάθεση

σχεδίου απόφασης,  την κατάθεση εισηγήσεων στις  ακυρωτικές υποθέσεις  και  τη σύνδεση στον

ΟΣΔΔΥΔΔ μέσω VPΝ, ενώ χρησιμοποιούν την έρευνα νομολογίας, την αναζήτηση υποθέσεων της

Γραμματείας και τη χρήση υπηρεσιακού email. Δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου

με  βάσεις  νομικών  δεδομένων  (ΝΟΜΟΣ,  ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ  μέσω  ειδικών  κωδικών)  και  οι

δικαστικοί λειτουργοί συνδέονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς. Δεν λειτουργεί ιστοσελίδα

του Δικαστηρίου. 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  δεν  μετέχουν  στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους

δικαστικούς λειτουργούς. Κατά το δικαστικό έτος 2018-2019, οι Πρωτοδίκες χρεώθηκαν κατά μέσο

όρο 130 υποθέσεις έκαστος (χωρίς να συνυπολογίζονται οι προεδρικές, 17 υποθέσεις έκαστος κατά

μέσο όρο). Κατά το δικαστικό έτος 2019-2020, χρεώθηκαν κατά μέσο όρο 109 υποθέσεις έκαστος

(χωρίς  να  συνυπολογίζονται  οι  προεδρικές,  75  υποθέσεις  έκαστος  κατά  μέσο  όρο).  Κατά  το

δικαστικό έτος 2020-2021, χρεώθηκαν κατά μέσο όρο 62 υποθέσεις (χωρίς να συνυπολογίζονται οι

προεδρικές, 40 υποθέσεις έκαστος κατά μέσο όρο). 

Η  χρέωση  των  υποθέσεων  Μονομελούς  Συνθέσεως  γίνεται  από  τους  Πρωτοδίκες,  μετά  από

προεκφώνηση των υποθέσεων.

Λαμβάνεται  πάντα  υπόψη η  ανάγκη για  προσδιορισμό  των  παλαιότερων  έναντι  των  νεότερων

υποθέσεων με βάση την ημερομηνία κατάθεσης. 

Στις υποθέσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας ο εισηγητής και το Τμήμα προσδιορίζονται από

την  Προϊσταμένη,  συνήθως  κατά  τη  δικάσιμο  που  ακολουθεί  την  κατάθεση  των  αιτήσεων
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αναστολής, εκτός αν πρόκειται για προεδρική οπότε προσδιορίζονται αμέσως με την εισαγωγή της

υπόθεσης. Η χρέωση στον εισηγητή της κύριας υπόθεσης δεν γίνεται κατά τη χρέωση της αίτησης

αναστολής. Ωστόσο, είναι ένα κριτήριο που η Προϊσταμένη θα ήθελα να μπορεί να λάβω υπόψη,

όμως, σπανίως είναι εφικτό, γιατί δεν προκύπτουν οι σχετικές πληροφορίες από τον φάκελο της

υπόθεσης που τίθεται υπόψη της. Σκοπεύει να ζητήσω από τη γραμματεία να σημειώνονται στον

φάκελο  οι  σχετικές  πληροφορίες,  τουλάχιστον  στις  υποθέσεις  που  θα  εισάγονται  στο  εξής.

Επιπλέον,  πολλές  φορές  ο  δικαστής  που  χρεώθηκε  την  αίτηση  αναστολής  δεν  υπηρετεί  στο

Δικαστήριο, όταν προσδιορίζεται προς συζήτηση η κύρια υπόθεση.

2.  Οι υπηρεσίες των δικαστικών λειτουργών με φυσική παρουσία γίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα.

Φυσική παρουσία των δικαστικών λειτουργών στην έδρα του Δικαστηρίου υπάρχει κάθε εργάσιμη

ημέρα.

3. Η  διάσκεψη  των  υποθέσεων  γίνεται  και  με  τηλεδιάσκεψη.  Η  κοινοποίηση  των  δικαστικών

αποφάσεων γίνεται κατά μέσο όρο εντός μηνός από τη δημοσίευση.

4. Σε  σχέση  με  τον  θεσμό  του  Εισηγητή  Δικαστή,  στις  ακυρωτικές  υποθέσεις  ο  εισηγητής

υποβάλλει σύντομη εισήγηση με το ιστορικό της υπόθεσης και τα ζητήματα που ανακύπτουν, η

οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν προσφέρει κάτι. Θα μπορούσε και να λείπει. Στις

υποθέσεις ουσίας ο θεσμός βοηθά στην πράξη κυρίως στο να εντοπιστούν γρήγορα εκείνες που

έχουν εισαχθεί αναρμοδίως.

5. Υφίσταται  ισχυρή  σύσταση  της  Προϊσταμένης  του  Δικαστηρίου  προς  του  δικαστικούς

λειτουργούς να αναβάλλουν για τη συντομότερη δυνατή δικάσιμο και  όχι πέραν των 4 μηνών,

εκτός  εάν  συντρέχει  λόγος  να  αναβληθεί  για  επόμενη  δικάσιμο  (π.χ.  συνεκδίκαση  με  συναφή

υπόθεση, νομιμοποίηση ενόψει παραίτησης, αναμενόμενη έκδοση απόφασης σε συναφή υπόθεση

από άλλο δικαστήριο κ.λπ.).

6.  Όταν  ανέλαβε  η  Προϊσταμένη  του  Δικαστηρίου,  υπήρχε  πράξη  ορισμού  πρωτοδίκη,  ως

υπεύθυνου νομολογίας του Δικαστηρίου, ωστόσο δεν έχει διαπιστώσει να έχουν γίνει εκ μέρους του

κάποιες σχετικές ενέργειες. Σε ένα μικρό Πρωτοδικείο, όπως αυτό της Ρόδου, δεν είναι σκόπιμη,

ούτε  προβλέπεται  εκ  του  νόμου  η  συγκρότηση  Γραφείου  Νομολογίας.  Η  επιβάρυνση  δε  ενός

Πρωτοδίκη  με  τα  σχετικά  καθήκοντα  δεν  είναι  δίκαιη,  εκτός  εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα  να

απαλλαγεί από άλλα, πχ. να έχει μειωμένη χρέωση. Θεωρεί ότι θα ήταν αρκετό κάθε πρωτοδίκης

που πιστεύει ότι έχει εκδώσει μία πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα απόφαση και μετά από σχετική

γνώμη του Προέδρου του Τμήματός του,  όταν πρόκειται για απόφαση τριμελούς σύνθεσης,  να

προβαίνει  σε  αφαίρεση των  ονομάτων  από  αυτή  και  να  τη  δίνει  προς  ανάρτηση  στo site του

Δικαστηρίου,  ίσως  και  με  μικρή  περίληψη.  Κάτι  τέτοιο  θα  ήταν  εφικτό  για  το  Διοικητικό

Πρωτοδικείο Ρόδου (που δεν διαθέτει υπάλληλο πληροφορικής) και δεν θα επέφερε σημαντική
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επιβάρυνση  στο  έργο  των  δικαστών.  Η  Προϊσταμένη  του  Δικαστηρίου  σκοπεύει  να  ασκήσει

εποπτεία στις υποθέσεις που εκκρεμούν με πιλοτική δίκη. 

7. Αρκετές φορές οι  πληρεξούσιοι  δικηγόροι και  οι διάδικοι ζητούν να επικοινωνήσουν με την

Προϊστάμενη του Δικαστηρίου και τους δικαστικούς λειτουργούς για τις  υποθέσεις τους και το

αίτημά τους ικανοποιείται κατά κανόνα με συνάντηση με φυσική παρουσία. Όταν δεν είναι εφικτό,

γίνεται και τηλεφωνικά, ιδίως όταν πρόκειται για δικηγόρους που δεν ανήκουν στον Δικηγορικό

Σύλλογο Ρόδου.

8. Η Προϊσταμένη του Δικαστηρίου δεν θεωρεί ότι η απασχόληση των δικαστικών λειτουργών σε

επιτροπές,  συμβούλια κ.λπ.  αποβαίνει  σε βάρος των δικαστικών τους  καθηκόντων,  καθώς τους

αποσπούν  από  αυτά  και  συνεπάγονται,  κατά  κανόνα,  την  ανάλωση  σημαντικού  χρόνου  και

δυνάμεων  των  δικαστικών  λειτουργών,  που  διαφορετικά  θα  διέθεταν  για  τα  δικαστικά  τους

καθήκοντα.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  ουδείς  των  πρωτοδικών  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Ρόδου χάρηκε όταν του ανατέθηκαν ή κληρώθηκε να αναλάβει τέτοια καθήκοντα.

Ε. Στατιστικά

Η Προϊσταμένη του Δικαστηρίου απέστειλε στο πλαίσιο του ερωτηματολογίου τα εξής στατιστικά:

Στις 30.09.2021 το Δικαστήριο αριθμούσε 581 συνολικά υποθέσεις που δεν είχαν προσδιοριστεί (50

του 2018, 95 του 2019, 210 του 2020, 226 του 2021). Ήδη δεν εκκρεμούν υποθέσεις παλαιότερες

του 2020.

Στ. Η πόλη της Ρόδου

Το Δικαστήριο βρίσκεται στην Εφετειακή Περιφέρεια Πειραιά. 

Η πόλη της Ρόδου είναι η πρωτεύουσα του Νομού Δωδεκανήσου, ανήκει στη Περιφέρεια Nοτίου

Αιγαίου και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου [ν. 3852/2010 (Α΄ 87), άρθρο 1 περ. 10, άρθρο

3, παρ. 3, περ. ιβ΄, άρθρο 6, παρ. 1, περ. v].

Η πόλη της Ρόδου έχει  πληθυσμό 49.541 κατοίκους,  ενώ ο διευρυμένος Καλλικρατικός  Δήμος

Ρόδου έχει πληθυσμό 115.490 (σύμφωνα με την απογραφή του 2011). O Νομός Δωδεκανήσoυ έχει

πληθυσμό 190.071 κατοίκους. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει πληθυσμό 308.975 κατοίκους,

σύμφωνα με την απογραφή του 2011 284 .

Στην πόλη της Ρόδου εδρεύουν και λειτουργούν: το Εφετείο Δωδεκανήσου, η Εισαγγελία Εφετών

Δωδεκανήσου,  το  Πρωτοδικείο,  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών,  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο,  το

Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο.
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Στην πόλη της Ρόδου λειτουργούν τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης, εδρεύουν πολλές

δημόσιες  υπηρεσίες,  όπως  η  Εφορεία  Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου,  η  Ιατροδικαστική  Υπηρεσία

Δωδεκανήσου και το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Η Ρόδος διαθέτει λιμάνι,  αεροδρόμιο (για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού), λεωφορεία, και

ταξί. Η Ρόδος απέχει 11-26 ώρες από το λιμάνι του Πειραιά με πλοίο (ανάλογα με την επιλογή

διαδρομής και ακτοπλοϊκής εταιρείας) και 40   από το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Η  οικονομική  ανάπτυξη  της  Ρόδου  στηρίζεται  κυρίως  στο  εμπόριο,  τον  τουρισμό  και  τη

ψυχαγωγία.

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Το Δικαστήριο αντιμετωπίζει προβλήματα δύο κατηγοριών. Α. Στην πρώτη εντάσσονται τα σχετικά

με τη συγκρότηση των τμημάτων και τη χρέωση των υποθέσεων, με ζητούμενο, αφενός, τα πρώτα

να είναι ισότιμα από απόψεως αριθμού και ικανότητας των δικαστικών λειτουργών, αφετέρου, η

δεύτερη να είναι δίκαιη, ώστε όλοι οι δικαστές να έχουν χρεωθεί στο τέλος του δικαστικού έτους,

κατά  το  δυνατόν,  ισάριθμες  υποθέσεις  και  ίσης  δυσκολίας,  συνυπολογιζομένης,  βέβαια,  της

ικανότητάς  τους  να  τις  διεκπεραιώσουν,  που  έχει  επικρατήσει  να  θεωρείται  ανάλογη  με  την

αρχαιότητά  τους.  Παράγοντες  που  προβληματίζουν είναι:  1)  ότι  το  ένα  Τμήμα έπρεπε  να  έχει

περισσότερους δικαστές (5 έναντι 4) και αυτό ήταν εκείνο στο οποίο προήδρευε η Προϊσταμένη

του  Δικαστηρίου  προτού αναλάβει  καθήκοντα  Προϊσταμένου,  ο  οποίος  συνηθίζεται  να  έχει  το

τμήμα  με  τους  λιγότερους  δικαστές,  λόγω  ακριβώς  του  ότι  καλείται  να  εκτελέσει,  επιπλέον,

καθήκοντα διεύθυνσης, και 2) η Προϊσταμένη είχε ήδη αντιληφθεί ότι,  τουλάχιστον στο Τμήμα

αυτό, η ικανότητα των αρχαιότερων δικαστών δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις η αναμενόμενη,

ήτοι ανάλογη της εμπειρίας τους, ενώ δύο δικαστές (έναντι ενός του άλλου τμήματος) είχαν μόλις

ένα χρόνο εμπειρίας ως πρωτοδίκες και ένας ακόμη μόλις δύο έτη εμπειρίας, μάλιστα σε χρονιές

πανδημίας,  κατά  τις  οποίες  η  εμπειρία  που  αποκόμισαν  δεν  ήταν  η  συνήθης,  λόγω  της

περιορισμένης  συζήτησης  των  υποθέσεων  και,  συνακόλουθα,  χρέωσης  των  δικαστών.  Β.  Στη

δεύτερη κατηγορία εντάσσονται εκείνα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας,

στην εικόνα του Δικαστηρίου από απόψεως καθαριότητας και όχι μόνο, στις υπάρχουσες υποδομές,

στην προμήθεια αναγκαίου υλικού κ.ά. Συγκεκριμένα, η Προϊσταμένη διαπίστωσε, αλλά και έγινε

αποδέκτης παραπόνων από ορισμένους υπαλλήλους για τα εξής: 1) Ήδη γνώριζε ότι οι σχέσεις

ανάμεσα  σε  ορισμένους  υπαλλήλους  είναι  τεταμένες.  Μάλιστα,  έχει  ασκηθεί  ενώπιον  του

Πενταμελούς  Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά η ΕΜ 22/28.9.2021

πειθαρχική  αγωγή  σε  βάρος  δύο  εξ  αυτών  για  το  πειθαρχικό  αδίκημα  της  ανάρμοστης

συμπεριφοράς.  Επιπροσθέτως,  όσο  χρόνο  υπηρετούσε  στο  Δικαστήριο,  ως  Πρόεδρος  του  1ου
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Τμήματος, αλλά και μόλις ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένης ανέκυψαν αρκετές φορές διαφωνίες

ανάμεσα στους υπαλλήλους για διάφορα επουσιώδη υπηρεσιακά θέματα, που θα μπορούσαν να

επιλυθούν με την απαιτούμενη διάθεση συνεννόησης, αλλά και τις αναγκαίες πρωτοβουλίες από

πλευράς  της  Προϊσταμένης  υπαλλήλου  της  Γραμματείας.  Αντ’  αυτού,  Η  Προϊσταμένη  του

Δικαστηρίου κλήθηκε να δώσει λύση, ακόμη και για ζητήματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς της,

όπως η απάντηση επί αιτήματος υπαλλήλου της Γραμματείας για τη χορήγηση κανονικής άδειας,

για το εάν θα πρέπει και πώς να γίνει δεκτή κατάθεση σχετικών εγγράφων που περιήλθαν στο

Δικαστήριο με  courier, για τη θέση σε λειτουργία ή όχι του κλιματισμού κ.ά.  2) Η εικόνα του

Δικαστηρίου από απόψεως καθαριότητας δεν ήταν η πρέπουσα, ενώ υπήρχαν σημαντικές φθορές

σε έπιπλα,  καθώς και  ελλείψεις  υλικού.  Οι εξωτερικοί  χώροι  (βεράντες,  παντζούρια,  εξώθυρες,

πορτοπαράθυρα) φαίνονταν, σαν να είχαν πολύ καιρό (μήνες τουλάχιστον) να καθαριστούν. Στο

πάτωμα  του  πρώτου  ορόφου,  σε  κάποια  άκρη,  στον  χώρο  υποδοχής  πριν  το  γραφείο  της

Προϊσταμένης  Διεύθυνσης,  βρίσκονταν τυλιγμένα  κάποια  χαλιά,  που  ούτε  να  χρησιμοποιηθούν

μπορούσαν,  καθώς  ήταν  βρώμικα,  ούτε  είχαν  συσκευασθεί  με  κάποιον  τρόπο,  ώστε  να

αποθηκευτούν  σε  άλλο,  κατάλληλο  σημείο.  Στη  βιβλιοθήκη  και  γραφείο  των  Πρωτοδικών,

βρίσκονταν σε  διάφορα σημεία  κατεστραμμένες  καρέκλες  γραφείου,  που καταλάμβαναν,  χωρίς

λόγο, σημαντικό από τον ήδη περιορισμένο χώρο, ενώ οι υπάρχουσες καρέκλες δεν επαρκούσαν,

ούτε υπήρχε γραφείο με εγκατεστημένο υπολογιστή και εκτυπωτή στη διάθεση των δικαστών. Στο

έπιπλο γραφείο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης η επιφάνεια γραφής ήταν κεκλιμένη, καθώς τα πόδια

του επίπλου είχαν ανοίξει, και ήταν ζήτημα χρόνου να καταρρεύσει, η δε βιβλιοθήκη ήταν γεμάτη

με άχρηστα έγγραφα και είχε καιρό να καθαριστεί. Επιπλέον, οι ανατομικές καρέκλες γραφείου των

Προέδρων  και  των  δύο  Τμημάτων  παρουσίαζαν  σημαντική  φθορά.  3) Τόσο  οι  δικαστές  του

Δικαστηρίου, όσο και οι υπάλληλοι της γραμματείας δεν έχουν λάβει οδοιπορικά έξοδα για τις

μεταβατικές έδρες κατά τα τελευταία δύο έτη. 4)  Λείπουν χώρος και έπιπλα για την τακτοποίηση

δικογραφιών και λοιπών εγγράφων, καθώς το υπόγειο του κτιρίου, όπου στεγάζεται το αρχείο, είναι

πλήρες, δεδομένου ότι από το 2003 δεν έχει γίνει καταστροφή αρχείου. 5) Πρόσφατα έλαβε γνώση

ότι  υπάρχουν  οφειλές  τριών  ετών  προς  τον  προμηθευτή  γραφικής  ύλης  του  Δικαστηρίου,  με

αποτέλεσμα να αρνείται να τους προμηθεύσει πλέον με χαρτί και να χρησιμοποιούν χαρτί που έχει

διαθέσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου. 6) Η λειτουργία του κλιματισμού είναι προβληματική. 

