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Η τιμητική πρόσκληση που απευθύνθηκε στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για συμμετοχή στο Διεθνές Φόρουμ 
«Η Ελλάδα το 2040» μας δίνει τη δυνατότητα, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, 
να αναπτύξουμε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας για τον χαρακτήρα και τους σκοπούς που φαίνεται ότι 
θα υπηρετεί η Δικαιοσύνη στο μέλλον, αλλά ταυτόχρονα να καταθέσουμε και τις δικές μας προτάσεις για μια επαναφορά 
του θεσμού στη συνταγματική του αποστολή, που είναι η απονομή Δικαιοσύνης προς όφελος του λαού. 

Τα τελευταία χρόνια αξιοποιήθηκαν υπαρκτά και χρόνια προβλήματα, που σχετίζονται ιδιαίτερα με την καθυστέρηση 
στην απονομή του δικαίου, για να εισαχθούν νέες μορφές ιδιωτικοποίησης ενός θεσμού που ανήκει στον σκληρό 
πυρήνα της κρατικής λειτουργίας. Παρά τις σφοδρές αντιρρήσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων η Κυβέρνηση 
ψήφισε τον ν. 4640/30.11.2019, ο οποίος καθιστά πλέον υποχρεωτικό στάδιο μιας δίκης την ιδιωτική διαμεσολάβηση, 
δηλαδή την υποχρέωση του πολίτη να προσφεύγει με αυξημένο κόστος στις υπηρεσίες ιδιωτικών εταιρειών επίλυσης 
διαφορών. Πέρα από την έλλειψη των αναγκαίων προσόντων προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των ιδιωτών 
διαμεσολαβητών, την πιθανή άγνοια στοιχειωδών κανόνων της νομικής επιστήμης από τους διαμεσολαβητές και τον 
συνεπαγόμενο κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα Δικαιοσύνης, ο αληθινός σκοπός του παραπάνω 
νόμου εντοπίζεται ουσιαστικά στην ενίσχυση των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής νομικών υπηρεσιών. Για τον 
παραπάνω προφανή λόγο δεν συζητήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η ολοκληρωμένη πρόταση της Ένωσής μας 
για ένα σύστημα δικαστικής μεσολάβησης που θα ήταν δωρεάν για τους πολίτες και θα είχε την εγγύηση της 
αμεροληψίας των ισόβιων δικαστικών λειτουργών.  

Ο ν. 4700/2020 έθεσε τη Δικαιοσύνη στην υπηρεσία πρωτίστως των επιχειρηματικών συμφερόντων, επιτρέποντας την 
ίδρυση και λειτουργία ειδικών τμημάτων επενδυτικών διαφορών, που θα εκδικάζουν ταχύτατα υποθέσεις μεγάλου 
οικονομικού ενδιαφέροντος, την ίδια στιγμή που βαλτώνουν οι δίκες των πολιτών. Δημιουργήθηκε μια Δικαιοσύνη δύο 
ταχυτήτων και μια ειδική μεταχείριση στην απόλαυση ενός συνταγματικού δικαιώματος όπως η παροχή έννομης 
προστασίας. Η χρήση των νέων τεχνολογιών και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εξυπηρετούν κυρίως τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τούτο προκύπτει από τον ίδιο τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δεοντολογίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, 
ο οποίος στην παράγραφο 3 ξεκαθαρίζει ότι: «Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη αυτών των εργαλείων προέρχεται κατά 
κύριο λόγο από τον ιδιωτικό τομέα, του οποίου η πελατεία είναι κυρίως ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγόροι και εταιρείες 
παροχής νομικών υπηρεσιών που επιθυμούν να μειώσουν τη νομική αβεβαιότητα και τη μη προβλεψιμότητα των 
δικαστικών αποφάσεων». Εισαγωγή με άλλα λόγια μιας μεθόδου «επιλογής δικαστή» σύμφωνα με τα συμφέροντα του 
πελάτη μιας εταιρείας ή ενός δικηγορικού γραφείου κατά παρέκκλιση της Συνταγματικής αρχής του «φυσικού δικαστή». 

