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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Η λήξη του δικαστικού έτους Σεπτέµβριος 2008 - Ιούνιος 2009 βρίσκει 
την κατάσταση που επικρατεί στα πολιτικά δικαστήρια α’ βαθµού 
δικαιοδοσία -  Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικείο Αθηνών -  χειρότερη, σε 
σύγκριση µε το προηγούµενο δικαστικό έτος. Τα κενά σε δικαστικούς 
λειτουργούς και γραµµατείς αυξάνονται. Η υλικοτεχνική υποδοµή 
παραµένει αναχρονιστικά στάσιµη. Ο χρόνος προσδιορισµού των 
υποθέσεων συνεχώς επιµηκύνεται και σε συνδυασµό µε το µικρό 
ποσοστό συζητουµένων υποθέσεων, τις αναβολές, το χρόνο έκδοσης 
απόφασης, καθαρογραφής και θεώρησης καθιστούν τις συνθήκες 
απονοµής της δικαιοσύνης στα δικαστήρια αυτά εφιαλτικές. Η 
«αρνησιδικία» που δυστυχώς παγιώνεται δεν είναι τυπική λέξη και γι΄ 
αυτή ως φαινόµενο βασική ευθύνη φέρει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι η 
επίκληση από την ίδια του γεγονότος ότι η χώρα µας καταδικάζεται από 
το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για υπερβολική καθυστέρηση στην εκδίκαση 
των υποθέσεων, χωρίς η κυβέρνηση να αναλαµβάνει τις δικές της 
ευθύνες γι΄ αυτό, φαντάζει κωµικοτραγικό. 
Οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για επιτάχυνση στην 
απονοµή της ∆ικαιοσύνης απέτυχαν γιατί δεν συνοδεύτηκαν µε 
παράλληλη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής και ενίσχυση της 
στελέχωσης των δικαστηρίων. 
Ενώ η κατάσταση παραµένει εκρηκτική καµία πρωτοβουλία δεν 
λαµβάνεται από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης αλλά και από την ηγεσία του 
Α.Π. στην κατεύθυνση αντιµετώπισης της κατάστασης. 
Παραθέτουµε µερικά συγκριτικά στοιχεία για το προσδιορισµό 
δικασίµων στο Πρωτοδικείο Αθήνας  κατά διαδικασία και αντικείµενο,  
(πηγή στοιχείων τµήµα µηχανοργάνωσης Πρωτοδικείου Αθηνών). 
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ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 
Με βάση στοιχεία της 26ης Ιουνίου 2009 (εάν δηλαδή κάποιος κατέθεσε 
δικόγραφο στις 26.06.2009) στη τακτική διαδικασία Μονοµελούς µε 
αντικείµενο ενοχικό, ο προσδιορισµός της συζήτησης θα ορίζετο για τις  
24.03.2011, ήτοι µετά από 21 µήνες. 
Τον Ιούνιο 2008, ο προσδιορισµός γινόταν στις 14.01.2010, ήτοι µετά 
από 19 µήνες. 
 

- Στη τακτική διαδικασία Πολυµελούς µε το ίδιο αντικείµενο 
(ενοχικό), ο προσδιορισµός θα ορίζετο για τις 24.03.2001, ήτοι 
µετά από 21 µήνες. 

Τον Ιούνιο 2008, ο προσδιορισµός γινόταν στις 28.01.2010, ήτοι µετά 
από 19 µήνες. 
 
- Στη τακτική διαδικασία Μονοµελούς µε αντικείµενο εµπράγµατο, ο 
προσδιορισµός της συζήτησης θα οριζόταν για τις 25.10.2011, ήτοι 
µετά από 26 µήνες!!! 
Τον Ιούνιο 2008 θα γινόταν στις 2.2.2010, ήτοι µετά από 19 µήνες. 
 
- Στη τακτική διαδικασία Μονοµελούς µε αντικείµενο εµπορικό, ο 

προσδιορισµός της συζήτησης θα οριζόταν για τις 13.10.2010, ήτοι 
µετά από 16 µήνες. 

Τον Ιούνιο 2008 θα γινόταν στις 16.9.2009, ήτοι µετά από 15 µήνες. 
 
- Στη Εκουσία Μονοµελούς (ΡΑ-ΡΒ) δηλαδή έκδοση 

κληρονοµητηρίου, ο προσδιορισµός θα γινόταν για τις 25.01.2010, 
ήτοι µετά από 7 µήνες!!! 

- Ίδιος χρόνος απαιτείτο και τον Ιούνιο του 2008. 
 
- Στην Εκουσία Μονοµελούς (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) (διόρθωση 

εγγράφων αγνώστου ιδιοκτήτη) ο προσδιορισµός θα γινόταν για τις 
1.3.2011, ήτοι µετά από 20 µήνες!!! 

Τον Ιούνιο 2008 θα γινόταν στις 6.11.2009, ήτοι µετά από 16 µήνες. 
 