Η Προϊσταμένη του Δικαστηρίου δεν έλαβε βοήθεια, ούτε ενημερώθηκε για τα προβλήματα του

Δικαστηρίου, τουλάχιστον  όχι  γι'  αυτά  που  διαπίστωσε  στη  συνέχεια  ότι  υπάρχουν.  Είχε  μία

σύντομη προφορική ενημέρωση μόνο για το κτιριακό ζήτημα του Δικαστηρίου. Ήδη γνώριζε ότι

εκκρεμεί  στο  αρμόδιο  πολιτικό  δικαστήριο  αγωγή  έξωσης,  δεδομένου  ότι  δεν  ανανεώθηκε  η

υπάρχουσα σύμβαση μίσθωσης και ο ιδιοκτήτης ήθελε ελεύθερο το ακίνητο, προκειμένου να το
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ιδιοχρησιμοποιήσει.  Γνώριζε,  επίσης,  ότι  είχε δεύτερες σκέψεις  και  είχε επανέλθει  με πρόταση

ανανέωσης της σχετικής μίσθωσης με συγκεκριμένους όρους. Η ενημέρωση που έλαβε είναι πως

δρομολογείται  μετεγκατάσταση  του  Δικαστηρίου  σε  άλλο  κτίριο,  ιδιοκτησίας  του  Ελληνικού

Δημοσίου,  η  οποία,  όμως,  δεν  αναμένεται  να  γίνει  εντός  της  επόμενης  διετίας.  Βεβαίως,  η

απελθούσα  Προϊσταμένη  έθεσε  τον  εαυτό  της  στη  διάθεσή  της,  ώστε  να  επικοινωνήσει

τηλεφωνικώς μαζί της για όποιο ζήτημα θα έκρινε σκόπιμο να ζητήσω τη βοήθειά της. 

Την  Προϊσταμένη  του  Δικαστηρίου  προβληματίζει  η  αναγκαιότητα  της  διατήρησης  των

μεταβατικών  εδρών  του  Δικαστηρίου,  ιδίως  εκείνης  της  Καλύμνου,  ενόψει  του  περιορισμένου

αριθμού  υποθέσεων  που  εισάγονται  προς  συζήτηση  σε  αυτές,  των  δυνατοτήτων  που  πλέον

υφίστανται δικονομικά να παρίστανται οι διάδικοι με δήλωση, αλλά και να καταθέτουν δικόγραφα

και σχετικά έγγραφα, των σημαντικών δυσχερειών που υπάρχουν για τη μετάβαση του Δικαστηρίου

στις έδρες αυτές και των παραπόνων των υπαλλήλων ότι υποβάλλονται σε έξοδα, ενώ οι αποδοχές

τους είναι μειωμένες. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έχει δύο μεταβατικές έδρες σε Κω (δύο δικάσιμοι

στην Κω κατά τον μήνα Μάιο, οπότε μεταβαίνουν και τα δύο Τμήματα, και μία ακόμη δικάσιμος

τον  Οκτώβριο  για  ένα  εκ  των  δύο  Τμημάτων)  και  Κάλυμνο  (μία  δικάσιμος,  κατά  τον  μήνα

Οκτώβριο, για την οποία μεταβαίνει το ένα Τμήμα). Για τις δικασίμους αυτές μετακινούνται 5 έως

6 δικαστές  και  δύο υπάλληλοι  (ένας  γραμματέας  έδρας  και  ένας  ακόμη που ασκεί  καθήκοντα

δικαστικού επιμελητή) και μεταφέρονται δικογραφίες, με τα έξοδα και τους κινδύνους που αυτό

συνεπάγεται,  για  να  συνεδριάσουν  σε  αίθουσες  ακροατηρίου,  στις  οποίες  συχνά  παρίστανται

λιγότεροι από τους δικαστές και τους υπαλλήλους δικηγόροι, καθώς οι πληρεξούσιοι δικηγόροι σε

σημαντικό αριθμό υποθέσεων του πινακίου επιλέγουν να παρασταθούν με δήλωση. Επιπροσθέτως,

σε  περίπτωση  αναβολής  της  συζήτησης  μιας  υπόθεσης  η  νέα  συζήτηση  ορίζεται  να  γίνει  σε

δικάσιμο που αναγκαστικά απέχει σημαντικά (5, 7 ή 12 μήνες κατά περίπτωση). Τέλος, η εισαγωγή

υποθέσεων  προς  εκδίκαση  ιδιαίτερα  στη  μεταβατική  έδρα  της  Καλύμνου,  είναι  σημαντικά

μειωμένη. 
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23. Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 764/1963 (Α΄ 228) και άρχισε να λειτουργεί την 01.10.1964. Η

έδρα  του  βρίσκεται  στη  Σύρο.  Μεταβατική  έδρα  η  Σάμος.  Η  κατά  τόπον  αρμοδιότητά  του

εκτείνεται στους νομούς Κυκλάδων και Σάμου. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο  Δικαστήριο  προβλέπονται  δύο (2)  οργανικές  θέσεις  Προέδρων Πρωτοδικών  και  εννέα  (9)

οργανικές θέσεις Πρωτοδικών - Παρέδρων. Από αυτές καλυμμένες είναι οι θέσεις των Προέδρων

Πρωτοδικών, ενώ δεν έχει καλυφθεί μία θέση Πρωτοδίκη – Παρέδρου. Οι δικαστικοί λειτουργοί

υπηρετούν στο Δικαστήριο από δύο (2) έως πέντε (5) χρόνια. 

Για τη στελέχωση της Γραμματείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου προβλέπονται εννέα (9)

οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, εκ των οποίων δεν έχουν καλυφθεί οι τρεις (3).

Την  τελευταία  τριετία  έχει  λάβει  άδεια  μία  (1)  δικαστικός  λειτουργός  λόγω  τοκετού-λοχείας-

ανατροφής τέκνου). Από τους δικαστικούς υπαλλήλους μία (1) έχει λάβει  άδεια λόγω ανατροφής

τέκνου.

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από δύο (2) Τμήματα.  Δεν υπάρχουν Ειδικά Τμήματα. Τα Τμήματα

συγκροτούνται με κριτήριο την αρχαιότητα και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το κατάστημα του Δικαστηρίου σήμερα στεγάζεται στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου, επί

της  πλατείας  Μιαούλη.  Συστεγάζεται  με  το  Πολιτικό  Πρωτοδικείο  και  Εφετείο,  καθώς  και  με

υπηρεσίες  του  Δήμου  Σύρου.  Το  κτίριο  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  ΑΜΕΑ.  Υφίσταται  σχέδιο

πυρασφάλειας  για  το  κτίριο  και  πυροσβεστήρες  για  τον  χώρο  που  στεγάζεται  το  Διοικητικό

Πρωτοδικείο Σύρου. Επίσης, λειτουργούν κλιματιστικά μηχανήματα.

Στο Δικαστήριο δεν λειτουργεί βιβλιοθήκη. 

Η  Προϊσταμένη  της  Γραμματείας  και  ένας  δικαστικός  υπάλληλος  (Τ.Ε.  Πληροφορικής)

παρακολουθούν  τη  λειτουργία  και  ενημέρωση  του  ΟΣΔΔΥΔΔ.  Η  εξειδίκευση  των  δικαστικών

λειτουργών και υπαλλήλων κρίνεται πολύ ικανοποιητική, παράλληλα δε λειτουργεί ιστοσελίδα του

Δικαστηρίου, η οποία επικαιροποιείται συχνά. Από τις λειτουργίες του ΟΣΔΔΥΔΔ οι δικαστικοί
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λειτουργοί δεν χρησιμοποιούν την κατάθεση σχεδίου απόφασης και την κατάθεση εισηγήσεων στις

ακυρωτικές  υποθέσεις,  ενώ  χρησιμοποιούν  τη  δημοσίευση  αποφάσεων,  την,  την  έρευνα

νομολογίας,  την  αναζήτηση υποθέσεων της  Γραμματείας,  τη  χρήση υπηρεσιακού  email  και  τη

σύνδεση  στον  ΟΣΔΔΥΔΔ μέσω  VPΝ.  Δεν  υπάρχει  δυνατότητα  σύνδεσης  του  Δικαστηρίου  με

βάσεις νομικών δεδομένων (ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ μέσω ειδικών κωδικών) και οι δικαστικοί

λειτουργοί συνδέονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς. 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  δεν  μετέχουν  στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους

δικαστικούς λειτουργούς.

Οι δικαστικοί λειτουργοί χρεώθηκαν κατά τα τρία τελευταία δικαστικά έτη χρεώθηκαν κατά μέσο

όρο 200 υποθέσεις τον χρόνο. 

Η χρέωση των υποθέσεων Μονομελούς Συνθέσεως γίνεται μεταξύ των Πρωτοδικών ισοβαρώς. Ο

Πρόεδρος  του  εκάστοτε  Τμήματος  ελέγχει  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  αν  η  χρέωση  αυτή,

ποσοτικά και ποιοτικά, είναι ίση στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού. 

Λαμβάνεται  πάντα  υπόψη η  ανάγκη για  προσδιορισμό  των  παλαιότερων  έναντι  των  νεότερων

υποθέσεων με βάση την ημερομηνία κατάθεσης. 

Στις  υποθέσεις  προσωρινής  δικαστικής  προστασίας  το  Τμήμα  προσδιορίζεται  αμέσως  με  την

εισαγωγή της υπόθεσης, όχι, όμως, και ο εισηγητής. Η χρέωση στον εισηγητή της κύριας υπόθεσης

δεν γίνεται κατά τη χρέωση της αίτησης αναστολής.

2. Οι υπηρεσίες των δικαστικών λειτουργών με φυσική παρουσία γίνονται τη θερινή περίοδο κάθε

εργάσιμη ημέρα της υπηρεσίας τους, ενώ τη χειμερινή περίοδο τέσσερις ημέρες ανά εβδομάδα

υπηρεσίας τους. Φυσική παρουσία των δικαστικών λειτουργών στην έδρα του Δικαστηρίου υπάρχει

πέντε ημέρες τον μήνα.

3.  Η διάσκεψη  των  υποθέσεων  γίνεται  και  με  τηλεδιάσκεψη.  Η  κοινοποίηση  των  δικαστικών

αποφάσεων γίνεται επίκαιρα από την δικαστική επιμελήτρια του Δικαστηρίου σε διάστημα το πολύ

τριών μηνών μετά τη δημοσίευσή τους, χωρίς την εποπτεία του Προϊσταμένου.

4. Σε σχέση με τον θεσμό του Εισηγητή Δικαστή, ανά δέκα υποθέσεις που εισάγονται ορίζεται και

διαφορετικός δικαστικός λειτουργός ως εισηγητής.

5. Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου εποπτεύει τις αναβολές.

6. Υπεύθυνος  νομολογίας  του  Δικαστηρίου  έχει  ορισθεί  μία  Πρωτοδίκης.  Οι  υποθέσεις  που

εκκρεμούν με πιλοτική δίκη κοινοποιούνται μέσω της Γενικής Επιτροπείας στη Γραμματεία του

Δικαστηρίου και μέσω αυτής σε όλους τους δικαστικούς λειτουργούς.
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7. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι διάδικοι ζητούν να επικοινωνήσουν με τον Προϊστάμενο του

Δικαστηρίου  και  τους  δικαστικούς  λειτουργούς  για  τις  υποθέσεις  τους  και  το  αίτημά  τους

ικανοποιείται με τον τρόπο που θα επιλέξουν.

8. Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου δεν θεωρεί ότι η απασχόληση των δικαστικών λειτουργών σε

επιτροπές, συμβούλια κ.λπ. αποβαίνει σε βάρος των δικαστικών τους καθηκόντων, εφόσον έχουν τη

δυνατότητα να τα συνδυάσουν. 

Ε. Στατιστικά

Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου απέστειλε στο πλαίσιο του ερωτηματολογίου τα εξής στατιστικά:

Υφίστανται 466 υποθέσεις που δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Στ. Η πόλη της Σύρου

Το Δικαστήριο βρίσκεται στην Εφετειακή Περιφέρεια Πειραιά. 

Η Ερμούπολη είναι η πρωτεύουσα της Νήσου Σύρου, η έδρα της Περιφέρειας Nοτίου Αιγαίου και

ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου [ν. 3852/2010 (Α΄ 87) , άρθρο 1 περ. 29, άρθρο 3,

παρ. 3, περ. ιβ΄, άρθρο 6, παρ. 1, περ. v].

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης (μοναδικός Δήμος του νησιού) έχει πληθυσμό 21.507 κατοίκους,

σύμφωνα με την απογραφή του 2011. O Νομός Κυκλάδων έχει πληθυσμό 112.615 κατοίκους. Η

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει πληθυσμό 308.975 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του

2011.

Στην Ερμούπολη της Σύρου εδρεύουν και λειτουργούν: το Εφετείο Αιγαίου, η Εισαγγελία Εφετών

Αιγαίου,  το  Πρωτοδικείο,  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών,  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  και  το

Ειρηνοδικείο.

Στην Ερμούπολη λειτουργεί ένα τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, η

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Η Σύρος διαθέτει λιμάνι, αεροδρόμιο, ΚΤΕΛ, minibus και ταξί. Η Σύρος απέχει 3,5 ώρες από το

λιμάνι του Πειραιά (με πλοίο) και 40 λεπτά αεροπορικώς από το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Η  οικονομική  ανάπτυξη  της  Σύρου  στηρίζεται  σε  πολλές  διαφορετικές  πηγές.  Καθοριστικά

συμβάλλουν ο τουρισμός,  η λειτουργία του ναυπηγείου (Νεώριο)  και η υψηλή πλέον αγροτική

παραγωγή (κυρίως χάρη στην ύπαρξη δεκάδων θερμοκηπίων). 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Το  μοναδικό  πρόβλημα  που  διαπίστωσε  ο  Προϊστάμενος  του  Δικαστηρίου  είναι  η  έλλειψη

συναδελφικότητας ορισμένων Πρωτοδικών σε μεμονωμένες περιπτώσεις. 
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Ο Προϊστάμενος  του Δικαστηρίου κατά την ανάληψη των καθηκόντων του έλαβε βοήθεια και

ενημέρωση από την προηγούμενη Προϊσταμένη του Δικαστηρίου.   

Κατά  την  άποψή  του,  το  αντικείμενο  των  υποθέσεων  στα  μικρά  επαρχιακά  πρωτοδικεία

επαναλαμβάνεται.  Μετά το πέρας δύο ή τριών χρόνων ο δικαστικός  λειτουργός έχει,  συνήθως,

εξαντλήσει  τις  διαφορές  που  άγονται  ενώπιον  του  προς  επίλυση.  Ίσως,  θα  ήταν  σκόπιμο,  για

διάφορους  λόγους,  μετά  την  πάροδο  πενταετίας  να  μετακινούνται  υποχρεωτικά  σε  άλλο

πρωτοδικείο. 
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24. Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 298/1963 (Α΄ 68) και άρχισε να λειτουργεί την 01.10.1963. Η

έδρα  του  βρίσκεται  στην  Χαλκίδα  και  η  κατά  τόπον  αρμοδιότητά  του  εκτείνεται  στον  νομό

Ευβοίας.

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται εννέα (9) οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών, εκ των οποίων

δύο (2) θέσεις  Προέδρων Πρωτοδικών και επτά (7) θέσεις Πρωτοδικών – Παρέδρων. Οι δύο (2)

θέσεις των Προέδρων Πρωτοδικών είναι καλυμμένες και από τις επτά (7) θέσεις Πρωτοδικών –

Παρέδρων είναι καλυμμένες οι έξι (6). Δύο δικαστικοί λειτουργοί υπηρετούν στο Δικαστήριο από

το 2013, μία από το 2014, μία από το 2015, μία από το 2016, μία από το 2019 και δύο από το 2021. 

Για τη στελέχωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου Πρωτοδικείου Χαλκίδας προβλέπονται εννέα

(9) οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, εκ των οποίων επτά (7) θέσεις γραμματέων, μία (1)

θέση ΔΕ δακτυλογράφων – χειριστών Η/Υ και μία (1) θέση επιμελητή. Από τις επτά (7) θέσεις

γραμματέων είναι καλυμμένες οι έξι (6). Η μία (1) θέση ΔΕ δακτυλογράφων – χειριστών Η/Υ είναι

κενή και η μία (1) θέση επιμελητή είναι καλυμμένη. 

Την  τελευταία  τριετία  συνολικά  έχουν  λάβει  άδεια  τρεις  (3)  δικαστικοί  λειτουργοί  (δύο  λόγω

ανατροφής τέκνου και μία λόγω κυοφορίας-μητρότητας- ανατροφής τέκνου). Από τους δικαστικούς

υπαλλήλους ένας (1) έχει λάβει αναρρωτική άδεια. 

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από δύο (2) Τμήματα.  Δεν υπάρχουν Ειδικά Τμήματα. Τα Τμήματα

συγκροτούνται με κριτήριο τις υπάρχουσες οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Δικαστήριο στις 08.01.1995 μεταστεγάστηκε σε δύο ορόφους νεοκλασικού κτίσματος επί της

οδού Ισαίου 2. Διαθέτει δε δική του αίθουσα συνεδριάσεων στον πρώτο όροφο του ως άνω κτιρίου.

Το  κτίριο  δεν  πληροί  τις  προδιαγραφές  για  την  εξυπηρέτηση  αναγκών  ΑΜΕΑ  (υπάρχει  η

δυνατότητα δημιουργίας προσβάσιμου σημείου εξυπηρέτησης στη είσοδο του κτιρίου, πλην, όμως,
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δεν  υπάρχει  δυνατότητα  πρόσβασης  στο  ακροατήριο).  Υφίσταται  σχέδιο  πυρασφάλειας  και

λειτουργούν κλιματιστικά μηχανήματα. 

Στο Δικαστήριο δεν λειτουργεί βιβλιοθήκη. 