Στρατηγικός στόχος των ευρωπαϊκών κρατών είναι πλέον η αξιοποίηση της Δικαιοσύνης ως εργαλείου προσέλκυσης 
επενδύσεων και κεφαλαίων. Ήδη ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ, σε μια ομιλία του για την 
κατάσταση της Ένωσης το 2016, η οποία εκφωνήθηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου 
2016 σημείωσε ότι «τα αποτελεσματικά συστήματα Δικαιοσύνης στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη και 
υπερασπίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα». Όμοια και η Επίτροπος Viviane Reding επισήμαινε ότι η ελκυστικότητα 
μιας χώρας ως τόπου πραγματοποίησης επενδύσεων και ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας ενισχύεται από 
την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου και αποτελεσματικού συστήματος απονομής Δικαιοσύνης.  

Την ίδια στιγμή που προβάλλεται σε διεθνές επίπεδο ως κύρια αποστολή της Δικαιοσύνης η στήριξη των επιχειρήσεων, 
το ελληνικό κράτος μειώνει σημαντικά τη χρηματοδότηση σε δικαστήρια-εισαγγελίες και προωθεί Συμπράξεις Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Από τα 914 εκατ. το 2009 φτάσαμε σταδιακά στα 622 εκατ. το 2017, ενώ στον 
προϋπολογισμό του 2019 για το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέπονταν 657 εκατ. ευρώ και εξακολουθούμε να 
παραμένουμε στα ίδια επίπεδα. Η Δικαιοσύνη έχει την ίδια τύχη με την Υγεία και την Παιδεία, τον φυσικό πλούτο της 
χώρας και όλα τα κοινωνικά αγαθά. Αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα με τη λογική κόστους-οφέλους, υποβαθμίζεται 
συνειδητά, υποκαθίσταται στις λειτουργίες της από την ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Οι προτάσεις επιτροπών σοφών 
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και υψηλόβαθμων κυβερνητικών παραγόντων για κατάργηση περιφερειακών δικαστηρίων και μείωση του αριθμού των 
δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, ο σχεδιασμός της ανάληψης της διοίκησης των δικαστηρίων από τεχνοκράτες 
manager υποτάσσονται στην παραπάνω αντίληψη. Οι κυβερνήσεις επιλέγουν να χρηματοδοτούν αδρά και να δίνουν 
φορολογικά κίνητρα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εγκαταλείποντας και απαξιώνοντας τις κρατικές δομές. 

Ένας συνταγματικός θεσμός που διεκδικεί και διακηρύσσει την ανεξαρτησία και την αυτοτέλειά του από τους 
υπόλοιπους κρατικούς θεσμούς, που έχει αποκλειστική αποστολή την απονομή δικαίου με όρους ισότητας απέναντι σε 
όλους τους πολίτες, αυτοαναιρείται και αντιφάσκει όταν στρατεύεται με τα συμφέροντα μιας κοινωνικής τάξης και 
μεταπίπτει σε εργαλείο προώθησης των συμφερόντων της. Η οικονομική πολιτική μιας χώρας, η προτεραιοποίηση των 
κοινωνικών αναγκών, η στήριξη του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους ή αντίστροφα η ιδιαίτερη μέριμνα 
για την προώθηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθορίζεται από τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και υλοποιείται 
από τον διοικητικό μηχανισμό. Η Δικαιοσύνη οφείλει κατά το Σύνταγμα να παραμένει αμέτοχη και αποστασιοποιημένη 
από τέτοιες πολιτικές επιλογές που πολλές φορές είναι συγκυριακές και ευμετάβλητες. Τα επόμενα χρόνια θα ενταθεί 
αυτή η τάση εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Θα συνεχίσουμε να 
πορευόμαστε στην ίδια λανθασμένη κατεύθυνση. Το δόγμα της αποκρατικοποίησης των κρατικών θεσμών γίνεται 
ολοένα και πιο ισχυρό παρά την εννοιολογική αντίφαση που περιέχει. 

