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Για ηην ηροπολογία ηοσ Υποσργείοσ Δικαιοζύνης 

ποσ καη’ οσζίαν παραηείνει ηο δικαζηικό έηος 

 

Με κηα αηθληδηαζηηθή ηξνπνινγία ην Τπνπξγείν Δηθαηνζύλεο απνθάζηζε λα 

πεξηθόςεη ηηο «δηθαζηηθέο δηαθνπέο» γηα ηελ πεξίνδν από 1 έσο 15 επηεκβξίνπ 

αθνινπζώληαο ηελ πεξζηλή πξαθηηθή. ηε ζπλάληεζε πνπ είρε ην Δ ηεο Έλσζεο κε 

ηνλ Τπνπξγό Δηθαηνζύλεο ηνλ πεξαζκέλν Οθηώβξην παξαζέζακε αλαιπηηθά ζηνηρεία 

ζύκθσλα κε ηα νπνία νη ππνζέζεηο πνπ καηαηώζεθαλ ιόγσ ηνπ πξώηνπ θύκαηνο ηεο 

παλδεκίαο θαιύθζεθαλ κε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ησλ δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ 

θαη ππεξδηπιαζηαζκό ησλ πηλαθίσλ κέζα ζην δίκελν επηεκβξίνπ θαη Οθησβξίνπ θαη 

αληηιεθζήθακε όηη ην κέηξν ρξεζηκνπνηήζεθε κόλν γηα ζπκβνιηθνύο ιόγνπο ρσξίο 

θαλέλα πξαθηηθό απνηέιεζκα. Καηαζέζακε επίζεο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία από ηα 

κεγαιύηεξα δηθαζηήξηα ηεο ρώξαο πνπ απνδεηθλύνπλ όηη ε πεξίνδνο ηνπ ζέξνπο (από 

ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ κέρξη ηελ 15

ε
 επηεκβξίνπ) είλαη πεξηζζόηεξν ζηάδην παξαγσγηθήο 

εξγαζίαο παξά δηαθνπώλ. Οη ξπζκνί έθδνζεο ησλ δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ είλαη 

ζηαζεξνί ζε ζρέζε κε όιν ην ππόινηπν δηθαζηηθό έηνο. Εηδηθόηεξα:  

Σηο Πρωηοδικείο Αθηνών, ηο μεγαλύηερο Δικαζηήριο ηης Χώρας, ηο έηος 2019 

εκδόθηκαν ηο ηρίμηνο Ιοσλίοσ –Σεπηεμβρίοσ καηά μέζο όρο ηο μήνα 5.043 αποθάζεις 

ενώ ηην σπόλοιπη τρονιά 5.695. Σηο ίδιο Δικαζηήριο ηο έηος 2018 εκδόθηκαν ηο 

ηρίμηνο Ιοσλίοσ – Σεπηεμβρίοσ καηά μέζο όρο ηο μήνα 6.147 αποθάζεις ενώ ηην 

σπόλοιπη τρονιά καηά μήνα 6.522. Σηο Εθεηείο Αθηνών ηο έηος 2019 εκδόθηκαν ηο 

θερινό ηρίμηνο καηά μέζο όρο ηο μήνα 572 αποθάζεις, ενώ ηην σπόλοιπη τρονιά 

μηνιαία 606. Σηο Εθεηείο Θεζζαλονίκης ηο ίδιο έηος εκδόθηκαν ηο θερινό ηρίμηνο 

καηά μέζο όρο ηο μήνα 195 αποθάζεις και ηην σπόλοιπη τρονιά καηά μήνα 243. Σηο 
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Πρωηοδικείο Θεζζαλονίκης ηο έηος 2019 εκδόθηκαν ηο θερινό ηρίμηνο καηά μέζο όρο 

ηο μήνα 852 αποθάζεις και ηην σπόλοιπη τρονιά καηά μήνα 997. Σηο Ειρηνοδικείο ηης 

Αθήνας ηο έηος 2019 εκδόθηκαν ηοσς θερινούς μήνες καηά μέζο όρο ηο μήνα 4.290 

αποθάζεις και ηην σπόλοιπη τρονιά καηά μήνα 5.637. Σηο Ειρηνοδικείο Θεζζαλονίκης 

ηο έηος 2019 εκδόθηκαν ηο θερινό ηρίμηνο καηά μέζο όρο ηο μήνα 1.462 αποθάζεις 

ενώ ηην σπόλοιπη τρονιά καηά μήνα 1.806. (Οι παραπάνω αριθμοί αθορούν μόνο ηις 

πολιηικές αποθάζεις και ότι και ηις ποινικές). 

Έγηλε επίζεο ππελζύκηζε όηη ζηελ πεξίνδν ησλ «δηθαζηηθώλ δηαθνπώλ» ηα 

Δηθαζηήξηα θαη νη Εηζαγγειίεο εμαθνινπζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ζε Σκήκαηα. Κη’ αλ γηα 

ηα κεγάια Δηθαζηήξηα ε πεξίνδνο ηνπ θάζε Σκήκαηνο είλαη 15 εκέξεο, ππάξρνπλ 

πνιιά επαξρηαθά Δηθαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ κε δύν  Σκήκαηα ησλ 40 εκεξώλ ην 

θαζέλα. Η ηξνπνινγία ηνπ Τπνπξγείνπ Δηθαηνζύλεο εληάζζεηαη ζε κηα ζπλνιηθόηεξε 

ζηξαηεγηθή κνληκνπνίεζεο ηνπ κέηξνπ ηεο κείσζεο ησλ «δηθαζηηθώλ δηαθνπώλ» θαη 

εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο όπσο είρε ηεζεί μεθάζαξα από ηνλ Πξσζππνπξγό ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηεο Έλσζήο καο ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2016. Η παλδεκία 

αμηνπνηείηαη ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα σο έλα βνιηθό πξόζρεκα. ηηο ελεκεξσηηθέο 

ζπλαληήζεηο πνπ δήηεζε ε Έλσζε από ηνπο πνιηηηθνύο Αξρεγνύο θαη νη νπνίεο ζα 

μεθηλήζνπλ από αύξην, ζα ηεζνύλ νη ζρεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί θαη ζα ππνβιεζνύλ ηα 

αηηήκαηά καο.  

 

 