- Στις Εργατικές διαφορές ο προσδιορισµός θα γινόταν στις 

20.5.2010, ήτοι µετά από 11 µήνες. 
Τον Ιούνιο 2008 θα γινόταν στις 16.3.09, ήτοι µετά από 9 µήνες. 
 
- Στις υποθέσεις διατροφών, θα γινόταν στις 8.2.2010, ήτοι µετά από 

7,5 µήνες, στις διαφορές του άρθρου 17 παρ.2 ΚΠολ∆ικ (διαφορές 
συνιδιοκτητών, κοινόχρηστα) στις 27.5.2010, ήτοι µετά από 11 
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µήνες, στις εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου (Σωµατεία) 
στις 6.5.2011, ήτοι µετά από 23 µήνες. 

 
- Ασφαλιστικά µέτρα. 

 
Με δεδοµένο ότι ο αριθµός των συζητουµένων υποθέσεων δεν 
υπερβαίνει κατά µέσο όρο ποσοστό 30% επί των υποθέσεων, οι 
οποίες έχουν εγγραφεί στο πινάκιο (στις υποθέσεις Πολυµελούς 
Ενοχικό δεν υπερβαίνει το 20%). Είναι ευνόητο ό,τι ποσοστό 
µεγαλύτερο του 45% θα αναβληθεί για µεταγενέστερη δικάσιµο 
ισόχρονης κατ΄ ελάχιστο απόστασης µεταξύ κατάθεσης και αρχικού 
προσδιορισµού. 
Έτσι θεωρείται τύχη να συζητηθεί υπόθεση τακτικής διαδικασίας 
Πολυµελούς ενοχικό µετά από 3,5 χρόνια από τη κατάθεση του 
δικογράφου…. Η υπόθεση εργατικών διαφορών µετά από 22 µήνες. 
 
- Ο χρόνος δηµοσίευσης απόφασης ποικίλλει ανά δικαστή, 

διαδικασία και αντικείµενο αγγίζει κατά µέσο όρο το 8µηνο από τη 
συζήτηση. 

 
- Εµφανίζεται καθυστέρηση ακόµη και στη θεώρηση των 

αποφάσεων. Για τη καθαρογραφή τους είναι γνωστό ότι εάν δεν 
επιµεληθεί ο δικηγόρος µε δική του δαπάνη, της καθαρογραφής 
του σχεδίου απόφασης, ο χρόνος καθαρογραφής της είναι 
απροσδιόριστος. 

 
- Εάν τώρα αθροίσουµε τους χρόνους που απαιτούνται από την 

κατάθεση του δικογράφου µέχρι την θεώρηση της απόφασης, και 
πιθανολογήσουµε τον συνολικό χρόνο που απαιτείται , 
προκειµένου ο πολίτης στην Αθήνα, να έχει στα χέρια του 
οριστική απόφαση, ο χρόνος αυτός είναι προσβλητικός για παροχή 
έννοµης προστασίας. 

 
∆εν µπορεί δηλαδή να απαιτείται ένα(1) και πλέον έτος για έκδοση 
πιστοποιητικού κληρονοµητηρίου. 
Ούτε 2,5 χρόνια για διόρθωση εγγράφως αγνώστου ιδιοκτήτη στο 
Κτηµατολόγιο. 
Ούτε να απαιτούνται 5 µήνες για έκδοση διαταγής πληρωµής, η  
οποία κατατίθεται έτοιµη από το δικηγόρο. 
 
Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι, το Πρωτοδικείο 
Αθηνών  δεν υπηρετεί  την καθηµερινότητα του πολίτη. 
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Ε Ι Ρ Η Ν Ο ∆ Ι Κ Ε Ι Α 

 
 
Το ίδιο αρνητική είναι η εικόνα των περισσοτέρων Ειρηνοδικείων 
της Αττικής. Παντού ελλείψεις σε προσωπικό, Ειρηνοδίκες και 
Γραµµατείς, έλλειψη ακροατηρίων και γενικά κτιριακών 
υποδοµών. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών εγκαινιάζεται από το 
Σεπτέµβριο του 2006. Η υλική αρµοδιότητα του Ειρηνοδικείου 
είναι µέχρι 12.000 ευρώ (προτείνεται 20.000 € ) και τα 
Ειρηνοδικεία προσδιορίζουν δικασίµους ενδεικτικά ως εξής: 
 
 

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 
ΤΑΚΤΙΚΗ ------ ΠΙΝΑΚΙΑ 
         Γ – 30/11/2010   ήτοι µετά από 17 µήνες 
                           Β – 27/4/2010     ήτοι µετά από 10 µήνες 
        Α – 10/5/2010     ήτοι µετά από 11 µήνες 
        Ζ –  8/1/2010       ήτοι µετά από 6 µήνες 
 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ----- 26/5/2010     ήτοι µετά από 11 µήνες 
ΑΥΤ/ΤΑ -------- 26/5/2010      ήτοι µετά από 11 µήνες 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ κ.λ.π. ------------ 10ο / 2010 
ΑΓΩΓΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ----------- 7ο/ 2010   
 