Έχει οριστεί δικαστική υπάλληλος, ως διαχειρίστρια για το ΟΣΔΔΥΔΔ, καθώς και αναπληρώτρια

αυτής. Η εξειδίκευση των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων κρίνεται επαρκής, παράλληλα δε

λειτουργεί ιστοσελίδα και γίνεται ενημέρωσή της με αποφάσεις του Δικαστηρίου, ανακοινώσεις,

πληροφορίες κ.λπ. Από τις λειτουργίες του ΟΣΔΔΥΔΔ οι δικαστικοί λειτουργοί δεν χρησιμοποιούν

την  κατάθεση σχεδίου  απόφασης,την κατάθεση εισηγήσεων  στις  ακυρωτικές  υποθέσεις  και  τη

σύνδεση στον ΟΣΔΔΥΔΔ μέσω VPN, ενώ χρησιμοποιούν τη δημοσίευση αποφάσεων, την έρευνα

νομολογίας, την αναζήτηση υποθέσεων της Γραμματείας και τη χρήση υπηρεσιακού email.  Δεν

υπάρχει  δυνατότητα  σύνδεσης  του  Δικαστηρίου  με  βάσεις  νομικών  δεδομένων  (ΝΟΜΟΣ,

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ μέσω ειδικών κωδικών), διότι δεν έχουν δοθεί οι απαιτούμενοι ειδικοί κωδικοί. 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  δεν  μετέχουν  στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους

δικαστικούς λειτουργούς.

Οι Πρωτοδίκες του Δικαστηρίου κατά τα τρία τελευταία δικαστικά έτη χρεώθηκαν κατά μέσο όρο

288 υποθέσεις έκαστος. 

Για τη χρέωση των υποθέσεων Μονομελούς Συνθέσεως γίνεται προεκφώνηση και στη συνέχεια

κατανομή των υποθέσεων από τους Πρωτοδίκες.

Λαμβάνεται  πάντα  υπόψη η  ανάγκη για  προσδιορισμό  των  παλαιότερων  έναντι  των  νεότερων

υποθέσεων με βάση την ημερομηνία κατάθεσης. 

Στις υποθέσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας ο εισηγητής και το Τμήμα δεν προσδιορίζονται

αμέσως με την εισαγωγή της υπόθεσης αλλά μέσα σε ένα μήνα, ήτοι μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

Η χρέωση στον εισηγητή της κύριας υπόθεσης δεν γίνεται κατά τη χρέωση της αίτησης αναστολής,

όλες, όμως, οι αιτήσεις αναστολής εκδικάζονται σύντομα από δικάσιμο σε δικάσιμο.

2. Οι υπηρεσίες των δικαστικών λειτουργών με φυσική παρουσία γίνονται συνήθως δύο ημέρες

κάθε εβδομάδα, τις υπόλοιπες ημέρες οι δικαστές είναι σε ετοιμότητα να μεταβούν στο Δικαστήριο

εφόσον  παραστεί  ανάγκη.  Φυσική  παρουσία  των  δικαστικών  λειτουργών  στην  έδρα  του

Δικαστηρίου υπάρχει δύο ημέρες κάθε εβδομάδα.

3. Η διάσκεψη των υποθέσεων γίνεται και με τηλεδιάσκεψη όταν αυτό απαιτείται. Η κοινοποίηση

των δικαστικών αποφάσεων από την δικαστική επιμελήτρια του Δικαστηρίου γίνεται επικαίρως,

ενώ  υφίσταται  και  εποπτεία  από  την  Προϊσταμένη  του  Δικαστηρίου.  Η  κοινοποίηση  των

αποφάσεων μετά τη δημοσίευσή τους γίνεται σχεδόν αμέσως. 

385



4. Σε σχέση με τον θεσμό του Εισηγητή Δικαστή, κατά κανόνα η ίδια η Προϊσταμένη παρακολουθεί

τις υποθέσεις που εισάγονται και εντοπίζει κυρίως περιπτώσεις που είναι αναρμόδιο το Δικαστήριο

αλλά μπορεί στο μέλλον να μοιράζονται οι υποθέσεις και στους λοιπούς δικαστές.

5. Η  Προϊσταμένη  του  Δικαστηρίου  εποπτεύει  σε  γενικές  γραμμές  τις  αναβολές  αλλά  και  οι

ημερομηνίες δικασίμων είναι περιορισμένες.

6. Στο παρελθόν είχε ορισθεί υπεύθυνος νομολογίας αλλά προήχθη και θα ορισθεί κάποιος άλλος.

Κρίνεται  σκόπιμο  να  παρακολουθεί  την  εξέλιξη  της  νομολογίας  του  Δικαστηρίου  και  την

επισήμανση αντιθέσεων μεταξύ των Τμημάτων. Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας αρκεί

ένας  ή το  πολύ δύο δικαστές,  οι  οποίοι  θα  συνεπικουρούνται  από έναν γραμματέα.  Υφίσταται

εποπτεία της Προϊσταμένης του Δικαστηρίου στις υποθέσεις που εκκρεμούν με πιλοτική δίκη.

7. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι διάδικοι ζητούν ενίοτε να επικοινωνήσουν με την Προϊσταμένη

του  Δικαστηρίου  και  τους  δικαστικούς  λειτουργούς  για  τις  υποθέσεις  τους  και,  ακολούθως,

ικανοποιείται το αίτημά τους με φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά κατά περίπτωση.

8. Η  Προϊσταμένη του Δικαστηρίου είναι μέλος επιτροπής για την εκδίκαση προσφυγών ασύλου.

Κατά την άποψή της, η απασχόληση αυτή δεν αποβαίνει σε βάρος των δικαστικών καθηκόντων

αλλά χρειάζεται σωστή οργάνωση του χρόνου. Ως προς τη συμμετοχή στα πειθαρχικά συμβούλια

των δημοσίων υπαλλήλων, οι Πρωτοδίκες που είχαν απασχοληθεί εκεί είχαν εκφράσει παράπονα

ότι δεν προλάβαιναν να χειριστούν συγχρόνως και τις υποθέσεις τους. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο

βαθμό και στο ότι το αντικείμενο τους ήταν άγνωστο. 

Ε. Στατιστικά

Η Προϊσταμένη του Δικαστηρίου απέστειλε στο πλαίσιο του ερωτηματολογίου τα εξής στατιστικά:

 Υφίστανται 119 υποθέσεις που δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. 

Στ. Η πόλη της Χαλκίδας 

Το Δικαστήριο βρίσκεται στην Εφετειακή Περιφέρεια Πειραιά. 

Η Χαλκίδα είναι η πρωτεύουσα του Νομού Eυβοίας, ανήκει στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας [ν. 3852/2010 (Α΄ 87), άρθρο 1 περ.

12, άρθρο 3, παρ. 3, περ. η΄, άρθρο 6, παρ. 1, περ. ii].

Η Χαλκίδα έχει πληθυσμό 59.125 κατοίκους, ενώ ο νέος διευρυμένος Καλλικρατικός Δήμος έχει

πληθυσμό 102.223 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή 2011. O Νομός Ευβοίας έχει πληθυσμό

210.815 κατοίκους. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην οποία υπάγεται ο Νομός Ευβοίας, έχει

πληθυσμό 547.390 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. 
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Στη Χαλκίδα εδρεύουν και λειτουργούν: το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Διοικητικό

Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο.

Στην πόλη εδρεύουν και λειτουργούν η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη και το Δημόσιο Νοσοκομείο

Χαλκίδας.

Η  Χαλκίδα  εκτός  από  υπεραστικά  ΚΤΕΛ,  διαθέτει  ταξί  και  τρένο.  Το  λιμάνι  της  Χαλκίδας

εξυπηρετεί μόνο εμπορικούς σκοπούς. Η Χαλκίδα απέχει 3,2 χλμ από την Ε75 ΠΑΘΕ Πειραιώς-

Αθηνών-Θεσσαλονίκης.  H  Χαλκίδα  απέχει  76,03  χλμ  από  την  Αθήνα  και  83,05  χλμ  από  τον

Πειραιά.

Η Χαλκίδα υπήρξε ήδη από τον 19 ο αιώνα και μέχρι τις δεκαετίες 1960-1970 κέντρο με έντονη

βιομηχανική  δραστηριότητα.  Στη  συνέχεια  ακολούθησε  σταδιακή  αποβιομηχανοποίηση  της

περιοχής, με μόνες πηγές εισοδήματος πλέον τον τουρισμό, την γεωργία και την κτηνοτροφία.

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας είναι πολύ καλά οργανωμένο και δεν αντιμετωπίζει κάποιο

πρόβλημα μέχρι  στιγμής.  Οι  περισσότεροι  γραμματείς  που υπηρετούν είναι  απόφοιτοι  ΑΕΙ.  Οι

γραμματείς έδρας, μάλιστα, είναι απόφοιτοι νομικών σχολών και υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία

καθώς κατανοούν τα νομικά προβλήματα που ανακύπτουν. 

Η  Προϊσταμένη του Δικαστηρίου κατά την ανάληψη των καθηκόντων της ενημερώθηκε από την

Προϊσταμένη της Γραμματείας. 
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25. Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 764/1963. Η έδρα του είναι στην Καλαμάτα και η κατά τόπο

αρμοδιότητά του εκτείνεται στο Νομό Μεσσηνίας.   

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται 1 οργανική θέση Προέδρου Πρωτοδικών  και 5 οργανικές θέσεις

Πρωτοδικών.  

Για  τη  στελέχωση  της  Γραμματείας  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  προβλέπονται  5  οργανικές

θέσεις  Γραμματέων,  1  δακτυλογράφου  και  1  επιμελητή.  Από  αυτές  παραμένει  κενή  μία  θέση

επιμελητή. 

2. Τα Τμήματα

Στο  Δικαστήριο λειτουργεί ένα Τμήμα. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη).

Το Δικαστήριο  στεγάζεται  σε  ένα  μεγάλο  δικαστικό μέγαρο  με  δικό του  ακροατήριο,  γραφεία

δικαστών, γραφείο Προέδρου και γραφεία υπαλλήλων. Το Δικαστήριο συστεγάζεται με τα πολιτικά

δικαστήρια. Για τις διασκέψεις χρησιμοποιείται το γραφείο του Προέδρου. 

Δεν υπάρχει βιβλιοθήκη στο Δικαστήριο. Υπάρχει Πρωτοδίκης - υπεύθυνος νομολογίας, ο οποίος

έχει ορισθεί να παρακολουθεί τη νομολογία και να αναζητεί τις σημαντικές αποφάσεις, ωστόσο

μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δυνατότητα ανάρτησής τους  στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου, καθώς

μένει να διερευνηθεί πως μπορεί να γίνει η ανάρτηση από τεχνικής πλευράς. 

Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  είναι  αρκετά  εξοικειωμένοι  με  τη  χρήση  Η/Υ και  το  ΟΣΔΔΥΔΔ.  Οι

δικαστικοί λειτουργοί είναι πολύ εξοικειωμένοι.

Δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις νομικών δεδομένων.

Δεν λαμβάνουν χώρα τηλεδιασκέψεις λόγω του μικρού , επί του παρόντος, αριθμού των υποθέσεων

που συζητούνται σε κάθε δικάσιμο. Αυτό επιτρέπει τη διάσκεψη με φυσική παρουσία κατά την

ημέρα που συνεδριάζει το Δικαστήριο ή την προηγούμενη, ημέρες κατά τις οποίες παρευρίσκονται

στο χώρο του Δικαστηρίου όλοι οι Δικαστές.
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Οι δικαστικοί λειτουργοί  δεν κάνουν χρήση των εφαρμογών του ΟΣΔΔΥΔΔ για την κατάθεση

σχεδίου απόφασης και την κατάθεση εισήγησης.  

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Ο Προϊστάμενος προσδιορίζει τις  υποθέσεις  με βάση αφενός τον αριθμό των υπηρετούντων

Πρωτοδικών και αφετέρου το είδος των υποθέσεων και τον αριθμό αυτών που εκκρεμούν  (π.χ.

ν.702/1077,  ανακοπές  ΚΕΔΕ,  κλπ)  και  στη  συνέχεια  οι  Πρωτοδίκες  σε  κάθε  δικάσιμο

αναλαμβάνουν να μοιράσουν τις υποθέσεις μεταξύ τους. Προηγείται προεκφώνηση και εν συνεχεία

κάθε δικαστής συζητά τις αναλογούσες σ’ αυτόν υποθέσεις.

2. Το Δικαστήριο έχει  πολύ λίγες  απροσδιόριστες  υποθέσεις,  ο χρόνος που μεσολαβεί  από την

χορήγηση της αναστολής εκτέλεσης μέχρι τον προσδιορισμό της κύριας υπόθεσης είναι μικρός με

λίγες αποκλίσεις.

3. Οι  υπηρεσίες  από δικαστικούς  λειτουργούς  με  φυσική παρουσία πραγματοποιούνται  για  μια

εβδομάδα  από  κάθε  ένα  δικαστικό  λειτουργό  με  την  σειρά.  Κατά  μέσο  όρο  υπάρχει  φυσική

παρουσία για 4 ημέρες το μήνα για κάθε δικαστή

4. Οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων πραγματοποιούνται μέσα σε ένα μήνα κατά μέσο όρο. 

5. Μετά την  κατάθεση της  υπόθεσης  ορίζεται  εισηγητής  και  γίνεται  ένας  πρώτος  έλεγχος  για

πρόδηλα απαράδεκτα, αρμοδιότητα και δικαιοδοσία. Κατά τα λοιπά ο θεσμός του εισηγητή άρχισε

να εφαρμόζεται από 15-9-2021

Ε. Στατιστικά

Τα  τρία  τελευταία  έτη  έκαστος  δικαστής  χρεώθηκε  κατά  μέσο  όρο  150  υποθέσεις.  Οι

απροσδιόριστες υποθέσεις είναι  287 και εκκρεμείς οι 676

Στ. Η πόλη της Καλαμάτας

Η Καλαμάτα, είναι πόλη της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, πρωτεύουσα του Νομού Μεσσηνίας και

λιμάνι  της  νότιας  ηπειρωτικής  Ελλάδας.  Η Καλαμάτα έχει  πληθυσμό 54.100 κατοίκους,  ενώ ο

Δήμος Καλαμάτας έχει πληθυσμό 69.849 κατοίκους. Ο Νομός Μεσσηνίας έχει πληθυσμό 159.954

κατοίκους. Η Καλαμάτα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Πελοποννήσου μετά

την Πάτρα.  Είναι  σημαντικό αστικό,  οικονομικό και  εμπορικό κέντρο της  περιοχής,  καθώς και

διοικητικό κέντρο του Νομού Μεσσηνίας.

Στην Καλαμάτα εδρεύουν το Εφετείο και η Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας, το Πρωτοδικείο, η

Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο. Στην πόλη λειτουργούν Σχολές
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του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  και  το  Γενικό  Νοσοκομείο  Καλαμάτας,  καθώς  και  διεθνές

αεροδρόμιο. 

Η Καλαμάτα  απέχει  από την  Τρίπολη 86 χλμ  συνδέεται  δε  με  τον  αυτοκινητόδρομο  Μορέας.

Απέχει επίσης 144 χλμ από το Ναύπλιο και 159 χλμ από την Κόρινθο. 

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

1. Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος σε ένα μικρό επαρχιακό Δικαστήριο καλείται να επιλύσει σχεδόν όλα

τα προβλήματα που παρουσιάζονται σ΄ αυτό (π.χ. ανακοινώσεις για τρέχοντα ζητήματα, τρόπος

καταχώρησης  εγγράφων  στον  ΟΣΔΔΥΔΔ,  προμήθειες  κλπ.),  χωρίς  στην  πραγματικότητα  να

γνωρίζει  το  εύρος  των  διοικητικών  αρμοδιοτήτων  του,  που  άπτονται  της  λειτουργίας  του

Δικαστηρίου ως δημόσιας υπηρεσίας.

2. Θεωρούνται δυσκολότερα τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων

π.χ.  ειδικές  άδειες  με πολλές  προϋποθέσεις  και  δικαιολογητικά,  λόγω της  πολυπλοκότητας  του

αντικειμένου και της έλλειψης εξοικείωσης.

3. Θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιείται κατά καιρούς κάποια επιμόρφωση, ώστε οι Πρωτοδίκες

που προάγονται σε Προέδρους Πρωτοδικών και τοποθετούνται σε επαρχιακά δικαστήρια, να έχουν

μια  πρώτη εικόνα  για  τα  καθήκοντα  και  τις  αρμοδιότητες  που θα  κληθούν  να  αναλάβουν,  ως

Προϊστάμενοι και τον τρόπο προσέγγισής τους. Οι περισσότερες δυσκολίες συναντώνται κυρίως σε

καθήκοντα  που  άπτονται  του  Δικαστηρίου,  ως  δημόσιας  υπηρεσίας  (π.χ.  συντήρηση  κτηρίου,

προμήθειες, άδειες και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων κλπ) και όχι ως δικαστικής (π.χ

προσδιορισμός υποθέσεων, χρεώσεις κλπ). 
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26. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου συστάθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 790/1979 και άρχισε

να λειτουργεί  την  18.4.1980.  Η έδρα του είναι  στην Κόρινθο και  συνεδριάζει  σε αίθουσα του

δικαστικού μεγάρου. Η κατά τόπο αρμοδιότητά του εκτείνεται στο Νομό Κορινθίας.

Διοικείται από τον Προϊστάμενό του. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο  Δικαστήριο  προβλέπονται  2  οργανικές  θέσεις  Προέδρων  Πρωτοδικών  και  8  θέσεις

Πρωτοδικών – Παρέδρων. Όλες οι θέσεις είναι καλυμμένες. Ο αρχαιότερος πρωτοδίκης υπηρετεί

12 χρόνια και οι λοιποί από 3 και άνω. 

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου προβλέπονται 11 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων,

από τις οποίες 6 είναι καλυμμένες.

Στο Δικαστήριο υπάρχει μια δικαστική λειτουργός (Πρωτοδίκης) που έχει λάβει και τελεί σε άδεια

λοχείας και ανατροφής τέκνου.

2. Τα Τμήματα

Το  Δικαστήριο  συγκροτείται  από  δύο  γενικά  Τμήματα  και  η  ίδρυση  Ειδικών  Τμημάτων  δεν

θεωρείται σκόπιμη.

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το Δικαστήριο, το οποίο στεγάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου (ιδιοκτησίας του Δημοσίου,

νεοκλασικό κατασκευής του 1925,  και  η  συνολική  επιφάνεια  που διατίθεται  για  το Διοικητικό

Πρωτοδικείο  είναι  120  τ.μ.), συστεγάζεται  με  άλλες  δικαστικές  μόνο  υπηρεσίες  (πολιτικά  και

ποινικά δικαστήρια, ειρηνοδικείο – πταισματοδικείο). Το κτίριο δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑΜΕΑ.