Η δικαστική λειτουργία περιβάλλεται ακόμα από το ιδιαίτερο κύρος που της προσέδωσε η Γαλλική Επανάσταση και ο 
Διαφωτισμός. Ο 20ός αιώνας ωστόσο ενίσχυσε σε τέτοιον βαθμό την υπερτροφική εκτελεστική εξουσία σε βάρος των 
άλλων δύο εξουσιών, ώστε η τριχοτόμηση των λειτουργιών όπως αποτυπώνεται στα περισσότερα Συντάγματα δεν 
αποτελεί παρά ένα φάντασμα της αρχικής πολιτικής σκέψης του μεγάλου Σταγειρίτη και μία απόδειξη ότι οι εξουσίες 
δεν μπορούν να συνυπάρχουν μεταξύ τους αρμονικά για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά εκδηλώνουν την τάση του 
ανταγωνισμού και της υποταγής στην ισχυρότερη. Η δικαστική λειτουργία, που αποκτά δημοκρατική νομιμοποίηση και 
σύνδεση με τη λαϊκή κυριαρχία μέσω της Βουλής και της Κυβέρνησης, βρίσκεται στην πιο ευάλωτη θέση. Για να 
μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να επιτελέσει τον ελεγκτικό της ρόλο χρειάζεται ισχυρή θεσμική προστασία. Εκεί 
κατατείνουν οι προτάσεις αυτής της μελέτης. Η πορεία ωστόσο των πραγμάτων μέχρι σήμερα δεν επιτρέπει σε κανέναν 
να αισιοδοξεί ότι η εκτελεστική εξουσία αντιλαμβάνεται τη θεσμική ενίσχυση της Δικαιοσύνης ως αναγκαίο 
προαπαιτούμενο για την εδραίωση της Δημοκρατίας και όχι ως μια ασύμφορη παραχώρηση στον ανταγωνιστή και 
ελεγκτή της.  

Η μελέτη αυτή αποτελεί προϊόν συλλογικής δουλειάς μιας ομάδας συναδέλφων που συγκροτήθηκε από το Δ.Σ. της 
Ένωσης και εργάστηκε επίμονα και μεθοδικά από τις αρχές του έτους. Η κ. Αμαλία Μήλιου, Πρόεδρος Εφετών, είχε τη 
γενικότερη επίβλεψη των εργασιών και την ενασχόληση με το κεφάλαιο για τη Δικαστική ανεξαρτησία· η κ. Αικατερίνη 
Ντόκα, Εφέτης, με το κεφάλαιο για τη Δικαστική Αστυνομία· η κ. Αικατερίνη Μάτση, Αντεισαγγελέας Εφετών, για τη 
σωφρονιστική πολιτική· ο κ. Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης, για την τεχνητή νοημοσύνη· ο κ. Μιχαήλ Τσέφας, 
Πρόεδρος Πρωτοδικών, για τη χρήση των νέων τεχνολογιών· η κ. Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης, για τον σχεδιασμό της 
λειτουργίας των Ειρηνοδικείων· ο κ. Βασίλης Φαϊτάς, Εφέτης ΔΔ, για τα θέματα που αφορούν τη διοικητική Δικαιοσύνη. 
Επιχειρήσαμε να καταπιαστούμε με αντικείμενα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είτε από άποψη σπουδαιότητας είτε 
διότι διαβλέπουμε ότι θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια. Θεωρήσαμε χρέος μας να εντοπίζουμε τα λάθη, να 
εξηγούμε και να αναδεικνύουμε τις αιτίες και τα κίνητρα, να δίνουμε τις σωστές κατευθύνσεις. Για τις ελλείψεις και τις 
αστοχίες στην ερμηνεία και αντίληψη της σημερινής εποχής φαντάζομαι ότι θα έχουμε την κατανόηση των μελλοντικών 
Δικαστών και Εισαγγελέων, στους οποίους αφιερώνεται το έργο αυτό. 

 

