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Ησ. Καββαδία, Ζι. Κακαηεξό, Ν. Μαληό, 

Υξ. Καξαγηαλλίδε, Υ. Καθαληάξε,  
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Δρώηηζη: 4007/04-12-2018 

 

ε απάληεζε ηεο ππ’ αξηζ.: 4007/04-12-2018 Δξώηεζεο πνπ θαηέζεζαλ ζηε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ νη Βνπιεπηέο θ.θ. Γ. Πάιιεο, Υξ. Αλησλίνπ, Ησ. Καββαδία, Ζι. Κακαηεξόο, Ν. Μαληόο, 

Υξ. Καξαγηαλλίδεο, Υ. Καθαληάξε, Αλη. Μπαισκελάθεο, Ν. Παπαδόπνπινο,  Γ. Ρίδνο &                        

Κ. έιηζαο, κε ζέκα: «Γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο απνλνκήο δηθαηνζύλεο ζηε Λήκλν»,                            

ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

Α. Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ, κε βάζε ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο δπλαηόηεηεο, επηδηώθεη ζπλερώο ηελ ελίζρπζε ησλ δηθαζηεξίσλ κε ην αλαγθαίν 

αλζξώπηλν δπλακηθό πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

δηθαζηηθώλ ππεξεζηώλ ηεο ρώξαο. Δηδηθόηεξα, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη θαηά ηνλ παξόληα ρξόλν 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε δηαδηθαζίεο δηνξηζκνύ δηθαζηηθώλ ππαιιήισλ, θαηόπηλ έθδνζεο ησλ 

ζρεηηθώλ απνηειεζκάησλ από ην ΑΔΠ. Ζ νινθιήξσζε ησλ ελ ιόγσ δηνξηζκώλ ζα επηηξέςεη 

πηζαλώο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηπρόλ αηηεκάησλ απόζπαζεο/κεηάζεζεο ηνπ ήδε ππεξεηνύληνο 

πξνζσπηθνύ, πξνο ελίζρπζε ησλ ππνζηειερσκέλσλ δηθαζηηθώλ ππεξεζηώλ ηεο ρώξαο.  

Δπηπιένλ, ζαο γλσξίδνπκε όηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε από ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. ην “Δηδηθό 

Πξόγξακκα Απαζρόιεζεο γηα 5.500 άλεξγνπο πηπρηνύρνπο αλώηαησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

ηερλνινγηθώλ ηδξπκάησλ, ειηθίαο 22-29 εηώλ, ζε Τπνπξγεία  θαη επνπηεπόκελνπο δεκόζηνπο 

θνξείο, όπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 51 ηνπ λ. 1892/1990(Α΄101) θαη νη νπνίνη δελ αζθνύλ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα” θαη ήδε ππνβάιακε αίηεκα έληαμεο ηνπ Τπνπξγείνπ καο, κε ην ππ’ 

αξηζκ. 76615/18-10-2018 έγγξαθό καο πξνο ηε Γηνηθήηξηα ηνπ ΟΑΔΓ, γηα ζπλνιηθό αξηζκό 301 

ζέζεσλ εξγαζίαο, πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο απαζρόιεζεο δώδεθα (12) 

κελώλ. Δμ απηώλ 195 σθεινύκελνη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηα Γηθαζηήξηα ηεο ρώξαο θαη ηηο 

Δηζαγγειίεο απηώλ. 

Β. Αλαθνξηθά κε ηα δηαιακβαλόκελα, ζηελ σο άλσ Δξώηεζε, δεηήκαηα ζηειέρσζεο θαη 

αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λήκλνπ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη νινθιεξώλεηαη ε δηαδηθαζία 

αλαθαηαλνκήο ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ησλ δηθαζηηθώλ ππαιιήισλ όισλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη 

Δηζαγγειηώλ ηεο ρώξαο. Με ηελ απόθαζε αλαθαηαλνκήο νξγαληθώλ ζέζεσλ εληζρύνπκε ην 

Δηξελνδηθείν Λήκλνπ θαζώο θαηαλέκνπκε ζε απηό δύν επηπιένλ (από ηηο κέρξη ζήκεξα 

πξνβιεπόκελεο) θελέο νξγαληθέο ζέζεηο Γξακκαηέσλ. Βάζεη ηνπ θώδηθα δηθαζηηθώλ ππαιιήισλ νη 

θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ δύλαληαη λα θαιπθζνύλ θαη κε κεηάζεζε ή κεηάηαμε.               
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Δάλ ππάξμεη ζρεηηθή αίηεζε ελδηαθεξνκέλνπ γηα κεηάζεζε ή κεηάηαμε ζην Δηξελνδηθείν Λήκλνπ 

ζα απνζηαιεί ζρεηηθό εξώηεκα ζην νηθείν ππεξεζηαθό ζπκβνύιην πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί θαηά 

λόκν. Απηνλόεην είλαη όηη ζε επόκελν πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ζα ιεθζνύλ ππόςε κεηαμύ 

άιισλ θαη νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο ζηειέρσζεο ηνπ Δηξελνδηθείν Λήκλνπ. 

Γ.   Σέινο, ζρεηηθά κε ην αίηεκα ίδξπζεο απηνηεινύο Πξσηνδηθείνπ ζηε Λήκλν, ζαο ελεκεξώλνπκε 

όηη ζην άξζξν 2 παξ. 1 πεξ. β΄ ηνπ Κώδηθα Οξγαληζκνύ Γηθαζηεξίσλ θαη Καηάζηαζεο Γηθαζηηθώλ 

Λεηηνπξγώλ (θ.λ. 1756/1988), όπσο ηζρύεη, νξίδεηαη όηη: 

« Άρθρο 2.  Ίδρσζη, ζπγρώλεπζε, θαηάξγεζε, πεξηθέξεηα  θαη έδξα δικαζηηρίων. 

   1.  Ζ ίδξπζε, ε ζπγρώλεπζε θαη ε θαηάξγεζε δηθαζηεξίσλ, ε επέθηαζε ή ν πεξηνξηζκόο                       

ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο  θαη  ε  κεηαβνιή  ηεο  έδξαο  ηνπο γίλεηαη κε πξνεδξηθό δηάηαγκα ύζηεξα από 

γλώκε ηεο νινκέιεηαο:  

    α.  ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, αλ πξόθεηηαη γηα εθεηείν ή δηνηθεηηθό 

εθεηείν αληίζηνηρα. 

    β. ηοσ οικείοσ  εθεηείοσ  ή  διοικηηικού  εθεηείοσ  ανηίζηοιτα,  αν πρόκειηαι για άλλο 

δικαζηήριο.» 

 

       ε εθαξκνγή ηεο πξναλαθεξόκελεο δηάηαμεο απνζηείιακε έγγξαθν ζηελ Οινκέιεηα ηνπ 

Δθεηείνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ δηα ηνπ Πξνέδξνπ Δθεηώλ Βνξείνπ Αηγαίνπ (αξηζκ. 4530/21-01-2019) 

κε ην νπνίν δεηάκε -σο πξνβιέπεηαη- ηε γλώκε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ νηθείνπ Δθεηείνπ γηα ηελ 

αλαγθαηόηεηα ίδξπζεο Πξσηνδηθείνπ ζηε Λήκλν. Από ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή γλώκε ηεο Οινκέιεηαο 

ηνπ Δθεηείνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ ζα εμαξηεζνύλ θαη νη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ. 
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