Ο Προϊστάμενος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου δεν γνωρίζει εάν στο κτίριο υφίσταται

σχέδιο πυρασφάλειας. Στο κτίριο λειτουργούν κλιματιστικά μηχανήματα. 

Στο Δικαστήριο δεν λειτουργεί βιβλιοθήκη. 

Η  λειτουργία  και  ενημέρωση  του  ΟΣΔΔΥΔΔ  διενεργείται  από  συγκεκριμένο  υπάλληλο.  Οι

δικαστικοί υπάλληλοι και οι δικαστικοί λειτουργοί είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και

με το ΟΣΔΔΥΔΔ.  Από τις λειτουργίες του ΟΣΔΔΥΔΔ, οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστηρίου

χρησιμοποιούν  τη  «δημοσίευση  αποφάσεων»,  την  «έρευνα  νομολογίας»,  «την  αναζήτηση
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υποθέσεων της Γραμματείας», την «κατάθεση εισηγήσεων στις ακυρωτικές υποθέσεις» και κάνουν

χρήση  του  υπηρεσιακού  email. Δεν  λειτουργεί  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου,  ούτε  υπάρχει

δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις νομικών δεδομένων (ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ).

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1) Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  δεν  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους

δικαστικούς λειτουργούς. 

2) Η χρέωση στις υποθέσεις μονομελούς συνθέσεως διενεργείται από τους Πρωτοδίκες. Η ανάγκη

για  προσδιορισμό  των  παλαιότερων  έναντι  των  νεώτερων  εισαχθεισών  υποθέσεων  σαφώς

λαμβάνεται υπόψη. Η χρέωση στον εισηγητή της κύριας υπόθεσης δεν γίνεται κατά τη χρέωση της

αίτησης  αναστολής,  αλλά  σε  μεταγενέστερο  χρόνο.  Για  την  εκδίκαση  σε  σύντομο  χρόνο  της

αιτήσεως  αναστολής  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  η  χορήγηση  θετικής  ή  απορριπτικής  προσωρινής

διαταγής.

3) Υπηρεσίες  από  δικαστικούς  λειτουργούς  με  φυσική  παρουσία  γίνονται  στο  Δικαστήριο  μία

ημέρα  κάθε  μήνα.  Υπάρχει  φυσική  παρουσία  των  δικαστικών  λειτουργών  στην  έδρα  του

δικαστηρίου δύο ημέρες τον μήνα. 

4)  Η διάσκεψη των υποθέσεων γίνεται  και  με τηλεδιάσκεψη.  Η κοινοποίηση των δικαστικών

αποφάσεων γίνεται σε εύθετο χρόνο (μια έως τρεις εβδομάδες) μετά την δημοσίευση, με εποπτεία

του Προϊσταμένου. 

5) Ο θεσμός του Εισηγητή Δικαστή στις υποθέσεις που τούτο προβλέπεται λειτουργεί ως εξής: Ο

Προϊστάμενος κατά τον προσδιορισμό της δικασίμου σε κάθε υπόθεση μονομελούς ή τριμελούς

σύνθεσης ορίζει και ένα εισηγητή ο οποίος επιλαμβάνεται του φακέλου ως προς τον έλεγχο της

δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης. 

6) Ως προς το χρόνο που οι δικαστικοί λειτουργοί αναβάλλουν τις υποθέσεις, τούτο εναπόκειται

στην ευχέρειά τους. 

7) Δεν έχει οριστεί υπεύθυνος νομολογίας, αν και ο Προϊστάμενος του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Κορίνθου  θα  θεωρούσε  χρήσιμη  μια  τέτοια  πρωτοβουλία.  Όσον  αφορά  τις  υποθέσεις  που

εκκρεμούν  με  πιλοτική  δίκη,  υφίσταται  εποπτεία  επιφορτισμένου  δικαστικού  λειτουργού  (του

αρχαιότερου).

8) Είναι συχνό το φαινόμενο πληρεξούσιοι δικηγόροι και διάδικοι να ζητούν να επικοινωνήσουν με

τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου και τους δικαστικούς λειτουργούς για τις υποθέσεις τους. Το

αίτημά τους ικανοποιείται ή με φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά. 

9) Όσον αφορά το ζήτημα εάν η απασχόληση δικαστικών λειτουργών στις Υπηρεσίες Ασύλου, στα

Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων, στο ΑΣΕΑΔ αποβαίνει σε βάρος των δικαστικών

392



τους καθηκόντων, ο Προϊστάμενος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου θεωρεί ότι πράγματι

σε  γενικές  γραμμές  αποβαίνει  σε  βάρος  των  δικαστικών  του  καθηκόντων,  καίτοι,  υπό  ένα

ειδικότερο  πρίσμα,  η  υπηρεσιακή  απόδοση  σε  κάθε  επιμέρους  τομέα,  εξαρτάται  από  την

οργανωτική  ικανότητα,  εργατικότητα,  πνευματική  διαύγεια  και  αντοχή  του  κάθε  δικαστικού

λειτουργού.

Ε. Στατιστικά

Τα τρία  τελευταία  έτη  ο  κάθε  δικαστής  έχει  χρεωθεί  κατά  μέσο  όρο  περίπου  130  υποθέσεις

τριμελούς και μονομελούς σύνθεσης, χωρίς σε αυτές να περιλαμβάνονται αντιρρήσεις κράτησης

αλλοδαπών και παρατάσεις κράτησης, άλλως ο αριθμός ανέρχεται σε 350 κατά έτος. 

Ο αριθμός των απροσδιόριστων υποθέσεων του Δικαστηρίου ανέρχεται σε 58 υποθέσεις. 

Στ. Η πόλη της Κορίνθου

Η Κόρινθος είναι η πρωτεύουσα του Νομού Κορινθίας, ανήκει στη Περιφέρεια Πελοποννήσου και

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδας  και  Ιονίου.  Σύμφωνα  με  την

απογραφή  του  2011,  η  Κόρινθος  έχει  πληθυσμό  30.176  κατοίκους,  ενώ  ο  νέος  διευρυμένος

Καλλικρατικός Δήμος έχει πληθυσμό 58.192. Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας έχει πληθυσμό

145.082 κατοίκους και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην οποία υπάγεται ο Νομός Κορινθίας, έχει

πληθυσμό 577.903 κατοίκους (βλ. ΦΕΚ Β’ 698/20.3.2014). 

Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ,

ΚΥΑ 6876/4871/2008, Α΄128), η Κόρινθος συγκαταλέγεται στα «Λοιπά νομαρχιακά κέντρα, αστικά

κέντρα με πληθυσμό > 10.000 κατ. και άλλα σημαντικά κέντρα (5ο επίπεδο)» (βλ. χάρτη 8.2). Σε

σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές και λιμενικές υποδομές και υπηρεσίες, δίδεται ως κατεύθυνση,

μεταξύ  άλλων,  η  ολοκληρωμένη  σιδηροδρομική  σύνδεση  και  παροχή  υψηλής  ποιότητας

συνδυασμένων μεταφορών σε όλους  σχεδόν τους λιμένες που βρίσκονται  πλησίον του εθνικού

σιδηροδρομικού δικτύου,  με προτεραιότητα στα εμπορευματικά τμήματα των λιμένων Πειραιά,

Θεσσαλονίκης και Πάτρας και δευτερευόντως στους λιμένες Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Χαλκίδας,

Κορίνθου και Καλαμάτας, καθώς και στους λιμένες της Ηγουμενίτσας και της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού

μετά την ολοκλήρωση του υπό επέκταση σιδηροδρομικού δικτύου. Οι λιμένες της Κορίνθου και

της Χαλκίδας (με τις διάσπαρτες λιμενικές εγκαταστάσεις τους), εφόσον ενισχυθούν, μπορεί να

συμπληρώσουν  τη  θαλάσσια  εμπορευματική  υποδομή  της  ευρύτερης  βιομηχανικής  και

χονδρεμπορικής περιοχής της Αττικής, η οποία εξαπλώνεται στη Βοιωτία και στην Κορινθία, ή να

αποτελέσουν μέρος του ευρύτερου συστήματος των λιμένων της Αττικής.
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Στην Κόρινθο εδρεύουν το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Διοικητικό Πρωτοδικείο,

το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο. 

Στην  Κόρινθο,  εκτός  των  άλλων  δημοσίων  υπηρεσιών,  λειτουργούν  2  Τμήματα  της  Σχολής

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Δικαστικό Κατάστημα Κράτησης

Κορίνθου, το Δικαστικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κορίνθου, καθώς και το Γενικό Νοσοκομείο

Κορίνθου. 

Η Κόρινθος διαθέτει αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ταξί. Επίσης, ο σιδηροδρομικός σταθμός

της εξυπηρετείται από τον προαστιακό Αθήνας, ο οποίος συνδέει την πόλη με την Αθήνα και το

αεροδρόμιό της. Από το 2007, ο προαστιακός ξεκίνησε να ενώνει την Κόρινθο με το Κιάτο και ο

παλαιότερος σταθμός έκλεισε. Το τεχνητό λιμάνι της Κορίνθου, που βρίσκεται βόρεια του κέντρου

της πόλης και κοντά στα βορειοδυτικά είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου, εξυπηρετεί τις τοπικές

ανάγκες της βιομηχανίας και της γεωργίας. Είναι κυρίως ένα λιμάνι για φορτηγά. 

Η Κόρινθος απέχει 1,1 χλμ από την Νέα Εθνική Οδό Πατρών.

H Κόρινθος απέχει 59,1 χλμ από το Ναύπλιο και 81 χλμ από τη Τρίπολη.

Σημαντική πηγή πλούτου για την Κόρινθο αποτελεί ο αγροτικός τομέας,  καθώς παράγει πολλά

αγροτικά προϊόντα, τα οποία διανέμει όχι μόνο στο υπόλοιπο της χώρας, αλλά εξάγει και σε άλλες

χώρες.  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  από  οικονομικής  πλευράς  παρουσιάζει  και  ο  τουρισμός,  τόσο

εναλλακτικός  (ιαματικές  πηγές)  όσο  και  πολιτιστικός  (λόγω  αρχαιολογικών  μνημείων  της

περιοχής).

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Το  συνηθέστερο,  και  ίσως  το  μόνο,  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζει  ως  Προϊστάμενος  είναι  ο

προσδιορισμός των υποθέσεων με τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει το δικαστήριο. Από τα καθήκοντά

του,  ως  Προϊστάμενος  του Δικαστηρίου,  θεωρεί  ιδιαίτερα δυσχερή την επίλυση διαφορών στις

υπηρεσιακές  σχέσεις  μεταξύ  μελών  του  προσωπικού  της  γραμματείας  και  τη  διευθέτηση  της

μεγάλης εκκρεμότητας κάποιων δικαστών. 

Κυριότερος στόχος του Προϊσταμένου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, για την περίοδο

που θα ασκεί τα καθήκοντά του, είναι η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του δικαστηρίου και η

αντιμετώπιση της εκκρεμότητας ορισμένων δικαστών. 

Κατά  την  άποψη  του  Προϊσταμένου  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Κορίνθου,  ο  αριθμός  των

υπηρετούντων υπαλλήλων του Δικαστηρίου δεν είναι επαρκής για την ομαλή λειτουργία του. 

Όταν ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου, ενημερώθηκε για τα προβλήματα του δικαστηρίου και

διάφορα διαδικαστικά θέματα από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας και την απερχόμενη Πρόεδρο

που ήταν και Προϊσταμένη.
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Ο  Προϊστάμενος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου διατύπωσε επίσης τις εξής πρόσθετες

παρατηρήσεις: Τον απασχολεί το ζήτημα της ελλιπούς υλικοτεχνικής υποδομής των δικαστηρίων,

και  δη  των  διοικητικών,  και  θεωρεί  ότι  πρέπει  να  δοθεί  από  την  Πολιτεία  άμεση  και

εποικοδομητική λύση στο πρόβλημα αυτό.

395



27. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ.  764/1963. Η έδρα του είναι στο Ναύπλιο και η κατά τόπο

αρμοδιότητά του εκτείνεται στο Νομό Αργολίδας.   

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται πέντε οργανικές θέσεις δικαστών (1 Προέδρου Πρωτοδικών Δ.Δ. και

4 Πρωτοδικών Δ.Δ.  – παρέδρων). Είναι καλυμμένες οι θέσεις του Προέδρου και 3 Πρωτοδικών.

Για τη στελέχωση της Γραμματείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου προβλέπονται οκτώ οργανικές

θέσεις υπαλλήλων. (5 γραμματέων, 2 επιμελητών, 1 δακτυλογράφων χειριστών Η/Υ). Υπηρετούν

στο Δικαστήριο 3 γραμματείς, 2 επιμελητές και παραμένουν κενές οι λοιπές. 

2. Τα Τμήματα

Στο  Δικαστήριο λειτουργεί ένα Τμήμα. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη).

Από το έτος 2020  κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη - εκμισθωτή τοποθετήθηκε με δική του

δαπάνη ανελκυστήρας σκάλας και πλέον υπάρχει πρόσβαση από όλους στο χώρο της Γραμματείας.

Δοθέντος ότι το Δικαστήριο στεγάζεται στο δεύτερο όροφο διώροφου κτηρίου, στον πρώτο όροφο

στεγάζεται κτηματομεσιτικό γραφείο. Κάθε αίθουσα διαθέτει συσκευή κλιματισμού διαιρούμενου

τύπου (split) Στο κτίριο υπάρχει επίσης σχέδιο πυρασφάλειας. 

Δεν υπάρχει αίθουσα διασκέψεων. Οι διασκέψεις διενεργούνται στο γραφείο του Προϊσταμένου

του Δικαστηρίου. Δεν λειτουργεί στο Δικαστήριο βιβλιοθήκη. 

Υφίσταται  υπεύθυνος  δικαστής  για  τη  νομολογία  του  Δικαστηρίου,  επικουρούμενος  από  έναν

δικαστικό  υπάλληλο,  ο  οποίος  αναρτά  τα  κείμενα  αποφάσεων  που  θα  του  παραδίδονται  στην

ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

Οι  δικαστικοί  λειτουργοί  και  υπάλληλοι  είναι  πολύ  εξοικειωμένοι  με  τη  χρήση  Η/Υ  και  το

ΟΣΔΔΥΔΔ

Δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις νομικών δεδομένων. 

Δεν πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις
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Οι δικαστικοί  λειτουργοί  δεν  κάνουν χρήση των εφαρμογών του ΟΣΔΔΥΔΔ για  την  κατάθεση

σχεδίου απόφασης και την κατάθεση εισήγησης.  

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Για τη χρέωση του μονομελούς  οι πρωτοδίκες ελέγχουν τους φακέλους την προτεραία ημέρα και

μοιράζουν τις υποθέσεις μεταξύ τους. 

2. Κάθε Πρόεδρος  ή Πρωτοδίκης  υπηρετεί  ως  δικαστής  υπηρεσίας  για χρονικό διάστημα μιας

εβδομάδας.  Κατά  την  εβδομάδα  της  υπηρεσίας  του,  ο  Δικαστής  ευρίσκεται  στο  Δικαστήριο

τουλάχιστον μία φορά.

3. Η κοινοποίηση των αποφάσεων γίνεται επί το πλείστον με ταχύ ρυθμό. Η εποπτεία είναι συνεχής

και δυσχέρειες παρουσιάζονται στις επιδόσεις υπό άλλων Αρχών (συνήθως αστυνομικών) σε εκτός

της έδρας του Δικαστηρίου περιπτώσεις.  Συνήθως επιδίδονται σε χρονικό διάστημα 1-2 μηνών.

4. Σε όλες τις εισερχόμενες στο Δικαστήριο υποθέσεις ορίζεται εισηγητής, αλλά ο Εισηγητής δεν

δύναται  να  εξετάσει  την  υπόθεση  καθόσον  στο  φάκελο  βρίσκεται  μόνο  το  δικόγραφο.  Τυχόν

αναρμοδιότητες ερευνώνται στο πλαίσιο της αίτησης αναστολής.

5. Ελάχιστες φορές ζητήθηκε η επικοινωνία με δικαστές. Κυρίως ζητούν την επικοινωνία πριν την

άσκηση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και γίνεται τηλεφωνικά.  

Ε. Στατιστικά

Τα τρία τελευταία έτη έκαστος δικαστικός λειτουργός χρεώθηκε συνολικά: α) για το δικαστικό έτος

16.09.2018 έως 15.09.2019  140 υποθέσεις, β) για το δικαστικό έτος 16.09.2019 έως 15.09.2020

130 υποθέσεις και γ) για το δικαστικό έτος 16.09.2020 έως 15.09.2021 70 υποθέσεις 

Υφίστανται  120  απροσδιόριστες υποθέσεις.

Στ. Η πόλη του Ναυπλίου

Το Ναύπλιο είναι πόλη της Πελοποννήσου, πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας,

έδρα του δήμου Ναυπλιέων και ο κυριότερος λιμένας της ανατολικής Πελοποννήσου. Σύμφωνα με

την  απογραφή  του  2011  είχε  14.203  κατοίκους.  Ο  Νομός  Αργολίδας  έχει  πληθυσμός  97.044

κατοίκους.  Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός και υπήρξε πρωτεύουσα της Ελλάδας κατά

την περίοδο 1827 – 1834.

Το Ναύπλιο, που μαζί με το Άργος θεωρούνται ως τα κύρια αστικά κέντρα του νομού Αργολίδος,

συγκεντρώνουν τις περισσότερες εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες του νομού, καθώς και

όλες  τις  δημόσιες  υπηρεσίες.  Επίσης  το  Ναύπλιο,  λόγω των  ιστορικών  του  μνημείων  και  της

φυσικής ομορφιάς του, έχει αναπτυχθεί τουριστικά, με πλήθος ξενοδοχειακών μονάδων. Το λιμάνι

397



του  Ναυπλίου  είναι  το  κύριο  του  νομού,  από  το  οποίο  γίνεται  διακίνηση  κυρίως  γεωργικών

προϊόντων. Έχει εγκριθεί η κατασκευή μαρίνας στο λιμάνι.