 

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 
ΤΑΚΤΙΚΗ ---------- 23/4/2012!!!   Ήτοι µετά από 34 µήνες  
ΑΥΤ/ΤΑ ------------- 6/6/2011        ήτοι µετά από 24 µήνες 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ------------- 6/5/2010    ήτοι µετά από 11 µήνες 
ΜΙΚΡΟ∆ΙΑΦΟΡΕΣ --------- 20/9/2010 
ΟΤΕ --------------- 17/2/2011  
ΑΝΑΚΟΠΕΣ ∆ΙΑΤ. ΠΛΗΡ. ------------- 4/2/2010 

 
 

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
 
ΑΥΤ/ΤΑ ---------- 4ο / 2010 
ΤΑΚΤΙΚΗ --------- 4ο/2010 
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ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
 
ΤΑΚΤΙΚΗ ------------ Φλεβάρης, Μάρτης 2010 
(Αυτ/τα)Εργατικά ------------ Φλεβάρης, Μάρτης 2010 
 
 

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (2793289) 
 
ΤΑΚΤΙΚΗ ------------  Ενοχικό τέλος 2010 
                                     Εµπορικό Οκτώβριος 2010 
ΑΥΤ/ΤΑ ---------- Απρίλιος 2010 
 
 

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ (ΚΡΩΠΙΑΣ) 
 
ΤΑΚΤΙΚΗ -------------- ∆ΕΚΈΜΒΡΗΣ 2010 ΚΑΙ 13/01/2011 
ΑΥΤ/ΤΑ -------------- Γενάρης 2010 
Εργατικά ------------ Νοέµβριος του 2010 
Μισθ/κές ------------ Οκτώβρης 2010 
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 
 
 
Στο Πρωτοδικείο Αθηνών σε σύνολο 421 οργανικών θέσεων δικαστικών 
λειτουργών υπηρετούν 397 (67 οργανικά κενά). 
Σε σύνολο 767 οργανικών θέσεων Γραµµατέων υπάρχουν 219 κενά. 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι 16 υπάλληλοι της Γραµµατείας είναι 
αποσπασµένοι σε άλλες θέσεις!!! 
 
 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 
 
Καθηµερινό είναι το φαινόµενο του συνωστισµού και της αναµονής από 
δικηγόρους για 2 και 3 ώρες στο κτίριο 2 για το προσδιορισµό των 
υποθέσεων τους, χωρίς κλιµατισµό, εξ’ αιτίας της ελλείψεως του 
αναγκαίου αριθµού γραµµατέων για τη παραλαβή των δικογράφων. Το 
ίδιο συµβαίνει και στο κτίριο των ασφαλιστικών µέτρων. Η εικόνα είναι 
τριτοκοσµική. 
 
Από το έτος 2007 είχαµε ως ∆.Σ.Α ολοκληρώσει µελέτη για την 
ηλεκτρονική κατάθεση του δικογράφου και την εν γένει αξιοπιστία  της 
τεχνολογίας στην καθηµερινότητα του δικηγόρου και του πολίτη 
(ηλεκτρονική υποβολή διαφόρων αιτήσεων και λήψη πιστοποιητικών). 
Από τότε µέχρι σήµερα, το θέµα παραµένει σε στασιµότητα στο 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κονδύλια στο 
Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας. 
 

- Το Πρωτοδικείο στερείται τηλεφωνικού κέντρου και η 
ενδοεπικοινωνία των υπηρεσιών είναι αδύνατη. 

- Η ∆ιοίκηση του Πρωτοδικείου “επαιτεί” 900 και 1200 € για την 
επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων και για την αγορά γραφικής 
ύλης. 

- Στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής δεν τηρούνται  
- Παρήλθαν δύο 2 χρόνια για να αποκατασταθεί η λειτουργία των 

ανελκυστήρων 
- Οι δικογραφίες στιβάζονται στους διαδρόµους, µεταφέρονται µε 

γάντζους και καρότσια από Super Market 
 
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν µία εφιαλτική εικόνα, που δυστυχώς 
είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
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ΖΗΤΑΜΕ 

 
 
Μέχρι την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. 
 
- Ολοκλήρωση εργασιών Ειρηνοδικείου Αθηνών 
 
- Να ανακληθούν οι αποσπάσεις των ∆ικαστικών Γραµµατέων και 

να εργασθούν στις Γραµµατείες του Πρωτοδικείου 
(προσδιορισµός). 

 
- ∆έσµευση για κάλυψη των οργανικών κενών σε Γραµµατείς  και 

∆ικαστές. 
 

- Προώθηση της διαδικασίας για την ηλεκτρονική κατάθεση 
δικογράφων και αιτήσεων. 

 
- Να δοθούν κονδύλια για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής. 
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