Χριστόφορος Σεβαστίδης, 

ΔΝ-Εφέτης, Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. 
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Το ισχύον Σύνταγμα, αν και προστατεύει πιο αποτελεσματικά τη Δικαιοσύνη σε σύγκριση με τα προϊσχύσαντα 
Συντάγματα, περιλαμβάνει ωστόσο διατάξεις, που υπονομεύουν την ανεξαρτησία της, επιτρέποντας άμεσες ή έμμεσες 
επεμβάσεις στη λειτουργία της από όργανα της εκτελεστικής λειτουργίας. Η πιο σημαντική άμεση παρέμβαση της 
εκτελεστικής λειτουργίας είναι αυτή που θεσπίστηκε με τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 90 παρ. 5. Σύμφωνα με 
αυτήν οι προαγωγές στις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου 
Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, με επιλογή μεταξύ των μελών του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει. Η 
προαγωγή στη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ενεργείται με όμοιο διάταγμα, με επιλογή μεταξύ των μελών 
του Αρείου Πάγου και των αντεισαγγελέων του, όπως νόμος ορίζει. Με τη διάταξη αυτή δεν θεσπίζονται ορισμένα 
κριτήρια αξιοκρατίας ή αρχαιότητας, τα οποία να δεσμεύουν την εκτελεστική λειτουργία στις επιλογές της. Σε εκτέλεση 
της συνταγματικής εξουσιοδότησης ψηφίστηκε ο νόμος 1746/1988 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση 
δικαστικών λειτουργών). Στο άρθρο 49 παρ. 3 αυτού, όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3841/2010, 
ορίζεται ότι: α) Οι προαγωγές στις ανωτέρω θέσεις της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων και της Εισαγγελίας του 
Αρείου Πάγου ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργικό 
Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επιλέγει τους προαγόμενους μεταξύ εκείνων που έχουν τα νόμιμα 
προσόντα. Η γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων ζητείται από τον παραπάνω Υπουργό και δεν τον δεσμεύει κατά τη 
διατύπωση της εισήγησής του προς το Υπουργικό Συμβούλιο. β) Πριν ζητηθεί η γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων 
της Βουλής, το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του ως άνω Υπουργού, προεπιλέγει έξι από τους δικαστικούς 
λειτουργούς, που έχουν τα τυπικά προσόντα κατά περίπτωση. Στη συνέχεια ο ίδιος Υπουργός απευθύνεται στη 
Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η οποία μετά από ακρόαση των υποψηφίων, με επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως 
με πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων των μελών της, εκφράζει γνώμη προτείνοντας τρεις δικαστικούς 
λειτουργούς μεταξύ των έξι προεπιλεγέντων κατά περίπτωση. γ) Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής 
εφαρμόζεται και για τις προαγωγές στις θέσεις των Αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Όπως προκύπτει από 
τις παραπάνω διατάξεις η εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως και 
οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν απαιτείται να είναι αιτιολογημένες ούτε προβλέπεται διαφανής 
διαδικασία επιλογής. Αντίθετα, η ως άνω διαδικασία περιβάλλεται από άκρα μυστικότητα, ενώ οι σχετικές αποφάσεις 
είναι παντελώς ανέλεγκτες από τη δικαστική λειτουργία, αφού σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 90 Συντ. δεν 
προσβάλλονται στο Συμβούλιο Επικρατείας. Η ως άνω διαδικασία πλήττει καίρια την αξιοπιστία της δικαστικής 
λειτουργίας και κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αμεροληψία και στην αντικειμενική εκπλήρωση των 
δικαιοδοτικών καθηκόντων των επιλεγέντων προσώπων. Η μυστικότητα και η επιλογή χωρίς αιτιολογία και αξιοκρατικά 
κριτήρια, που συνοδεύονται από φήμες, οι οποίες διαρρέουν στον Τύπο, δημιουργούν την πεποίθηση στην κοινή 
γνώμη ότι οι επιλογές για τις ηγετικές θέσεις της Δικαιοσύνης δεν είναι αντικειμενικές και ότι οι επιλεγέντες δικαστές 
διατηρούν φιλικές σχέσεις με την Κυβέρνηση ή τον εκάστοτε Υπουργό γεγονός που επηρεάζει την αμεροληψία τους 
και την οφειλόμενη πολιτική ουδετερότητα. Τα πρόσωπα που επιλέγονται αντιμετωπίζονται με δυσπιστία ακόμα και 
στην περίπτωση που είναι αντικειμενικά τα καλύτερα. Δημιουργείται επιπρόσθετα η εντύπωση στη συνείδηση του 
κοινωνικού συνόλου ότι οι ανώτατοι δικαστές, επιθυμώντας να καταλάβουν ηγετικές θέσεις, φροντίζουν προκαταβολικά 
να είναι αρεστοί στην Κυβέρνηση ή σε πολιτικό κόμμα που ενδέχεται να κυβερνήσει, με αποτέλεσμα να κλονίζεται η 
αξιοπιστία τους, ειδικά στην περίπτωση που χειρίζονται υποθέσεις με πολιτικό ενδιαφέρον. Ο πιο πάνω τρόπος 
επιλογής αποδυναμώνει και το κύρος των Ανώτατων Δικαστικών Συμβουλίων, από τις αποφάσεις των οποίων 
εξαρτάται η κατάσταση και η υπηρεσιακή εξέλιξη των δικαστικών λειτουργών, αφού συμμετέχουν σ’ αυτά, κατά τον 
νόμο, οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Ανώτατων Δικαστηρίων και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (άρθρα 67 παρ. 
1, 2, 72 παρ. 1, 2, 78 παρ. 1, 2 ΚΟΔΚΔΛ), οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν τους λοιπούς συμμετέχοντες δικαστικούς 
λειτουργούς στη λήψη των αποφάσεων. Οι ίδιοι επίσης επηρεάζουν καθοριστικά τη νομολογία όχι μόνο των 
δικαστηρίων και των τμημάτων στα οποία προεδρεύουν, αλλά και των υπόλοιπων, καθώς και του Ανώτατου Ειδικού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η δικαστική ανεξαρτησία 
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Δικαστηρίου του άρθρου 100 Συντ., αφού μέλη αυτού είναι και οι Πρόεδροι των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων. Πρέπει 
να σημειωθεί και μία άλλη σημαντική παράμετρος, που είναι η δημιουργία αρνητικού προτύπου στους νεότερους 
δικαστικούς λειτουργούς, στους οποίους μπορεί να σχηματίζεται η εντύπωση ότι η επιδίωξη φιλικών κοινωνικών 
σχέσεων με πολιτικούς παράγοντες είναι αναγκαία για να ωφεληθούν στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη και να προαχθούν, 
όταν έρθει η σειρά τους, στις ηγετικές θέσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Έτσι όμως καθίστανται ευάλωτοι σε πιέσεις 
ή υποδείξεις εκπροσώπων της εκτελεστικής λειτουργίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σ’ αυτό το σημείο 
πρέπει να επισημανθεί ότι είναι διαχρονική απαίτηση των δικαστών να αλλάξει ο τρόπος ορισμού της ηγεσίας της 
Δικαιοσύνης, αλλαγή που μπορεί να επιτευχθεί με συνταγματική αναθεώρηση. Η άποψη αυτή των αρμόδιων φορέων 
έχει διατυπωθεί πολλές φορές δημόσια σε συνέδρια και με ανάλογα δημοσιεύματα. Η Ένωση Δικαστών και 
Εισαγγελέων, κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών της, στις 15.12.2018, έθεσε σε μυστική ψηφοφορία το σχετικό 
ζήτημα και οι δικαστές ψήφισαν, σε ποσοστό 100%, ότι η υφιστάμενη διάταξη πρέπει να αλλάξει προς την κατεύθυνση 
της μη ύπαρξης κυβερνητικής παρέμβασης. Όσον αφορά στον νέο τρόπο επιλογής, αυτός μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ των αρμόδιων επιστημονικών φορέων, ακόμη και ψηφοφορίας των δικαστών. 
Επισημαίνεται ότι και η GRECO (ευρωπαϊκή επιτροπή κατά της διαφθοράς) στον τέταρτο κύκλο αξιολόγησης για την 
Ελλάδα που συνέταξε το έτος 2015, στην παράγραφο 82 των συμπερασμάτων, προτείνει μεταξύ άλλων να 
αναθεωρηθεί η μέθοδος επιλογής στις ανώτερες θέσεις δικαστών και εισαγγελέων έτσι ώστε να συμμετέχουν και οι 
ίδιοι στη διαδικασία. 