Στο Ναύπλιο έχουν την έδρα τους Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήριο (Πρωτοδικείο και Εφετείο

καθώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελίες). Λειτουργεί  Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και το Τμήμα Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής

Καλών Τεχνών, Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης και το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. 

Το Ναύπλιο απέχει από την Τρίπολη 65 χλμ., από την Καλαμάτα 144 χλμ. και από την Κόρινθο 59

χλμ.  Το μεγαλύτερο  τμήμα  των  αποστάσεων  αυτών  καλύπτεται  από  το  Εθνικό  Οδικό  Δίκτυο

(Αυτοκινητόδρομοι Α7 και Μορέας).  

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

1. Βασικότερο  πρόβλημα του Δικαστηρίου είναι  το κτιριακό.  Το Δ.Π.Ναυπλίου στεγάζεται  σε

παλαιό μισθωμένο κτίριο δεύτερου ορόφου δίχως να διαθέτει αίθουσα συνεδριάσεων, την οποία

«δανείζεται»  από  το  Πρωτοδικείο  Ναυπλίου  και  κάθε  φορά,  την  ημέρα  της  συνεδρίασης,

μεταφέρονται οι δικογραφίες από το ένα κτίριο στο άλλο με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο. Εξάλλου

μέχρι  το  έτος  2020  δεν  υπήρχε  πρόσβαση  σε  ΑΜΕΑ  οπότε  υποχρεωνόταν  υπάλληλος  της

Γραμματείας  να  μεταβαίνει  στον  εξωτερικό  χώρο  του  κτηρίου  προκειμένου  να  εξυπηρετηθεί

κάποιο  άτομο  με  ειδικές  ανάγκες.  Κατόπιν  συνεννόησης  με  τον  ιδιοκτήτη  -  εκμισθωτή

τοποθετήθηκε με δική του δαπάνη ανελκυστήρας σκάλας και πλέον υπάρχει πρόσβαση από όλους

στο χώρο της Γραμματείας.

2. Ο  αριθμός  των  υπαλλήλων  δεν  επαρκεί.  Χρειάζονται  τουλάχιστον  άλλοι  τρεις  υπάλληλοι

γνώστες  πληροφορικής  και  οικονομικών  –  λογιστικών.  Η  έλλειψη  δικαστικών  υπαλλήλων του

τομέα  πληροφορικής  καθώς  και  λογιστικής  θεωρώ  ότι  δημιουργεί  τροχοπέδη  στην  εύρυθμη

λειτουργία του Δικαστηρίου
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28. Διοικητικό Πρωτοδικείο Τριπόλεως

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου 

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 764/1963. Η έδρα του είναι στην Τρίπολη και η κατά τόπο

αρμοδιότητά του εκτείνεται στους Νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας, προβλέπεται δε μεταβατική

έδρα του Δικαστηρίου στη Σπάρτη. 

Διοικείται από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται εννέα οργανικές θέσεις δικαστών (2 Προέδρων Πρωτοδικών Δ.Δ.

και 7 Πρωτοδικών Δ.Δ.  – παρέδρων). Είναι όλες καλυμμένες. 

Για  τη  στελέχωση  της  Γραμματείας  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  προβλέπονται  επτά  (7)

οργανικές θέσεις υπαλλήλων. (4 γραμματέων, 2 επιμελητών, 1 δακτυλογράφων χειριστών Η/Υ). 

Καλυμμένες είναι 1 δικαστικών υπαλλήλων ΠΕ, 2 δικαστικών υπαλλήλων ΤΕ και 1 ΥΕ Επιμελητή

2. Τα Τμήματα

Στο  Δικαστήριο λειτουργούν δύο Τμήματα. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη).

Στεγάζεται  σε  νέο  κτίριο  και  δεν  συστεγάζεται  με  άλλες  υπηρεσίες.  Στο  κτίριο  λειτουργούν

κλιματιστικά  μηχανήματα   και  υφίσταται  ειδικός  χώρος  για  τη  διενέργεια  διασκέψεων.  Η

βιβλιοθήκη του Δικαστηρίου λειτουργεί υποτυπωδώς. 

Οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ

και  τη  λειτουργία  του  ΟΣΔΔΥΔΔ.  Κατά  τη  διάρκεια  της  πανδημίας  πραγματοποιήθηκαν

τηλεδιασκέψεις  των  δικαστικών  σχηματισμών.  Η  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  λειτουργεί

υποτυπωδώς. 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Η χρέωση των υποθέσεων μονομελούς συνθέσεως γίνεται  από τους ίδιους τους δικαστικούς

λειτουργούς.

2. Η χρέωση της κύριας υπόθεσης δεν γίνεται κατά τη χρέωση της αίτησης αναστολής.

3. Οι δικαστικοί λειτουργοί βρίσκονται στο Δικαστήριο 1 -2 ημέρες το μήνα.

4. Οι τριμελές συνθέσεις πραγματοποιούν τις διασκέψεις στο Δικαστήριο.
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5. Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη δημοσίευση μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης είναι 1 -3

μήνες.

6. Η  αναβολή  των  υποθέσεων  γίνεται  από  τους  δικαστικούς  λειτουργούς  που  χειρίζονται  τις

υποθέσεις.

7. Ο εισηγητής της υπόθεσης ελέγχει τη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου.  

Ε. Στατιστικά

Την τελευταία τριετία οι δικαστικοί λειτουργοί χρεώθηκαν κατά μέσο όρο:

δικ. έτος 2018-2019:   197  υποθέσεις  

δικ. έτος 2019-2020:   132 υποθέσεις  και 

δικ. έτος 2020-2021:    74 υποθέσεις 

Στις 31.12.2019 εμφανίζονται 397 απροσδιόριστες υποθέσεις

Οι απροσδιόριστες υποθέσεις στις 21-2-2022 είναι:  124.

Στ. Η πόλη της Τρίπολης 

Βλ. περιγραφή στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις
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29. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Συστάθηκε  με  το  άρθρο  1  του  β.δ.  868/1961  (Α΄  218)  με  έδρα  το  Ηράκλειο  και  άρχισε  να

λειτουργεί την 01.03.1962. Η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται στους νομούς Ηρακλείου και

Λασιθίου. Η μεταβατική έδρα Νεάπολης Λασιθίου καταργήθηκε με το άρθρο 39 παρ. 1 περιπτ. γ’

του ν. 4274/2014 (Α΄ 147).

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται είκοσι τρεις (23) οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών, εκ των

οποίων τέσσερις  (4)  θέσεις   Προέδρων Πρωτοδικών και  δεκαεννέα (19)  θέσεις  Πρωτοδικών –

Παρέδρων. Το τρέχον δικαστικό έτος υπηρετούν στο Δικαστήριο 4 Πρόεδροι και 16 Πρωτοδίκες.

Οι  4  από  τους  υπηρετούντες  Πρωτοδίκες  υπηρετούν  8  χρόνια,  1  Πρωτοδίκης  5  χρόνια,  1

Πρωτοδίκης 4 χρόνια και οι λοιποί Πρωτοδίκες από 3 και 2 χρόνια. Η Προϊσταμένη Πρόεδρος

βρίσκεται  ήδη  στον  3ο χρόνο  υπηρεσίας  στο  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Ηρακλείου,  η  2η σε

αρχαιότητα Πρόεδρος βρίσκεται στο 2ο χρόνο υπηρεσίας στο Δικαστήριο και για τις άλλες δύο

Προέδρους είναι ο 1ος χρόνος υπηρεσίας στο Δικαστήριο.    

Για τη στελέχωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου Πρωτοδικείου Χαλκίδας προβλέπονται είκοσι

(20) οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και συγκεκριμένα δεκαέξι (16) γραμματείς, ένας (1)

δακτυλογράφος,  ένας  (1)  υπάλληλος  πληροφορικής  και  δύο  (2)  επιμελητές.  Από  19.10.2021

υπηρετούν συνολικά δεκαέξι (16) δικαστικοί υπάλληλοι (13 γραμματείς, 1 δακτυλογράφος και 2

επιμελητές).

Από τους δικαστικούς λειτουργούς πέντε (5) έχουν λάβει άδεια κύησης, λοχείας και ανατροφής

τέκνου την τελευταία τριετία και μία (1) δικαστική λειτουργός έχει λάβει εκπαιδευτική άδεια. Από

τους δικαστικούς υπαλλήλους δύο (2) έχουν λάβει άδεια ανατροφής τέκνου. 

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από τέσσερα (4) Τμήματα. Το Α΄ τμήμα του Δικαστηρίου έχει οριστεί

να λειτουργεί κυρίως ως φορολογικό τμήμα. Οι δικαστές που συγκροτούν αυτό το Τμήμα είναι από

τους πιο παλιούς και έμπειρους του Δικαστηρίου.  

 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)
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Το Δικαστήριο στεγάζεται σε ενοικιαζόμενα γραφεία επί της οδού Μουρέλου αρ. 5, με αίθουσες

συνεδριάσεως τη Β΄  Αίθουσα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και την Αίθουσα του Ειρηνοδικείου

Ηρακλείου.  Το κτίριο δεν εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  ΑΜΕΑ. Υφίσταται  σχέδιο πυρασφάλειας  και

λειτουργούν κλιματιστικά μηχανήματα. 

Υπάρχουν αρκετά βιβλία στο Δικαστήριο, ωστόσο δεν λειτουργεί οργανωμένη βιβλιοθήκη. 

Το ΟΣΔΔΥΔΔ παρακολουθείται από τους αρμόδιους (2) δικαστικούς υπαλλήλους. Η εξειδίκευση

των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων κρίνεται επαρκής, παράλληλα δε λειτουργεί ιστοσελίδα

του Δικαστηρίου, η οποία ενημερώνεται αυτόματα, πλην των ανακοινώσεων. Από τις λειτουργίες

του ΟΣΔΔΥΔΔ οι δικαστικοί λειτουργοί δεν χρησιμοποιούν την κατάθεση σχεδίου απόφασης, την

κατάθεση εισηγήσεων στις ακυρωτικές υποθέσεις και τη σύνδεση στον ΟΣΔΔΥΔΔ μέσω VPN, ενώ

χρησιμοποιούν τη δημοσίευση αποφάσεων, την έρευνα νομολογίας, την αναζήτηση υποθέσεων της

Γραμματείας και τη χρήση υπηρεσιακού email. Εφόσον κάθε δικαστής χρησιμοποιήσει τους δικούς

του κωδικούς μπορεί να συνδεθεί με βάσεις νομικών δεδομένων (ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ) από

τον Η/Υ που υπάρχει στο γραφείο των δικαστών. 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  δεν  μετέχουν  στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους

δικαστικούς λειτουργούς.

Κατά  μέσο  όρο  τα  τρία  τελευταία  έτη  οι  δικαστές  χρεώθηκαν  90-100  υποθέσεις  κατ’ έτος  ο

καθένας. 

Η  χρέωση  των  υποθέσεων  Μονομελούς  Συνθέσεως  γίνεται  ισαρίθμως  και  ισοβαρώς  και

παρακολουθείται αυτό από τον Πρόεδρο κάθε Τμήματος. 

Λαμβάνεται  πάντα  υπόψη η  ανάγκη για  προσδιορισμό  των  παλαιότερων  έναντι  των  νεότερων

υποθέσεων με βάση την ημερομηνία κατάθεσης. 

Στις  υποθέσεις  προσωρινής  δικαστικής  προστασίας  ο εισηγητής  και  το Τμήμα προσδιορίζονται

συνήθως αμέσως με την εισαγωγή της υπόθεσης. Η χρέωση στον εισηγητή της κύριας υπόθεσης

δεν γίνεται κατά τη χρέωση της αίτησης αναστολής.

2. Κάθε εργάσιμη ημέρα υπάρχει ένας δικαστής υπηρεσίας στο Δικαστήριο.  Οι δικαστές έχουν

φυσική παρουσία τρεις εργάσιμες ημέρες το μήνα έκαστος κατά την εβδομάδα της δικασίμου, πλην

των μηνών που έχουν οριστεί ως δικαστές υπηρεσίες οπότε η φυσική τους παρουσία είναι πέντε

εργάσιμες ημέρες το μήνα. Δηλαδή, τα τέσσερα τμήματα από τα οποία συγκροτείται το Δικαστήριο

έχουν  δικάσιμο  ένα  τμήμα  κάθε  εβδομάδα  του  μήνα.  Συνήθως  ως  δικαστής  εβδομαδιαίας

υπηρεσίας  ορίζεται  ένας  από  τους  δικαστές  του  τμήματος  που  έχει  δικάσιμο  την  ίδια  εκείνη

εβδομάδα. Συνεπώς, το Δικαστήριο καλύπτεται από φυσική παρουσία δικαστή υπηρεσίας όλες τις
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εργάσιμες ημέρες του μήνα συν την παρουσία των λοιπών δικαστών για τρεις ημέρες το μήνα κατά

την εβδομάδα της δικασίμου του έκαστος).

3. Η διάσκεψη των υποθέσεων γίνεται προς το παρόν μόνο με φυσική παρουσία. Η κοινοποίηση

των δικαστικών αποφάσεων γίνεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και χρειάζονται κατά μέσο όρο 5

μήνες για την κοινοποίηση των αποφάσεων μετά τη δημοσίευσή τους.

4. Ο   θεσμός  του  Εισηγητή  Δικαστή  λειτουργεί  με  χρέωση  στον  κάθε  δικαστή  εβδομαδιαίας

υπηρεσίας των υποθέσεων που εισάγονται στο Δικαστήριο την προηγούμενη εβδομάδα από αυτή

που αυτός υπηρετεί.

5. Υπάρχει σύσταση της Προϊσταμένης του Δικαστηρίου ώστε οι δικαστικοί λειτουργοί να μην

υπερβαίνουν έναν εύλογο αριθμό αναβολών.

6. Έχει ορισθεί υπεύθυνος νομολογίας του Δικαστηρίου αλλά για την παρακολούθηση της εξέλιξης

της νομολογίας του Δικαστηρίου, την ανάδειξη σημαντικών αποφάσεων και την ανάρτησή τους

στην  ιστοσελίδα  του,  καθώς  και  για  την  επισήμανση  αντιθέσεων  στη  νομολογία  μεταξύ  των

Τμημάτων  του  ίσως  θα  έπρεπε  να  συγκροτηθεί  γραφείο  νομολογίας.  Υφίσταται  εποπτεία  του

Προϊσταμένου  του  Δικαστηρίου  ή  επιφορτισμένου  δικαστικού  λειτουργού  στις  υποθέσεις  που

εκκρεμούν με πιλοτική δίκη.

7. Οι  πληρεξούσιοι  δικηγόροι  και  οι  διάδικοι  λίγες  φορές  ζητούν  να  επικοινωνήσουν  με  την

Προϊσταμένη του Δικαστηρίου και τους δικαστικούς λειτουργούς για τις  υποθέσεις τους και το

αίτημά τους ικανοποιείται συνήθως με συνάντηση με φυσική παρουσία κατά την εβδομάδα της

δικασίμου. 

8. Η Προϊσταμένη του Δικαστηρίου δεν έχει απασχοληθεί ποτέ σε επιτροπές,  συμβούλια κ.λπ.,

σύμφωνα,  όμως,  με  την  κοινή  λογική  η  απασχόληση  ενός  δικαστή  σε  τέτοια  καθήκοντα

αποδυναμώνει την ποσοτική και ποιοτική απόδοσή του στο κύριο δικαιοδοτικό του έργο. 

Ε. Στατιστικά

Η Προϊσταμένη του Δικαστηρίου απέστειλε στο πλαίσιο του ερωτηματολογίου τα εξής στατιστικά:

Στις 16.09.2021 ο αριθμός των απροσδιόριστων υποθέσεων ήταν 643.

Στ. Η πόλη του Ηρακλείου

Το Δικαστήριο βρίσκεται στην Εφετειακή Περιφέρεια Χανίων. 

Η  πόλη  του  Ηρακλείου  είναι  η  πρωτεύουσα  του  Νομού  Ηρακλείου,  η  έδρα  της  Περιφέρειας

Κρήτης και της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κρήτης [ν. 3852/2010 (Α΄ 87), άρθρο 1 περ. 17, άρθρο

3, παρ. 3, περ. ιγ΄, άρθρο 6, παρ. 1, περ. vi]. 
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Η πόλη  του  Ηρακλείου  έχει  πληθυσμό  140.730  κατοίκους,  ενώ  ο  διευρυμένος  Καλλικρατικός

Δήμος Ηρακλείου έχει  πληθυσμό 173.993 κατοίκους,  σύμφωνα με  την απογραφή του 2011.  Ο

Νομός Ηρακλείου έχει πληθυσμό 304.270 κατοίκους. Η Περιφέρεια Κρήτης, στην οποία υπάγεται

ο Νομός Ηρακλείου, έχει πληθυσμό 623.065 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. 

Στο  Ηράκλειο  εδρεύουν  και  λειτουργούν:  το  Εφετείο  Αν.  Κρήτης,  η  Εισαγγελία  Εφετών  Αν.

Κρήτης, το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο

και το Πταισματοδικείο.

Στο Ηράκλειο βρίσκονται οι Σχολές Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου

Κρήτης,  εδρεύει  το  Ίδρυμα  Τεχνολογίας  και  Έρευνας  (ΙΤΕ-FORTH)  ένα  από  τα  μεγαλύτερα

ερευνητικά  κέντρα  της  χώρας,  καθώς  και  το  Ελληνικό  Μεσογειακό  Πανεπιστήμιο.  Συνολικά,

υπάρχουν 8 σχολές ΑΕΙ και 11 σχολές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Από το 1908

λειτουργεί στο Ηράκλειο η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. 

Στο Ηράκλειο λειτουργούν, επίσης, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου,

η  Ανώτατη  Σχολή  Παιδαγωγικής  και  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης,  το  Πανεπιστημιακό  Γενικό

Νοσοκομείο Ηρακλείου και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο. 

Το Ηράκλειο, εκτός από ταξί και αστικά λεωφορεία, διαθέτει λιμάνι και διεθνές αεροδρόμιο. Το

Ηράκλειο απέχει 139 χλμ από τα Χανιά. Το Ηράκλειο απέχει περίπου 9 ώρες από το λιμάνι του

Πειραιά με πλοίο και 55   αεροπορικώς από την Αθήνα.

