
 
 
     

Αθήνα, 10/11/2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς 

Υπουργό Δικαιοσύνης 

Θέμα: «Επιτακτική και άμεση η ανάγκη επαρκούς στελέχωσης του 

Ειρηνοδικείου Αταλάντης» 

Το Ειρηνοδικείο Αταλάντης έχει βρεθεί ενώπιον μιας εξαιρετικά 

ζοφερής κατάστασης, όσον αφορά την ομαλή λειτουργία του, μετά την 

αποχώρηση δύο μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων η οποία συντελέστηκε 

μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2021. Μάλιστα, εντός του τρέχοντος μήνα 

αποχώρησε μια ακόμη μόνιμη δικαστική υπάλληλος, η μοναδική κατά τους 

τελευταίους μήνες, εξέλιξη η οποία σημαίνει πλέον την εν τοις πράγμασι 

αναστολή λειτουργίας του Ειρηνοδικείου. Παράλληλα, η ενσωμάτωση εν έτει 

2012 των αρμοδιοτήτων του γειτνιάζοντος πρώην Ειρηνοδικείου Ελάτειας, σε 

συνδυασμό με τη μη μόνιμη αναπλήρωση των αποχωρήσαντων δύο 

γραμματέων και την απουσία δεύτερου Ειρηνοδίκη στο Ειρηνοδικείο 

Αταλάντης, έχει ως αποτέλεσμα την πρωτοφανή συσσώρευση υποθέσεων και 

κατ’ επέκταση την καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης. 

Όπως επισημαίνουν σε πρόσφατη επιστολή τους προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και 

δικαστικοί επιμελητές της περιοχής: «Ακόμη και τυπικές αρμοδιότητες, όπως 

λ.χ. η έκδοση πιστοποιητικών, έχουν σημαντικά δυσχερανθεί και “παγώσει”, 

τόσο για εμάς, όσο και για τους 20.000 Λοκρούς συμπολίτες μας, παρά τη 

φιλότιμη και ηρωική προσπάθεια της μοναδικής έως τώρα γραμματέα, να 

ανταπεξέλθει στο καθήκον της». 

Η ομαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου συνδέεται άμεσα με τη 

δυνατότητα των πολιτών να διεκπεραιώνουν σημαντικές καθημερινές 

υποθέσεις τους. Αναφορικά δε με τον όγκο των εργασιών συγκεκριμένα του 

Ειρηνοδικείου Αταλάντης, είναι ενδεικτικό ότι αυτός υπερβαίνει ακόμη και τον 

όγκο εργασιών του γειτνιάζοντος Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. Συνεπώς, 



καθίσταται αντιληπτό ότι ο παροπλισμός και η ουσιαστική παύση λειτουργίας 

του Ειρηνοδικείου Αταλάντης προκαλεί μείζονα προβλήματα στο σύστημα 

απονομής της Δικαιοσύνης, τα οποία επηρεάζουν με έμμεσο ή άμεσο τρόπο 

χιλιάδες κατοίκους της Φθιώτιδας, αλλά και σε κάθε περίπτωση τους 

συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης δραστηριοποιούμενους στην εν λόγω 

περιοχή. 

Επειδή η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αταλάντης 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Επειδή διαρκής στόχος οφείλει να είναι η απονομή της Δικαιοσύνης 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να διαφυλάσσεται το 

αίσθημα δικαίου των πολιτών. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Προτίθεται να προβεί στην άμεση προκήρυξη για την πρόσληψη τριών 

μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων προς αντικατάσταση των αποχωρήσαντων 

λόγω συνταξιοδότησης; Τι προτίθεται να πράξει για το διορισμό επαρκούς 

αριθμού Ειρηνοδικών; 

2. Για ποιο λόγο διαπιστώνεται η ως άνω περιγραφόμενη καθυστέρηση 

όσον αφορά το σχεδιασμό οργάνωσης και λειτουργίας του Ειρηνοδικείου 

Αταλάντης, δεδομένου ότι ήταν προ μηνών γνωστό ότι οι εν λόγω υπάλληλοι 

θα συνταξιοδοτούνταν εντός του 2021; 

Ο ερωτών Βουλευτής 

Σαρακιώτης Ιωάννης 