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει θέσει τα τελευταία χρόνια επανειλημμένα στις κυβερνήσεις ως μείζον ζήτημα 
την απαγόρευση κατάληψης δημόσιων αξιωμάτων σε αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την αφυπηρέτηση. Η στελέχωση ανεξάρτητων αρχών και ο διορισμός σε κυβερνητικές 
θέσεις συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών, και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη συνταξιοδότηση, 
είναι εύλογο να δημιουργούν προβληματισμούς και να γεννούν δυσπιστία στην κοινωνία για την αμεροληψία του 
ανώτατου δικαστικού λειτουργού κατά το διάστημα που υπηρετούσε τη Δικαιοσύνη. Η επιλογή του συγκεκριμένου 
δικαστικού λειτουργού από την Κυβέρνηση σε μία διοικητική θέση που συνοδεύεται και από αυξημένο μισθό λίγες 
ημέρες ή μήνες μετά τη συνταξιοδότησή του θα μπορούσε να εκληφθεί ως επιβράβευση για τη μέχρι τότε στάση του. 
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι, ενώ οι ίδιοι οι δικαστικοί λειτουργοί ζητούν επιτακτικά την απαγόρευση τέτοιας 
πρακτικής, αντίθετα οι κυβερνήσεις επιμένουν να τη διατηρούν. Τούτο δε παρά το γεγονός ότι η GRECO στην πιο 
πάνω έκθεση αξιολόγησης στην παράγραφο 102 σημείωσε «τις ανησυχίες που εξέφρασε η κοινωνία των πολιτών 
σχετικά με την εν λόγω επικουρική απασχόληση ή την απασχόληση μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία σε άλλους 
κρατικούς φορείς όπως οι ανεξάρτητες υπηρεσίες αλλά και στην υπηρεσία πολιτικών προσώπων, όπως λέγεται, ή σε 
διαιτητικές διαδικασίες» θεωρώντας ότι η Ελλάδα ίσως χρειαστεί να μελετήσει αυτά τα ζητήματα. 

Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, υπάρχει και ένα σύνολο άλλων διατάξεων που δίνουν τη δυνατότητα για έμμεσες 
επεμβάσεις της εκτελεστικής λειτουργίας στη δικαιοδοτική. Ειδικότερα με τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 3 Συντ. 
αναγνωρίζεται στον Υπουργό της Δικαιοσύνης το δικαίωμα να διαφωνεί με την κρίση ανώτατου δικαστικού συμβουλίου 
και να παραπέμπει το ζήτημα στην ολομέλεια του οικείου ανώτατου δικαστηρίου. Η διάταξη αυτή συμπληρώνεται και 
εξειδικεύεται με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 7, 73 και 79 παρ. 1 ΚΟΔΚΔΛ. Η Ολομέλεια δεν δεσμεύεται από τους 
λόγους της διαφωνίας αλλά υποχρεούται να εξετάσει στο σύνολό της την υπόθεση. Είναι προφανές ότι το δικαίωμα του 
Υπουργού να διαφωνεί με τις προαγωγές ή μεταθέσεις, που αποφασίζει το Α.Δ.Σ. αποτελεί επικίνδυνη επέμβαση στην 
προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών και επιπλέον μπορεί με τη διατύπωση της υπουργικής διαφωνίας 
ένα εσωτερικό θέμα της Δικαιοσύνης να καταστεί θέμα κομματικής αντιπαράθεσης μεταξύ της αντιπολίτευσης και της 
Κυβέρνησης και οι απόψεις που θα διατυπωθούν ενδέχεται να επηρεάσουν έμμεσα και τα μέλη της Ολομέλειας, τα 
οποία θα αποφασίσουν. 

Περαιτέρω, προβληματική είναι και η διάταξη του άρθρου 49 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΟΔΚΔΛ, σύμφωνα με την οποία η απόφαση 
του Α.Δ.Σ. για τις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών προκαλείται με ερώτημα του Υπουργού μέσα σε δύο μήνες 
από την κένωση ή την κατανομή νέων θέσεων στα οικεία δικαστήρια ή εισαγγελίες. Το γεγονός ότι πρέπει να προηγηθεί 
το ερώτημα του Υπουργού, για να επιληφθεί το Α.Δ.Σ. και να προβεί στην πλήρωση των θέσεων χωρίς μάλιστα να 
προβλέπεται σε περίπτωση καθυστέρησης του ερωτήματος να μπορεί το Α.Δ.Σ. να επιληφθεί αυτεπάγγελτα, κάθε άλλο 
παρά προάγει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.  
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Την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης πλήττουν επίσης και οι διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 1 εδ. β΄ και 3 εδ. β΄ Συντ., με 
τις οποίες προβλέπεται ότι για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά των δικαστικών λειτουργών την πειθαρχική 
αγωγή εγείρει είτε αποκλειστικά είτε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ομοίως και η διάταξη του άρθρου 99 παρ. 1α 
ΚΟΔΚΔΛ, η οποία προβλέπει ότι αρμόδιος για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς 
είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Επεμβάσεις της εκτελεστικής λειτουργίας στη δικαστική αποτελούν και οι ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων: α) 44 
παρ. 7, 17 και 18 ΚΟΔΚΔΛ, στις οποίες προβλέπεται αρμοδιότητα του Υπουργού για χορήγηση κανονικής άδειας στους 
δικαστικούς λειτουργούς, για ανάκληση αυτής της άδειας και για απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών για 
ορισμένο χρονικό διάστημα· β) του άρθρου 46 ΚΟΔΚΔΛ, με το οποίο παρέχεται αποφασιστική αρμοδιότητα του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στους 
δικαστικούς λειτουργούς, ύστερα από αίτησή τους και απόφαση του αρμόδιου Α.Δ.Σ., το οποίο αποφαίνεται ύστερα 
από ερώτημα του Υπουργού και μόνο μέχρι τον αριθμό των αναφερόμενων σε αυτό θέσεων· γ) του άρθρου 47 παρ. 1 
ΚΟΔΚΔΛ, στο οποίο προβλέπεται ότι για κάθε δικαστικό λειτουργό τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ατομικός 
φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στον διορισμό και στην 
προσωρινή και υπηρεσιακή του κατάσταση, οι εκθέσεις των επιθεωρητών, οι πειθαρχικές και ποινικές διώξεις και οι 
αποφάσεις, που εκδόθηκαν σχετικά με αυτές· δ) του άρθρου 48 ΚΟΔΚΔΛ, στο οποίο προβλέπεται ότι στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης τηρείται μητρώο των δικαστικών λειτουργών, στο οποίο αναγράφονται στοιχεία που αφορούν στην 
οικογενειακή κατάσταση, στα προσόντα, στα του διορισμού τους, στις μεταβολές της κατάστασής τους, στις ηθικές 
αμοιβές, στις πειθαρχικές ποινές και σε κάθε άλλο στοιχείο που αφορά στην υπηρεσιακή τους δραστηριότητα. Όπως 
είναι φανερό, οι ανωτέρω διατάξεις διευκολύνουν την επέμβαση της εκτελεστικής λειτουργίας στη δικαστική και τον 
ασφυκτικό έλεγχο των δικαστικών λειτουργών. 