Κύριοι  οικονομικοί  τομείς  της  πόλης  είναι  ο  τουρισμός,  η  γεωργία  και  το  εμπόριο.  Διαθέτει

βιομηχανική  περιοχή  4  χιλιόμετρα  νοτιοανατολικά του  κέντρου.  Ειδικότερα,  στις  πεδιάδες  της

Μεσαράς,  του  Ηρακλείου  και  του  Καστελίου  παράγονται  ελιές,  σταφίδες,  δημητριακά,

εσπεριδοειδή  και  οπωροκηπευτικά,  ενώ  σε  παράλιες  περιοχές,  παράγονται  και  μπανάνες.  Ο

τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, λόγω της πληθώρας των

προορισμών με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας κόσμο τόσο από την Ελλάδα όσο και

από  τα  εξωτερικό,  αλλά  και  λόγω  των  πολλών  παραλιών  και  των  τουριστικών  καταλυμάτων,

ιδιαίτερα για τους θερινούς μήνες .

Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Τα  κυριότερα  προβλήματα  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου  είναι  ο  παρωχημένος

τεχνολογικός εξοπλισμός του και η έλλειψη εξειδικευμένων υπαλλήλων (σχετικών κυρίως με την

πληροφορική)  ώστε,  τελικά,  να διευκολυνθούν οι δικαστικοί  υπάλληλοι  στην αντιμετώπιση της

εργασίας τους.        

Η Προϊσταμένη του  Δικαστηρίου κατά την  ανάληψη των  καθηκόντων  της  δεν  έλαβε βοήθεια.

Ωστόσο, επειδή υπηρετούσε στο Δικαστήριο ως Πρόεδρος δύο χρόνια πριν αναλάβει τα καθήκοντα
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της  Προϊσταμένης,  είχε  γνώση,  ως  ένα  βαθμό,  των  εκκρεμών  θεμάτων  που  αντιμετώπιζε  το

Δικαστήριο. 

Σύμφωνα με την Προϊσταμένη, είναι επείγουσα ανάγκη α) να μεταφερθούν οι υπηρεσίες του σε νέο

κτίριο (το παλιό κτίριο δεν επαρκεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας) και για το λόγο

είναι σε εξέλιξη Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης, β)  να εκσυγχρονιστεί ο τεχνολογικός του

εξοπλισμός  (Η/Υ,  εκτυπωτές,  πολυμηχανήματα)  και,  πάντως,  οπωσδήποτε  ο  εξοπλισμός  που

υπάρχει στο γραφείο των Δικαστών (ένας – και μόνον - παλαιός Η/Υ με ξεπερασμένο λειτουργικό

που βρίσκεται στο Δικαστήριο τουλάχιστον 10 χρόνια, χωρίς τις απαραίτητες αναβαθμίσεις, ένας

παλαιός  εκτυπωτής,  ενσύρματο  δίκτυο  κλπ),  γ)  να  αποκτήσει  το  Δικαστήριο  εξειδικευμένο

προσωπικό  επί  των  ψηφιακών  θεμάτων  (υπάλληλοι  πληροφορικής-έστω  και  ένας  αλλά  να

παραμείνει στο Δικαστήριο - ώστε να μπορούν οι δικαστικοί υπάλληλοι να διευκολυνθούν στο έργο

τους και να αποκτήσει το Δικαστήριο, μέσω της ιστοσελίδας του, «ψηφιακό πρόσωπο». Όσο και αν

προσπαθήσουν οι δικαστές να συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή με τις γνώσεις που διαθέτει

– λίγο έως πολύ - ο καθένας, πάντως, δεν είναι αυτό το κύριο έργο τους), δ) να υπάρχει συχνή

ενημέρωση-επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων σχετικά με όλες τις ψηφιακές εφαρμογές που

καλούνται να διαχειριστούν καθώς και με τον ίδιο τον ΟΣΔΔΥΔΔ (ιδιαιτέρως για την επικείμενη

αναβάθμισή  του).  Έτσι  και  οι  ίδιοι  θα  συμμετέχουν  ενεργά  στις  διαδικασίες  και  θα  έχουν

συνολικότερη «αντίληψη» των καθηκόντων τους και του εργασιακού χώρου στον οποίο ανήκουν (η

επισήμανση αυτή ίσως αφορά σε όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους και όχι μόνον σε όσους

υπηρετούν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου). Τέλος, θα ήταν σκόπιμο να τροποποιηθεί ο

Κανονισμός του Δικαστηρίου ώστε να οριστεί  οι δικαστές να χρεώνονται λιγότερες υποθέσεις απ΄

όσες  προβλέπει  τώρα  ο  Κανονισμός  (20  κάθε  δικαστής)  δεδομένου  ότι  οι  απροσδιόριστες

υποθέσεις είναι μόλις 643 και οι πρωτοδίκες 16. 
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30. Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων

A. Γενική περιγραφή του Δικαστηρίου

Συστάθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 764/1963 (Α΄ 228) με έδρα τα Χανιά, ενώ με το άρθρο 3 παρ. 1

περιπτ.  ιστ΄  του  ίδιου  διατάγματος  ορίστηκε  το  Ρέθυμνο  ως  μεταβατική  του  έδρα.  Άρχισε  να

λειτουργεί την 01.10.1964. Η μεταβατική έδρα Ρεθύμνου καταργήθηκε με το άρθρο 39 παρ. 1

περιπτ.  ιε΄  του  ν.  4274/2014  (Α΄  147).  Η  περιφέρεια  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Χανίων,

περιλαμβάνει τους Νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. 

Β. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου

1. Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο Δικαστήριο προβλέπονται δύο (2) οργανικές θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών, όλες καλυμμένες,

και εννέα (9) θέσεις Παρέδρων – Πρωτοδικών, από τις οποίες είναι καλυμμένες οι οκτώ (8). Μία

δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο Δικαστήριο από το 2009, ένας από το 2013 και οι υπόλοιποι

από το 2019 έως το 2021. 

Για  τη  στελέχωση  της  Γραμματείας  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Χανίων  προβλέπονται  11

οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και συγκεκριμένα επτά (7)  γραμματέων, από τις οποίες

είναι καλυμμένες οι έξι (6), δύο (2) επιμελητών, οι οποίες είναι κενές, μία (1) πληροφορικής και μία

(1) δακτυλογράφων, οι οποίες είναι, επίσης, κενές. 

Την  τελευταία  τριετία  συνολικά  έχουν  λάβει  άδεια  τρεις  (3)  δικαστικοί  λειτουργοί  λόγω

προβλημάτων  υγείας,  λόγω  εκπαίδευσης  και  λόγω  ανατροφής  τέκνου.  Από  τους  δικαστικούς

υπαλλήλους ένας (1) έχει λάβει άδεια άνευ αποδοχών και λόγω ανατροφής τέκνου. 

2. Τα Τμήματα

Το Δικαστήριο αποτελείται από δύο (2) Τμήματα.  Δεν υπάρχουν Ειδικά Τμήματα. Τα Τμήματα

συγκροτούνται με κριτήριο την ισομερή κατανομή των υπηρετούντων Πρωτοδικών (8) σε σχέση με

τον αριθμό των υπηρετούντων Προέδρων Πρωτοδικών (2), καθώς και την ισοβαρή κατανομή από

άποψη αρχαιότητας,  στο μέτρο του δυνατού.  Για το λόγο αυτό,  η σύνθεση εκάστου Τμήματος

αποτελείται από έναν (1) Πρόεδρο Πρωτοδικών και τέσσερις (4) Πρωτοδίκες. 

Γ. Οι υποδομές του Δικαστηρίου (Κτίρια – ΟΣΔΔΥΔΔ- Βάσεις Δεδομένων – Βιβλιοθήκη)

Το 1966 έγινε η μετεγκατάσταση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων σε κτίριο του Υπουργείου

Οικονομικών στην οδό Στρ. Τζανακάκη αρ. 3 - 4ος όροφος (πρώην Βασ. Όθωνος αρ. 6), όπου

συστεγάζεται μέχρι και σήμερα με τις Α΄ και Β΄ Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της
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πόλης των Χανίων. Συγκεκριμένα, στους τρεις πρώτους ορόφους στεγάζεται οι ως άνω Δ.Ο.Υ. και

στον τέταρτο όροφο το Διοικητικό Εφετείο  Χανίων,  το Διοικητικό Πρωτοδικείο  Χανίων και  η

Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου νομού Χανίων. Το κτίριο είναι κατασκευής έτους

1960, με πολλά κατασκευαστικά προβλήματα και εισροές όμβριων υδάτων από διάφορα σημεία σε

περιπτώσεις δυνατών βροχοπτώσεων.  Το Υπουργείο Οικονομικών έχει αναθέσει στη Δ.Ο.Υ. την

ευθύνη  συντήρησής  του  και  έχει  παραχωρήσει  τη  χρήση  του  τετάρτου  ορόφου  στις

προαναφερθείσες λοιπές υπηρεσίες. Υπάρχει ράμπα για ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου και δύο

ανελκυστήρες. Δεν υφίσταται εγκεκριμένο σχέδιο πυρασφάλειας, για την κατάρτιση του οποίου

οφείλει να μεριμνήσει η Δ.Ο.Υ. ως διαχειρίστρια του κτιρίου. Στον τέταρτο όροφο υπάρχουν, όμως,

δέκα (10) πυροσβεστήρες, ενώ λειτουργούν συνολικά οκτώ (8) κλιματιστικά μηχανήματα. 

Υφίσταται  χώρος βιβλιοθήκης.  Ο Προϊστάμενος  του Δικαστηρίου είναι  επιφορτισμένος  για την

ενημέρωσή της και εποπτεύει τη λειτουργία της. 

Δύο (2) γραμματείς παρακολουθούν τη λειτουργία και ενημέρωση του ΟΣΔΔΥΔΔ. Η εξειδίκευση

των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων κρίνεται πολύ ικανοποιητική, παράλληλα δε λειτουργεί

ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

Από τις λειτουργίες του ΟΣΔΔΥΔΔ οι δικαστικοί λειτουργοί δεν χρησιμοποιούν τη δημοσίευση

αποφάσεων,  την  κατάθεση  σχεδίου  απόφασης,  την  κατάθεση  εισηγήσεων  στις  ακυρωτικές

υποθέσεις και τη σύνδεση στον ΟΣΔΔΥΔΔ μέσω VPN, ενώ χρησιμοποιούν την έρευνα νομολογίας,

την  αναζήτηση  υποθέσεων  της  Γραμματείας  και  τη  χρήση  υπηρεσιακού  email.  Δεν  υπάρχει

δυνατότητα σύνδεσης του Δικαστηρίου με βάσεις νομικών δεδομένων (ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

μέσω ειδικών κωδικών). 

Δ. Η Οργάνωση και Λειτουργία του Δικαστηρίου

1. Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  δεν  μετέχουν  στη  διαδικασία  χρέωσης  των  υποθέσεων  στους

δικαστικούς λειτουργούς.

Η ετήσια  χρέωση  ανά  Πρωτοδίκη  ανήλθε  το  δικαστικό έτος  2018-2019  σε  205  υποθέσεις,  το

δικαστικό έτος 2019-2020 σε 139 υποθέσεις και το δικαστικό έτος 2020-2021 σε 103 υποθέσεις

λόγω covid-19. 

Η χρέωση των υποθέσεων Μονομελούς Συνθέσεως γίνεται με συνεννόηση και συμφωνία μεταξύ

των Πρωτοδικών του Τμήματος, με βαρύνοντα ρόλο της αρχαιότερης Πρωτοδίκη, υπό την εποπτεία

του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου. 

Λαμβάνεται  πάντα  υπόψη η  ανάγκη για  προσδιορισμό  των  παλαιότερων  έναντι  των  νεότερων

υποθέσεων  με  βάση  την  ημερομηνία  κατάθεσης,με  μόνη  εξαίρεση  τα  τυχόν  υποβληθέντα

αιτιολογημένα αιτήματα διαδίκων για ορισμό σύντομης δικασίμου.  
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Στις  υποθέσεις  προσωρινής  δικαστικής  προστασίας  το  Τμήμα  προσδιορίζεται  αμέσως  με  την

εισαγωγή  της  υπόθεσης,  ο  εισηγητής,  όμως,  ορίζεται  αργότερα,  αμέσως  μόλις  περιέλθει  ο

διοικητικός  φάκελος  της  υπόθεσης  στο  Δικαστήριο,  οπότε  η  αίτηση  προσωρινής  δικαστικής

προστασίας εκδικάζεται εντός του ιδίου ή (το αργότερο) του επόμενου μήνα. Εάν ο αιτών έχει

προσκομίσει τα αποδεικτικά επίδοσης αλλά καθυστερεί η άφιξη του διοικητικού φακέλου και έχει

συμπληρωθεί  ένας  μήνας  από  την  ημερομηνία  κατάθεσης  της  αίτηση  αναστολής,  η  υπόθεση

αμέσως τότε χρεώνεται σε εισηγητή και εισάγεται στο συμβούλιο για εκδίκαση εντός του ιδίου ή

του επόμενου μήνα. Η χρέωση στον εισηγητή της κύριας υπόθεσης δεν γίνεται κατά την ανωτέρω

χρέωση της αίτησης αναστολής,  αλλά σε προγενέστερο χρόνο, αμέσως μετά την κατάθεση του

κυρίου ενδίκου βοηθήματος, όπως ορίζει το άρθρο 127 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

(ΚΔΔ). 

2.  Σε κάθε δικαστή (είτε Πρόεδρο Πρωτοδικών είτε Πρωτοδίκη) αντιστοιχούν, κατά μέσο όρο, 5

εβδομάδες υπηρεσίας καθ’ όλο το δικαστικό έτος συν 6 εργάσιμες ημέρες κατά την περίοδο των

δικαστικών διακοπών (από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου). Κάθε εργάσιμη ημέρα υπάρχει φυσική

παρουσία του δικαστή υπηρεσίας στο Δικαστήριο αλλά και  άμεση τηλεφωνική πρόσβαση προς

αυτόν,  μέσω της  Γραμματείας  του  Δικαστηρίου,  για  κάθε  στιγμή  που  τυχόν  δεν  είναι  φυσικά

παρών. Λαμβάνεται μέριμνα κατά την έκδοση του προγράμματος υπηρεσιών, ώστε οι κατοικούντες

εντός Κρήτης να μην ορίζονται δικαστές υπηρεσίας κατά τις εβδομάδες δικασίμων των Τμημάτων

τους και, συνακολούθως, οι κατοικούντες εκτός Κρήτης να ορίζονται δικαστές υπηρεσίας κατά τις

εβδομάδες  δικασίμων  των  Τμημάτων  τους,  στο  βαθμό  που  αυτό  μπορεί  αριθμητικά  να

πραγματοποιηθεί. Όλοι οι δικαστές έχουν φυσική παρουσία στην έδρα του Δικαστηρίου την ημέρα

δικασίμου του Τμήματός τους και  τις  δύο προηγούμενες ημέρες (οπότε και πραγματοποιούνται

διασκέψεις), καθώς και τις ημέρες υπηρεσίας τους. 

3.  Για  περισσότερες  από  το  ήμισυ  των  συνολικών  υποθέσεων  η  διάσκεψη  γίνεται  με  χρήση

ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη).  Το Δικαστήριο δεν διαθέτει επιμελητή, με αποτέλεσμα η

επίδοση των δικαστικών αποφάσεων να γίνεται από αστυνομικά όργανα με καθυστέρηση δύο έως

τεσσάρων μηνών από την αποστολή του σχετικού διαβιβαστικού εκ μέρους της Γραμματείας του

Δικαστηρίου.

4. Σε  σχέση  με  τον  θεσμό  του  Εισηγητή  Δικαστή,  αμέσως  μετά  την  κατάθεση  του  ενδίκου

βοηθήματος  ορίζεται  εισηγητής  με  πράξη  του  δικαστή  που  διευθύνει  το  δικαστήριο,  όπως

προβλέπεται από το άρθρο 127 παρ.3 του ΚΔΔ. Όμως, στη συνέχεια, το δικόγραφο ελέγχεται από

τον  δικαστή  υπηρεσίας,  ώστε  να  εξακριβωθεί  αν  προκύπτει  κάτι  προδήλως  απαράδεκτο  (π.χ.

