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ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

Θέµα: «Προβλήµατα στην ορθή απονοµή της Δικαιοσύνης, από τη µη 
καθιέρωση ενός ενιαίου ψηφιακού συστήµατος σε όλα τα επίπεδα της 
δίκης»    

Η Δικαιοσύνη αποτελεί έναν από τους κορυφαίους θεσµούς µιας κοινωνίας, ο 
οποίος δυστυχώς χαρακτηρίζεται παραδοσιακά από µεγάλες καθυστερήσεις και 
ανεπάρκειες, που παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική προσφυγή των πολιτών και 
των επιχειρήσεων σε αυτή, φτάνοντας στα όρια της αρνησιδικίας.  Αποθαρρύνονται 
µάλιστα πολλές φορές υγιείς επιχειρηµατικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες, σε µια 
εποχή που η ανάπτυξη για τη χώρα µας είναι ζητούµενο και θα πρέπει να είναι η 
βασική επιδίωξη για την εκάστοτε κυβέρνηση. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη της εποχής 
να επανασχεδιάσουµε το σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης και να εντάξουµε το 
δικαστικό µας σύστηµα στη νέα εποχή της ψηφιοποίησης, µέσω της οποίας θα 
καταστεί ακόµη πιο εύχρηστο και λειτουργικό το σύστηµα δικαιοσύνης, θα µειωθεί 
το κόστος λειτουργίας και θα αυξηθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσµατικότητα του 
θεσµού.  

Τόσο οι ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων αλλά και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ανά 
την Ελλάδα έχουν εντοπίσει τα προβλήµατα από την εφαρµογή επαρκώς του 
ηλεκτρονικού συστήµατος απονοµής Δικαιοσύνης και έχουν καταθέσει κατά καιρούς 
τις προτάσεις τους. Ανάµεσα στα 47 κράτη του Συµβουλίου της Ευρώπης, η χώρα 
µας κατέχει την τέταρτη θέση στις καθυστερήσεις στην απονοµή της δικαιοσύνης, 
ενώ σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής επιτροπής έχει τη χαµηλότερη 
βαθµολογία, όσον αφορά στο βαθµό χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας για τη 
διαχείριση των υποθέσεων και τη δεύτερη χαµηλότερη στη χρήση ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών των δικαστηρίων µε τους διαδίκους.  

Κατά την Παγκόσµια Τράπεζα για να ολοκληρωθεί η δικαστική εκκαθάριση µίας 
υπόθεσης απαιτούνται κατά µέσο όρο 1.580 µέρες, δηλαδή τεσσεράµισι χρόνια, 
επίδοση που φέρνει τη χώρα µας στη χειρότερη θέση ανάµεσα στις χώρες της 
Ευρώπης. Στη Βουλγαρία, για παράδειγµα, ο αντίστοιχος αριθµός είναι 564 µέρες 
και στην Αλβανία 523 µέρες. 



Μόνο για τις καθυστερήσεις, η χώρα µας έχει καταδικαστεί 401 φορές τα τελευταία 
χρονιά από ευρωπαϊκά δικαστήρια και της έχει επιβληθεί συνολικό πρόστιµο 8,5 
εκατοµµυρίων ευρώ. Τα προβλήµατα εντοπίζονται κυρίως στο χρόνο απονοµής της 
δικαιοσύνης εις βάρος δικαστών, δικηγόρων και πολιτών αλλά και στις συνεχείς 
οικονοµικές επιβαρύνσεις των διαδίκων.  

Επειδή το πλήθος των υποθέσεων που εκκρεµούν ενώπιον των Ποινικών – 
Πολιτικών – Διοικητικών δικαστηρίων, ξεπερνούν το 1 εκατοµµύριο, µε επίσηµα 
στοιχεία των εµπλεκοµένων φορέων, αν και θα έπρεπε στην εποχή της ψηφιακής 
τεχνολογίας να κερδίζεται χρόνος και χρήµα για δικαστές, δικηγόρους και κυρίως 
για τους διαδίκους. 

Επειδή η χώρα µας απέχει παρασάγγας από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, 
όσον αφορά την εισαγωγή µορφών ψηφιακής εξέλιξης στο θεσµό της Δικαιοσύνης, 
παρόλες τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τους αρµόδιους φορείς,   

Επειδή είναι ανάγκη ο εκσυγχρονισµός της Εθνικής Νοµοθεσίας αλλά και η πλήρης 
ψηφιακή κωδικοποίηση αυτής, 

Επειδή δεν υπάρχει άλλος χρόνος για την ολοκληρωµένη εισαγωγή των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων στην καθηµερινή λειτουργία της δικαιοσύνης, µέσω 
ηλεκτρονικών συστηµάτων, 

Ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

- Ποιος ο σχεδιασµός για την ταχύτερη απονοµή της Δικαιοσύνης και την 
µετάβαση σε µια εξολοκλήρου νέα εποχή ψηφιακής εξέλιξης και εισαγωγής 
ηλεκτρονικών συστηµάτων στο σύγχρονο δικαστικό κόσµο;  

- Υπάρχουν επίσηµες µελέτες, που τυχόν έχει εκπονήσει το Υπουργείο σας σε 
συνεργασία µε αρµοδίους φορείς, για την πλήρη ψηφιοποίηση υποθέσεων, 
πρακτικών, αποφάσεων και την ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών χωρίς τη 
φυσική παρουσία όσων τα χρειάζονται; 

- Υπάρχει κάποια πρόοδος όσον αφορά τα προβλήµατα που ανακύπτουν 
καθηµερινά στα δικαστήρια της χώρας, τόσο αναφορικά µε το χρονοβόρο, όσο 
και το µεγάλο κόστος των διαδικασιών; Ποια τα διεθνώς αναγνωρισµένα 
πρότυπα και οι καλές πρακτικές ασφαλείας που πρόκειται να υιοθετηθούν ή 
έχουν ήδη υιοθετηθεί;  

- Ποιος ο χρονικός προγραµµατισµός για την ολοκλήρωση ενός προγράµµατος 
πλήρους ψηφιοποίησης των δοµών της δικαιοσύνης, για την καλύτερη και 
ταχύτερη απονοµή αυτής, µέσω της χρήσεως ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα 
ελληνικά δικαστήρια τόσο σε προδικαστικό, δικαστικό αλλά και µεταδικαστικό 
επίπεδο; 
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