
 

Ηράκλειο, 6 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τoν κ Υπουργό Δικαιοσύνης 

Θέμα:  Αύξηση των οργανικών  θέσεων  των Προέδρων Πρωτοδικών 

 

Εν συνεχεία της απάντησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (αρ. πρωτ. 43) της υπ’ αριθ.: 

4346/18-02-2021 Ερώτησης, με θέμα: «Ψήφισμα των Δικηγορικών Συλλόγων Κρήτης 

για την αύξηση των οργανικών θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών», δύο καίρια 

θέματα δεν απαντώνται :  

 1) Με το νόμο 4640/2019 αυξήθηκαν κατά 85 οι οργανικές θέσεις των δικαστών. Με 

το νόμο 4689/2020 αυξήθηκαν κατά 65 και πολύ πρόσφατα αυξήθηκαν κατά 18 ακόμα. 

Συνολικά, δηλαδή, σε λιγότερο από δύο έτη δόθηκαν 169 θέσεις εκ των οποίων μία 

μόνο Προέδρου Πρωτοδικών. 

 2) Για αυτή τη μία θέση δεν έχει γίνει ακόμα η κατανομή. Τα Εφετεία και ο Άρειος 

Πάγος διατυπώνουν γνώμη για το που θα δοθεί αυτή η θέση, αλλά το Υπουργείο 

αποφασίζει.  

 

Ερωτάται ο  κ. Υπουργός:  

Ως προς το πρώτο θέμα, οι Πρόεδροι Πρωτοδικών δικάζουν όλα τα κακουργήματα 

στον πρώτο βαθμό, τα περισσότερα Τριμελή, προεδρεύουν στο Πολυμελές και στα 

βουλεύματα, δικάζουν τα ασφαλιστικά, τις προσωρινές διαταγές, τις εφέσεις και 

διοικούν τα Πρωτοδικεία! Εξάλλου, ο πρώτος βαθμός είναι ο κυματοθραύστης της 

Δικαιοσύνης και ειδικά όταν επίκειται το τόσο σοβαρό νομοσχέδιο για τη 

συνεπιμέλεια, οι Πρόεδροι Πρωτοδικών είναι αυτοί που στη διαδικασία των 

ασφαλιστικών θα εφαρμόσουν το νόμο και θα διαμορφώσουν τη νομολογία!  Από τις 

169 θέσεις που δόθηκαν συνολικά, έπρεπε να δοθεί μόνο μία στους Προέδρους 

Πρωτοδικών;  Εκκρεμεί άλλη αύξηση οργανικών θέσεων;  
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Ως προς το δεύτερο θέμα αν δεν δοθεί σε κάποιο από τα Πρωτοδικεία της Κρήτης, που 

έχουν από τα πιο βαριά, επικίνδυνα και χρονοβόρα κακουργήματα, που θα δοθεί αυτή 

η περιβόητη μοναδική θέση; Είναι αρκετές οι 10 θέσεις για όλη την Κρήτη; Όταν 

μάλιστα τα Πρωτοδικεία Ρεθύμνου και Λασιθίου είναι μονοεδρικά και καλείται ένας 

Πρόεδρος να διοικεί, να Προεδρεύει και να δικάζει, ειδικά στην εποχή του κορωνοιού 

που μια τυχόν ασθένεια του θα οδηγήσει ή σε αναβολή όλων αυτών η σε μετακίνηση 

άλλου Προέδρου από άλλο Πρωτοδικείο;  

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