έλλειψη δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητας του δικαστηρίου). Ενημερώνεται ακολούθως ο Πρόεδρος για

εισαγωγή του ενδίκου βοηθήματος προς απόρριψη με τη διαδικασία του άρθρου 126Α του ΚΔΔ.
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Τον έλεγχο αυτό τον κάνει  ο δικαστής  υπηρεσίας,  διότι  είναι  παρών στο δικαστήριο κατά την

εβδομάδα κατάθεσης του δικογράφου, ενώ ο εισηγητής συνήθως δεν είναι παρών, διότι δεν έχει

τότε δικάσιμο το Τμήμα του. Υπάρχουν όμως ζητήματα απαραδέκτου και αβασίμου, τα οποία δεν

είναι  ορατά  με  την  κατάθεση  του  δικογράφου,  αλλά  ανακύπτουν  με  την  προσκόμιση  του

διοικητικού φακέλου της υπόθεσης στο Δικαστήριο. Τότε ανακύπτουν και πιθανές ελλείψεις του

προσκομισθέντος διοικητικού φακέλου. Για να ελεγχθούν όλα αυτά από τον εισηγητή δικαστή σε

εύλογο χρόνο πριν από τη δικάσιμο, ώστε να ειδοποιηθεί εγκαίρως η Διοίκηση να τα συμπληρώσει

και να μην αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσης, πρέπει ο κάθε εισηγητής να είναι καθημερινά

παρών στο  δικαστήριο  [και  όχι  μόνο  κατά  την  εβδομάδα  υπηρεσίας  του  ή  στη  δικάσιμο  του

Τμήματός του], ώστε να παρακολουθεί πότε φθάνει στο δικαστήριο ο διοικητικός φάκελος κάθε

υπόθεσης· δηλαδή, πρέπει ο δικαστής να διαμένει υποχρεωτικά στην έδρα του δικαστηρίου του

αλλά  και  να  έχει  επαρκή  «ατομικό  χώρο  εργασίας»  μέσα  στο  συνολικό  χώρο  στέγασης  του

Δικαστηρίου.  Αυτές  όμως  είναι  πρακτικά  ανέφικτες  προϋποθέσεις  στον  παρόντα  χρόνο  για  τα

τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Περαιτέρω, μετά τη συζήτηση, η υπόθεση δεν χρεώνεται πάντοτε

στον ίδιο εισηγητή, ο οποίος είχε οριστεί αμέσως μετά την κατάθεση του ενδίκου βοηθήματος,

διότι  :  α)  μπορεί  εν  τω  μεταξύ  ο  εισηγητής  να  έχει  μετατεθεί  σε  άλλο  δικαστήριο,  πράγμα

συνηθέστατο για επαρχιακά δικαστήρια, όπως το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, β) θα προκύπτει

εκ των υστέρων ανισότητα στη χρέωση μεταξύ των δικαστών, διότι δεν θα μπορεί να εξασφαλιστεί

εκ των προτέρων ότι θα αναβληθεί ίσος αριθμός υποθέσεων εκάστου εισηγητή. Και ναι μεν μπορεί

ο  εισηγητής  να  «μεταφέρει  στους  ώμους  του»  όσες  υποθέσεις  του  αναβάλλονται  σε  επόμενες

δικασίμους, όμως αυτό θα έχει άλλες παρενέργειες: είτε κάποια στιγμή θα μετατεθεί ο εισηγητής σε

άλλο δικαστήριο (βλ. παραπάνω περίπτωση) χωρίς να έχουν ακόμη εκδικαστεί οι υποθέσεις του,

οπότε θα προκύψει (αδίκως) μικρότερη τελική επιβάρυνσή του σε σχέση με τους συναδέλφους του,

είτε σε μελλοντικές δικασίμους θα συζητηθεί πολύ μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεών του σε σχέση

με τις αποφάσεις που θα δύναται, με υπερένταση των δυνάμεών του, να εκδίδει ανά μήνα, οπότε θα

παρουσιάσει  καθυστέρηση  στην  έκδοση  αποφάσεων.  Κατά  την  άποψη  του  Προϊσταμένου  του

Δικαστηρίου,  ο  θεσμός του εισηγητή δικαστή προβλέφθηκε από τον νομοθέτη στις  διοικητικές

διαφορές ουσίας στον ΚΔΔ έχοντας προ οφθαλμών τον εισηγητή του π.δ. 18/1989 στις υποθέσεις

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και τις  συνθήκες εργασίας των δικαστών του

Συμβουλίου  της  Επικρατείας  και  τη  μόνιμη  διαμονή  τους  στην  Αθήνα,  αγνοώντας,  όμως,  τις

διαφορετικές  συνθήκες  λειτουργίας  των  τακτικών  διοικητικών  δικαστηρίων,  και  μάλιστα  των

επαρχιακών. Γι’ αυτό είναι πρακτικά ανέφικτη, υπό τις σημερινές συνθήκες, η πλήρης εφαρμογή

του θεσμού του εισηγητή δικαστή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, σύμφωνα με το γράμμα των

άρθρων  127  παρ.3  και  128Ατου  ΚΔΔ.  Όσον  αφορά  στο  πιθανό  αντεπιχείρημα  ότι  αυτά  τα
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προβλήματα  θα  εκλείψουν  όταν  γίνει  (υποτίθεται  συντόμως)  «πλήρης  αποϋλοποίηση  και

ψηφιοποίηση» του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και της δικογραφίας,  οπότε θα μπορεί ο

εισηγητής δικαστής να τα ελέγχει και να τα παρακολουθεί από το σπίτι του, αφού συνδεθεί με το

ΟΣΔΔΥΔΔ, παρατηρεί τα εξής : Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, δεν θα εξαλειφθεί και δεν θα

περιοριστεί το πρόβλημα της ανισότητας στη χρέωση των δικαστών, το οποίο προαναφέρθηκε.

Επίσης, όσο περισσότερο χρόνο θα αφιερώνει ο δικαστής στην παρακολούθηση των υποθέσεων

πριν  από  τη  συζήτηση,  τόσο  αντίστοιχο  λιγότερο  χρόνο  θα  αφιερώνει  στη  μελέτη  των

συζητηθεισών  υποθέσεων  που  θα  έχει  χρεωθεί  και  στη  συγγραφή  αποφάσεων,  δηλαδή  θα

καθυστερεί ανάλογα η δημοσίευση αποφάσεων. Επομένως, δεν είναι βέβαιο αν το τελικό ισοζύγιο

θα είναι θετικό (ή αρνητικό), δηλαδή αν η πλήρης εφαρμογή του θεσμού του εισηγητή δικαστή θα

επιφέρει τελικά αύξηση (ή μείωση) της μέσης ταχύτητας στην έκδοση οριστικών αποφάσεων σε

εύλογο χρόνο από την κατάθεση του ενδίκου βοηθήματος.

5. Πριν από κάθε προεκφώνηση υποθέσεων Μονομελούς, ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου βλέπει

πόσες υποθέσεις έχουν ήδη προσδιοριστεί προς εκδίκαση (είτε πρωτογενώς είτε μετ’ αναβολήν) έως

τη στιγμή εκείνη στις επόμενες δικασίμους του Δικαστηρίου και δίδει οδηγίες στην αρχαιότερη

Πρωτοδίκη, η οποία διενεργεί την προεκφώνηση, σχετικά με τον ανώτατο αριθμό υποθέσεων που

μπορεί  να  αναβάλει,  ύστερα  από  αίτημα  διαδίκου,  για  καθεμιά  από  τις  επόμενες  τέσσερις

δικασίμους  του  Τμήματος  του  δικαστηρίου  (1  δικάσιμος  ανά  μήνα).  Αναβολή  πέραν  του

τετραμήνου  δεν  χορηγείται,  εκτός  αν  ο  εμφανιζόμενος  στην  προεκφώνηση  ως  πληρεξούσιος

δικηγόρος του διαδίκου επικαλεσθεί (και αποδείξει) όλως εξαιρετικούς λόγους.

6. Υπεύθυνος νομολογίας κατά τη διετία από 15.09.2019 έως 16.09.2021 ήταν ο Προϊστάμενος του

Δικαστηρίου.  Είχε  συστήσει  στους  δικαστές  να  τον  ενημερώνουν  αμέσως  σε  περίπτωση

εντοπισμού  αντιθέσεων  στη  νομολογία  μεταξύ  των  δύο  Τμημάτων  του,  κατά  τη  διάρκεια  της

αναγκαίας νομολογιακής έρευνάς τους στο ΟΣΔΔΥΔΔ. Οι σημαντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου

πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του, όμως  απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάρτησή τους

είναι  η  προηγούμενη  ανωνυμοποίησή  τους,  αφού  ο  υπεύθυνος  νομολογίας  τις  αναγνώσει

σχολαστικά και σβήσει όλα τα περιεχόμενα σε αυτές προσωπικά δεδομένα των διαδίκων, πράγμα

το οποίο αποτελεί έργο χρονοβόρο. Πρέπει, λοιπόν, σύμφωνα με τον Προϊστάμενο, να παρασχεθεί

στα  διοικητικά  δικαστήρια  λογισμικό  ανωνυμοποίησης  των  δικαστικών  αποφάσεων,  ώστε  να

καταστεί εύκολο και ταχύ το παραπάνω έργο. Ο Προϊστάμενος έχει  δώσει εντολή σε όλους τους

δικαστές του Δικαστηρίου να του αποστέλλουν αμέσως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

κάθε  απόφαση  Τριμελούς  (των  οποίων  είναι  εισηγητές)  ή  Μονομελούς  (τις  οποίες  οι  ίδιοι

δημοσιεύουν), με τις οποίες απευθύνουν προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ. Αμέσως μετά, κοινοποιεί

την απόφαση αυτή σε όλους τους δικαστές του Δικαστηρίου, ώστε να είναι όλοι ενήμεροι για το
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θέμα και, αν έχουν ήδη χρεωθεί υπόθεση με το ίδιο νομικό ζήτημα, να αναστείλουν την πρόοδο της

δίκης. Επίσης προσέχει γενικώς να μην προσδιορίζει για συζήτηση υποθέσεις με το ίδιο νομικό

ζήτημα με εκείνες που εκκρεμούν με πιλοτική δίκη στο ΣτΕ. Τέλος, εφιστά την προσοχή όλων των

δικαστών και για την περίπτωση που έχουν εισαχθεί υποθέσεις με πιλοτική δίκη στο ΣτΕ σε χρόνο

μεταγενέστερο εκείνου που έχει ήδη συζητηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων υπόθεση με το

ίδιο νομικό ζήτημα και την έχει ήδη χρεωθεί δικαστής, οπότε πρέπει να ανασταλεί η πρόοδος της

δίκης.

7.  Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι διάδικοι ζητούν να επικοινωνήσουν με τον Προϊστάμενο του

Δικαστηρίου  και  τους  δικαστικούς  λειτουργούς  για  τις  υποθέσεις  τους  και  το  αίτημά  τους

ικανοποιείται. Εφόσον επιθυμούν τηλεφωνική επικοινωνία με τον δικαστή, αυτή γίνεται αυθημερόν

ή,  το  πολύ,  εντός  της  επόμενης  εργάσιμης  ημέρας.  Αν επιθυμούν να  δουν  αυτοπροσώπως τον

δικαστή, αυτό γίνεται είτε την εβδομάδα υπηρεσίας του είτε την ημέρα δικασίμου του τμήματός

του είτε τις δύο προηγούμενες ημέρες. Αν επιθυμούν να δουν αυτοπροσώπως τον Προϊστάμενο του

Δικαστηρίου, αυτός προσέρχεται εντός της ίδιας εβδομάδας για συνάντηση με φυσική παρουσία

στην έδρα του δικαστηρίου.

8. Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου θεωρεί  ότι  η απασχόληση των δικαστικών λειτουργών σε

επιτροπές, συμβούλια κ.λπ. αποβαίνει σε βάρος των δικαστικών τους καθηκόντων, διότι ξοδεύουν

πολύτιμο  χρόνο  στις  παραπάνω  πρόσθετες  απασχολήσεις,  κατά  τις  οποίες  αντιμετωπίζουν

υποθέσεις  με  κατά  κανόνα  δυσχερή  και  πρωτότυπα  νομικά  ζητήματα.  Μάλιστα,  σε  κάποιες

χρονικές περιόδους, αναγκάζονται να αφιερώσουν στην απασχόληση αυτή περισσότερο χρόνο από

εκείνον που αφιερώνουν στα  κύρια  δικαστικά καθήκοντά τους.  Έτσι  καθυστερούν την έκδοση

δικαστικών αποφάσεων.  Αυτά τα γνωρίζει από προσωπική εμπειρία, διότι ως Πρωτοδίκης  α)τα

έτη 2006-2009 είχε εκτελέσει καθήκοντα προέδρου της επιτροπής του άρθρου 152 του Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006), αρχικά για ολόκληρη την Κρήτη και στη συνέχεια για την

Ανατολική Κρήτη και β) τα έτη 2011-2014 είχα εκτελέσει καθήκοντα προέδρου του πειθαρχικού

συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης.

Ε. Στατιστικά

Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου απέστειλε στο πλαίσιο του ερωτηματολογίου τα εξής στατιστικά:

Στις 15.09.2021 ο αριθμός των απροσδιόριστων υποθέσεων ήταν 834.

Στ. Η πόλη των Χανίων

Βλ. περιγραφή ΔΕΦ Χανίων 
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Ζ. Προβλήματα του Δικαστηρίου – Αξιολόγηση – Προτάσεις

Μεταξύ των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου είναι η εκ

των  προτέρων  εύρεση  του  “μαγικού  αριθμού”  των  υποθέσεων  τις  οποίες  ο  ίδιος  οφείλει  να

προσδιορίσει  “πρωτογενώς”  στις  επόμενες  δικασίμους  κάθε  Τμήματος  του  Δικαστηρίου,  ώστε

αυτές, μαζί με τις (εκ των υστέρων προκύπτουσες) εξ αναβολής υποθέσεις στις ίδιες δικασίμους να

είναι ιδεώδεις για ισομερή ποσοτική και ποιοτική χρέωση στους δικαστές, η έλλειψη ασύρματης

πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλους τους χώρους του δικαστηρίου, γεγονός που δυσχεραίνει την

αναγκαία πρόσβαση στο ΟΣΔΔΥΔΔ και στη ΝΟΜΟΣ από περισσότερα του ενός  laptop ή κινητά

τηλέφωνα  στον  ίδιο  χρόνο  κατά  τη  διάρκεια  των  διασκέψεων,  η  χαμηλής  ταχύτητας  και

προβληματική υπάρχουσα ενσύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, με συχνές διακοπές σύνδεσης, η μη

αποστολή φακέλων από τη Διοίκηση σε πολλές υποθέσεις, ακόμη και μετά την πρώτη αναβολή της

υπόθεσης,  η  καθυστέρηση  επίδοσης  και  η  μη  ορθή  συμπλήρωση  των  αποδεικτικών  επίδοσης

κλήσεων από αστυνομικούς υπαλλήλους, με επακόλουθο την ακυρότητα της κλήτευσης και την

υποχρεωτική αναβολή των αντίστοιχων υποθέσεων σε περίπτωση μη παράστασης του μη νομίμως

κλητευθέντος διαδίκου. 

Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου συνάντησε διά ζώσης την προηγούμενη Προϊσταμένη, η οποία

τον ενημέρωσε και τον συμβούλευσε για τον κύκλο των καθηκόντων του και τα προβλήματα του

Δικαστηρίου.  

Ο Προϊστάμενος του Δικαστηρίου επεσήμανε ότι ύστερα από 50 χρόνια λειτουργίας των τακτικών

διοικητικών δικαστηρίων δεν υπάρχει  ακόμη καμία οργανωμένη προγενέστερη επιμόρφωση (με

σεμινάρια ή άλλο κατάλληλο τρόπο) εκείνων που θα αναλάβουν καθήκοντα προϊσταμένων, όπου

θα αναλύονται τα συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν, με βάση και τις

ιδιαιτερότητες  εκάστου  δικαστηρίου  (και  δεν  θα  εκτίθενται  θεωρητικώς  κάποιες  γενικές  αρχές

management), και όπου θα προτείνονται συγκεκριμένες διοικητικές πρακτικές και συγκεκριμένοι

αριθμοδείκτες,δια των οποίων θα μπορεί ο προϊστάμενος να παρακολουθεί όλες τις πτυχές των

εργασιών  του  δικαστηρίου  και  να  γνωρίζει  αν  πραγματικά  το  δικαστήριο  υπολειτουργεί  ή

υπερλειτουργεί ή λειτουργεί με «κανονικό» ρυθμό σε σχέση με τις αντικειμενικές δυνατότητές του

και τις εύλογες προσδοκίες των διαδίκων, καθώς και σε ποια ειδικότερα θέματα χωλαίνει και γιατί,

ώστε να περιοριστεί ο σημερινός αποκλειστικά εμπειρικός και διαισθητικός τρόπος διοίκησής του.

Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να έχουν διατυπωθεί και εγγράφως, ως κατευθυντήριες γραμμές,

σε  ένα  «εγχειρίδιο  καλής  διοικητικής  πρακτικής»,  ειδικά  προσαρμοσμένο  για  τη  διοίκηση  και

λειτουργία των δικαστηρίων, το οποίο θα ανανεώνεται όποτε καταστεί αναγκαίο με βάση τα νέα

δεδομένα  που  θα  προκύπτουν,  ώστε  να  γνωρίζει  κάθε  νέος  προϊστάμενος  δικαστηρίου  που
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αναλαμβάνει  καθήκοντα  τι  συγκεκριμένα  αναμένουν  από  αυτόν  εκείνοι  που  κατά  νόμον  τον

εποπτεύουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

 Στατιστικά των Διοικητικών Πρωτοδικείων, ετών 2014 – 202039

1. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

91.482

Εισαχθείσες Υποθέσεις 24.956

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

121.349

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 35.571

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 73.733

Εισαχθείσες Υποθέσεις 18.749

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

103.490

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 26.193

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 30.6.2016)

54.927 (δεν διατίθενται στοιχεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
για το διάστημα από 1.7.2016 έως 31.12.2016)

Εισαχθείσες Υποθέσεις 17.766

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

90.381

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 31.552 (αθροίστηκαν οι δημοσιευθείσες αποφάσεις, οι 
καταργήσεις και οι συνεκδικασθείσες υποθέσεις)

39 Όπου αναφέρεται ότι το σχετικό στοιχείο ελήφθη από το «βιβλίο», πρόκειται για το βιβλίο του κ. Μ. Πικραμένου
«Χωροταξική  οργάνωση  και  διαχείριση  χρόνου  των  δικών  στα  διοικητικά  δικαστήρια.  Ευρωπαϊκές  δημόσιες
πολιτικές για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος» (έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2017). 
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Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 20.595

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

76.378

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 30.292

Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 22.235

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

62.063

Απροσδιόριστες 31.307

Δημοσιευθείσες 22.414

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 22.981

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

58.668

Απροσδιόριστες 29.608

Δημοσιευθείσες 19.611

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 16.603

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

51.170

Απροσδιόριστες 29.768

Δημοσιευθείσες 19.114
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2. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

3.773

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.024

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

4.463

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.101

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.051

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

4.313

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.070

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

3.581

Εισαχθείσες Υποθέσεις 947

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

4.296

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 834

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 614

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

3.931

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 978
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.079

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

3.482

Απροσδιόριστες 2426

Δημοσιευθείσες 852

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 877

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

3.390

Απροσδιόριστες 2.432

Δημοσιευθείσες 795

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 436

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

2.896

Απροσδιόριστες 1956

Δημοσιευθείσες 706
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3. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

38.041

Εισαχθείσες Υποθέσεις 9.465

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

44.201

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 15.379

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 30.357

Εισαχθείσες Υποθέσεις 6.994

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

37.160

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 12.429

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 30.9.2016)

23.028 (δεν διατίθενται στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Εισαχθείσες Υποθέσεις 7.158

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

32.234

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 12.084

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 7.868

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

29.450

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 12.640
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 7.697

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

23.161

Απροσδιόριστες 12669

Δημοσιευθείσες 10.496

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 7.995

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

18.873

Απροσδιόριστες 6.742

Δημοσιευθείσες 10.042

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 5.756

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

13.238

Απροσδιόριστες 2971

Δημοσιευθείσες 9964
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4. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

3.491

Εισαχθείσες Υποθέσεις 716

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

4.790

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.567

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 1.593

Εισαχθείσες Υποθέσεις 710

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

3.418

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.341

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

1.298

Εισαχθείσες Υποθέσεις 665

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

2.748

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.336

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 841

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

1.959

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.582
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 718

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

1.649

Απροσδιόριστες 474

Δημοσιευθείσες 901

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 725

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

1.583

Απροσδιόριστες 667

Δημοσιευθείσες 705

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 427

Εκκρεμείς Υποθέσεις (έως 
31.12.2020)

1.249

Απροσδιόριστες 512

Δημοσιευθείσες 667
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5. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

517

Εισαχθείσες Υποθέσεις 451

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

1.109

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 757

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 590

Εισαχθείσες Υποθέσεις 696

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

1.073

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 716

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 30.9.2016)

527 (δεν διατίθενται στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Εισαχθείσες Υποθέσεις 482

Εκκρεμείς Υποθέσεις
(στις 31.12.2016)

1.042

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 512

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 529

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

960

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 600
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 669

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

1.022

Απροσδιόριστες 610

Δημοσιευθείσες 504

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 387

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

877

Απροσδιόριστες 546

Δημοσιευθείσες 466

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 288

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

629

Απροσδιόριστες 312

Δημοσιευθείσες 405
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6. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

3.169

Εισαχθείσες Υποθέσεις 892

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

4.768

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.759

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 2.114

Εισαχθείσες Υποθέσεις 884

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

3.592

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.784

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

2.087

Εισαχθείσες Υποθέσεις 908

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

3.668

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 835 (έχουν αθροιστεί οι δημοσιευθείσες αποφάσεις, οι 
καταργήσεις και οι συνεκδικασθείσες υποθέσεις)

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.095

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

3.728

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.012

424



Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 980

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

3.494

Απροσδιόριστες 2106

Δημοσιευθείσες 1.023

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.067

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

3.234

Απροσδιόριστες 2.284

Δημοσιευθείσες 1.075

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 573

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

2.747

Απροσδιόριστες 1860

Δημοσιευθείσες 892

425



7. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

1.756

Εισαχθείσες Υποθέσεις 702

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

3.453

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.259

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 771

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

2.799

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις (δεν διατίθενται στοιχεία)

Εισαχθείσες Υποθέσεις 633

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

2.822

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 610 (έχουν αθροιστεί οι δημοσιευθείσες αποφάσεις και οι 
καταργήσεις)

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 668

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

2.590

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 893
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 696

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

2.601

Απροσδιόριστες 1741

Δημοσιευθείσες 447

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 733

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

2.407

Απροσδιόριστες 1.169

Δημοσιευθείσες 641

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 484

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

2.010

Απροσδιόριστες 838

Δημοσιευθείσες 695

427



8. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης

Έτος 2014 

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 30.9.2014)

929 (δεν διατίθενται στοιχεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης  για
το τελευταίο τρίμηνο)

Εισαχθείσες Υποθέσεις 580 (το στοιχείο αυτό ελήφθη από το βιβλίο)

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

1.524 (δεν διατίθενται στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων 
ελήφθη από το βιβλίο)

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 739 (το στοιχείο αυτό ελήφθη από το βιβλίο)

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 524

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

1.285

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις (δεν διατίθενται στοιχεία)

Εισαχθείσες Υποθέσεις 539

Εκκρεμείς Υποθέσεις
(στις 31.12.2016)

1.433

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 392 (έχουν αθροιστεί οι δημοσιευθείσες αποφάσεις, οι 
καταργήσεις και οι συνεκδικασθείσες υποθέσεις)

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 603

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

1.498

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 450
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 527

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

1.399

Απροσδιόριστες 863

Δημοσιευθείσες 365

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 607

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

1.269

Απροσδιόριστες 610

Δημοσιευθείσες 446

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 461

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

1.182

Απροσδιόριστες 587

Δημοσιευθείσες 483
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9. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

4.132

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.426

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

4.843

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 2.085

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 3.027

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.180

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

3.718

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.991

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

2.358

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.382

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

3.378

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.695 (έχουν αθροιστεί οι δημοσιευθείσες αποφάσεις και οι 
καταργήσεις)

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.337

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

2.634

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.966
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.537

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

2.181

Απροσδιόριστες 969

Δημοσιευθείσες 1.257

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.084

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

1.717

Απροσδιόριστες 523

Δημοσιευθείσες 1.214

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.478

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

1.113

Απροσδιόριστες 353

Δημοσιευθείσες 1130

431



10. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

2.149

Εισαχθείσες Υποθέσεις 771

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

3.311

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 617

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 2.174

Εισαχθείσες Υποθέσεις 954

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

3.255

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 742  όμως λείπουν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις (δεν διατίθενται στοιχεία)

Εισαχθείσες Υποθέσεις 852

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

3.235

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 872 (αθροίστηκαν οι δημοσιευθείσες αποφάσεις, οι καταργήσεις 
και οι συνεκδικασθείσες υποθέσεις)

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.542

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

2.831

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.912
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.848

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

2.577

Απροσδιόριστες 1105

Δημοσιευθείσες 922

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.678

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

2.340

Απροσδιόριστες 824

Δημοσιευθείσες 859

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.304

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

1.884

Απροσδιόριστες 584

Δημοσιευθείσες 885

433



11. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

5.067

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.205

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

5.681

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.852

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 4.276

Εισαχθείσες Υποθέσεις 832

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

5.011

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.406

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

3.324

Εισαχθείσες Υποθέσεις 719

Εκκρεμείς Υποθέσεις
(στις 31.12.2016)

4.891

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 838 (έχουν αθροιστεί οι δημοσιευθείσες αποφάσεις, οι 
καταργήσεις και οι συνεκδικασθείσες υποθέσεις)

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 716

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

4.294

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.293
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 751

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

3.536

Απροσδιόριστες 753

Δημοσιευθείσες 992

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 864

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

3.014

Απροσδιόριστες 1,145

Δημοσιευθείσες 1.239

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 496

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

2.335

Απροσδιόριστες 797

Δημοσιευθείσες 1076
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12. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

4.960

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.488

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

6.310

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 2.458

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 4.142

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.076

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

5.623

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.706

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

1.672

Εισαχθείσες Υποθέσεις 2.566

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

5.144

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.378

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.124

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

3.814

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 2.319
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 982

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

2.680

Απροσδιόριστες 918

Δημοσιευθείσες 1606

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.021

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

2.163

Απροσδιόριστες 878

Δημοσιευθείσες 1270

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 560

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

1.554

Απροσδιόριστες 537

Δημοσιευθείσες 997

437



13. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

1.975

Εισαχθείσες Υποθέσεις 857

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

2.571

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.598

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 1.341

Εισαχθείσες Υποθέσεις 800

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

2.069

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.231

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

864

Εισαχθείσες Υποθέσεις 918

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

2.102

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 885

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 775

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

1.773

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.057
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 740

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

1.482

Απροσδιόριστες 704

Δημοσιευθείσες 730

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 820

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

1.321

Απροσδιόριστες 574

Δημοσιευθείσες 630

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 418

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

1.005

Απροσδιόριστες 431

Δημοσιευθείσες 542
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14. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

609

Εισαχθείσες Υποθέσεις 415

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

1.337

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 825

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 348

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

1.103

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 30.9.2016)

460 (δεν διατίθενται στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Εισαχθείσες Υποθέσεις  383

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

1.052

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 435 (αθροίστηκαν οι δημοσιευθείσες αποφάσεις και οι 
καταργήσεις)

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 345

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

837

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 560
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.051

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

616

Απροσδιόριστες 222

Δημοσιευθείσες 523

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 354

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

526

Απροσδιόριστες 269

Δημοσιευθείσες 433

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 246

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

461

Απροσδιόριστες 240

Δημοσιευθείσες 286
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15. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

1.462

Εισαχθείσες Υποθέσεις 502

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

2.232

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 816

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 571

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

2.060

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις (δεν διατίθενται στοιχεία)

Εισαχθείσες Υποθέσεις 452

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

2.124

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 388 (αθροίστηκαν οι δημοσιευθείσες αποφάσεις και οι 
καταργήσεις)

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 464

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

2.051

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 527
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 548 (λείπει το 2ο τρίμηνο)

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

1.606

Απροσδιόριστες 1013

Δημοσιευθείσες 718

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 433

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

1.464

Απροσδιόριστες 916

Δημοσιευθείσες 451

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 229 (λείπει το 2ο τρίμηνο)

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

1.251

Απροσδιόριστες 628

Δημοσιευθείσες 360

443



16. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

7.909

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.513

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

9.693

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 3.418

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 6.735

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.445

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

8.881

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 2.028

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

2.934

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.308

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

7.835

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 2.355

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.444

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

6.375

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 3.020

444



Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.239

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

4.734

Απροσδιόριστες 2394

Δημοσιευθείσες 2604

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.423

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

3.608

Απροσδιόριστες 1.134

Δημοσιευθείσες 2.385

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 880

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

2.330

Απροσδιόριστες 408

Δημοσιευθείσες 1945

445



17. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

2.694

Εισαχθείσες Υποθέσεις 963

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

4.175

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.401

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 2.761

Εισαχθείσες Υποθέσεις 914

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

3.986

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.063

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

1.545

Εισαχθείσες Υποθέσεις 735

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

3.759

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 958

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 708

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

3.320

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.120

446



Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 602

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

2.973

Απροσδιόριστες 1193

Δημοσιευθείσες 846

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 608

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

2.742

Απροσδιόριστες 1.246

Δημοσιευθείσες 548

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 466

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

2.541

Απροσδιόριστες 1.117

Δημοσιευθείσες 467

447



18. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

4.204

Εισαχθείσες Υποθέσεις 955

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

5.430

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.508

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 2.804

Εισαχθείσες Υποθέσεις 965

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

4.507

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.234

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

1.262

Εισαχθείσες Υποθέσεις 527

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

3.801

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.233 (αθροίστηκαν οι δημοσιευθείσες αποφάσεις και οι 
καταργήσεις)

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 783

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

2.881

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.591

448



Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 800

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

2.189

Απροσδιόριστες 585

Δημοσιευθείσες 1254

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 593

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

1.841

Απροσδιόριστες 602

Δημοσιευθείσες 860

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 351

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

1.416

Απροσδιόριστες 312

Δημοσιευθείσες 656

449



19. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

3.700

Εισαχθείσες Υποθέσεις 803

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

4.586

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 969

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 2.339

Εισαχθείσες Υποθέσεις 936

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

3.459

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.002

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

1.490

Εισαχθείσες Υποθέσεις 909

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

3.352

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.015

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 634

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

3.087

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 763

450



Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 557

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

3.011

Απροσδιόριστες 1980

Δημοσιευθείσες 450

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 612

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

2.684

Απροσδιόριστες 1.879

Δημοσιευθείσες 652

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 510

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

2.165

Απροσδιόριστες 790

Δημοσιευθείσες 556

451



20. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

1.533

Εισαχθείσες Υποθέσεις 703

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

2.375

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.265

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 1.470

Εισαχθείσες Υποθέσεις 613

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

2.199

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 725 

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

1.267

Εισαχθείσες Υποθέσεις 494

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

1.986

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 707

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 833

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

1.746

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.037

452



Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.068

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

1.664

Απροσδιόριστες 735

Δημοσιευθείσες 464

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 814

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

1.404

Απροσδιόριστες 458

Δημοσιευθείσες 622

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 703

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

1.164

Απροσδιόριστες 562

Δημοσιευθείσες 444

453



21. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

24.399

Εισαχθείσες Υποθέσεις 5.205

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

30.649

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 8.585

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 4.259

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

26.273

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 7.455 

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

10.193

Εισαχθείσες Υποθέσεις 4.219

Εκκρεμείς Υποθέσεις
(στις 31.12.2016)

24.534

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 6.869 (αθροίστηκαν οι δημοσιευθείσες αποφάσεις, οι 
καταργήσεις και οι συνεκδικασθείσες υποθέσεις)

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 5.326

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

18.340

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 10.286

454



Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 4.325

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

13.388

Απροσδιόριστες 5258

Δημοσιευθείσες 7.868

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 4.481

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

9.808

Απροσδιόριστες 2424

Δημοσιευθείσες 6769

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 3.079

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

5.660

Απροσδιόριστες 1919

Δημοσιευθείσες 5523

455



22. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

1.928

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.140

Εκκρεμείς Υποθέσεις
(στις 31.12.2014)

3.536

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 2.119

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.642

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

3.695

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 940 

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 30.9.2016)

2.042 (δεν διατίθενται στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.472

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

3.789

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.378

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.251

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

3.387

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.472

456



Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.233

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

2.897

Απροσδιόριστες 1102

Δημοσιευθείσες 984

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 964

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

2.481

Απροσδιόριστες 933

Δημοσιευθείσες 929

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.201

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

1.738

Απροσδιόριστες 482

Δημοσιευθείσες 779

457



23. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

5.045

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.030

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

5.778

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.381

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 4.252

Εισαχθείσες Υποθέσεις 787

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

5.271

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.001

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

3.035

Εισαχθείσες Υποθέσεις 891

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

5.149

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.013

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.028

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

4.895

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.184

458



Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 800

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

4.133

Απροσδιόριστες 2520

Δημοσιευθείσες 1273

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 778

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

3.033

Απροσδιόριστες 1.421

Δημοσιευθείσες 1.617

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 860

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

1.633

Απροσδιόριστες 586

Δημοσιευθείσες 1.367

459



24. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

988

Εισαχθείσες Υποθέσεις 744

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

1.781

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.070

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 793

Εισαχθείσες Υποθέσεις 634

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

1.618

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 653

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

435

Εισαχθείσες Υποθέσεις 647

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

1.140

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 613

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 721

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

1.406

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 906

460



Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 622

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

1.173

Απροσδιόριστες 126

Δημοσιευθείσες 718

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 649

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

931

Απροσδιόριστες 299

Δημοσιευθείσες 778

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 380

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

687

Απροσδιόριστες 197

Δημοσιευθείσες 488

461



25. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 30.9.2014)

1.369 (δεν διατίθενται στοιχεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
για το τελευταίο τρίμηνο)

Εισαχθείσες Υποθέσεις 407 (το στοιχείο αυτό ελήφθη από το βιβλίο)

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

2.512 (δεν διατίθενται στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων 
ελήφθη από το βιβλίο)

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 611 (το στοιχείο αυτό ελήφθη από το βιβλίο)

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 508

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

2.128

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 30.9.2016)

843 (δεν διατίθενται στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Εισαχθείσες Υποθέσεις 479

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

1.838

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις  769 (έχουν αθροιστεί οι δημοσιευθείσες αποφάσεις και οι 
καταργήσεις)

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 578

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

1.514

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 894
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 508

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

1.208

Απροσδιόριστες 440

Δημοσιευθείσες 726

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 588

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

1.074

Απροσδιόριστες 246

Δημοσιευθείσες 614

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 274 (λείπει το 2ο τρίμηνο)

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

803

Απροσδιόριστες 323

Δημοσιευθείσες 512
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26. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

3.150

Εισαχθείσες Υποθέσεις 2.400

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

4.607

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 2.539

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 2.023

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.913

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

3.452

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 2.003

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

1.262

Εισαχθείσες Υποθέσεις 3.054

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

3.603

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 2.903

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 4.034

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

3.107

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 4.465
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 3.662

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

2.383

Απροσδιόριστες 706

Δημοσιευθείσες 1.029

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 3.780

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

2.139

Απροσδιόριστες 180

Δημοσιευθείσες 827

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 6.083

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

2.060

Απροσδιόριστες 260

Δημοσιευθείσες 759

465



27. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

1.061

Εισαχθείσες Υποθέσεις 425

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

1.437

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 868

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 633

Εισαχθείσες Υποθέσεις 343

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

1.034

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 582

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

546

Εισαχθείσες Υποθέσεις 365

Εκκρεμείς Υποθέσεις
(στις 31.12.2016)

1.028

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 371

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 434

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

725

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 682
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 518

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

590

Απροσδιόριστες 251

Δημοσιευθείσες 509

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 526

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

583

Απροσδιόριστες 175

Δημοσιευθείσες 429

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 226

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

402

Απροσδιόριστες 106

Δημοσιευθείσες 352

467



28. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

2.053

Εισαχθείσες Υποθέσεις 696

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

3.086

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.015

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 681

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

2.573

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

1.286

Εισαχθείσες Υποθέσεις 924

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

2.667

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 830 (αθροίστηκαν οι δημοσιευθείσες αποφάσεις και οι 
καταργήσεις)

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 787

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

1.994

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.278
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 694

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

1.935

Απροσδιόριστες 974

Δημοσιευθείσες 995

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 671

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

1.639

Απροσδιόριστες 439

Δημοσιευθείσες 887

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 394

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

1.320

Απροσδιόριστες 397

Δημοσιευθείσες 621
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29. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

7.855

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.777

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

12.001

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 4.733

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 7.896

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.757

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

10.466

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 3.200

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

5.325

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.692

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

9.037

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 2.758

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.565

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

6.851

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 3.945
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.479

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

4.477

Απροσδιόριστες 1026

Δημοσιευθείσες 3219

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.436

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

3.086

Απροσδιόριστες 1.194

Δημοσιευθείσες 2.394

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 919

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

2.272

Απροσδιόριστες 1158

Δημοσιευθείσες 1451
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30. Στατιστικά Στοιχεία Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων

Έτος 2014

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

4.428

Εισαχθείσες Υποθέσεις 1.051

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2014)

5.340

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.563

Έτος 2015

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 2.730

Εισαχθείσες Υποθέσεις 842

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2015)

3.965

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.279

Έτος 2016

Απροσδιόριστες Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

1.816

Εισαχθείσες Υποθέσεις 853

Εκκρεμείς Υποθέσεις 
(στις 31.12.2016)

3.333

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.481

Έτος 2017

Απροσδιόριστες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εισαχθείσες Υποθέσεις 858

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2017)

2.622

Δημοσιευθείσες Υποθέσεις 1.503
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Έτος 2018

Εισαχθείσες Υποθέσεις 898

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2018)

2.295

Απροσδιόριστες 1440

Δημοσιευθείσες 1.021

Έτος 2019

Εισαχθείσες Υποθέσεις 731

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2019)

1.979

Απροσδιόριστες 1.026

Δημοσιευθείσες 730

Έτος 2020

Εισαχθείσες Υποθέσεις 591

Εκκρεμείς Υποθέσεις (στις 
31.12.2020)

1.671

Απροσδιόριστες 825

Δημοσιευθείσες 692
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Επεξήγηση:  Τα φυσικά  δικαστήρια  σημειώνονται:  α)  με  πορτοκαλί  τα  Δ.Εφ  και  β)  με  μπλε  τα  Δ.Πρ.  Τα
δικαστήρια τηλεματικής σημειώνονται: α) με κίτρινο τα Δ.Εφ και β) με πράσινο τα Δ.Πρ. 
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