Η ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής λειτουργίας πλήττεται όμως και από ενέργειες της νομοθετικής λειτουργίας. 
Συγκεκριμένα με την ψήφιση των λεγόμενων αναδρομικών νόμων, με τους οποίους ρυθμίζονται ανάλογα εκκρεμείς στη 
Δικαιοσύνη υποθέσεις και πολλές φορές καταργούνται δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί με προγενέστερο νόμο ή 
έχουν αναγνωριστεί με τελεσίδικες ή και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Κάποιες φορές ο αναδρομικός νόμος 
φέρεται προς ψήφιση με τον μανδύα του δήθεν ερμηνευτικού, παρότι δεν υφίσταται ασάφεια του ερμηνευόμενου νόμου. 

Εκτός από τις επεμβάσεις των άλλων δύο λειτουργιών, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης απειλείται και από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Στη σύγχρονη εποχή πολλές φορές η αρθρογραφία και ο σχολιασμός από τον τύπο και τη 
ραδιοτηλεόραση, καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορούν σε υποθέσεις οι οποίες έχουν γενικότερο 
ενδιαφέρον και είναι εκκρεμείς στα δικαστήρια, με συνέπεια να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος επηρεασμού των δικαστών 
ή και των ενόρκων που θα αποφασίσουν ή των μαρτύρων που θα εξεταστούν. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παρ. 1 και 2 Συντ., καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του τύπου τους 
στοχασμούς του, τηρώντας τους νόμους του κράτους, ενώ ο τύπος είναι ελεύθερος και απαγορεύονται η λογοκρισία 
και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο. Το ανωτέρω δικαίωμα κατοχυρώνεται και με το άρθρο 10 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι προέχει η πληροφόρηση 
του κοινού, απαιτείται όμως και ο σεβασμός της αναμενόμενης δικαστικής κρίσης σε περίπτωση εκκρεμών στη 
Δικαιοσύνη υποθέσεων ή αυτών που πρόκειται να εισαχθούν σε δικαστήριο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη διάταξη του 
άρθρου 6 παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κατά την οποία κάθε κατηγορούμενος 
για κάποιο αδίκημα τεκμαίρεται αθώος μέχρι να αποδειχτεί νόμιμα η ενοχή του. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι απαιτείται ένας συγκερασμός, μετά από στάθμιση κάθε φορά, του δικαιώματος πληροφόρησης της κοινής 
γνώμης αφενός και της διαφύλαξης της αμεροληψίας και του κύρους της Δικαιοσύνης αφετέρου, για την επίτευξη του 
οποίου απαιτείται ποιοτική αναβάθμιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τήρηση των κανόνων δημοσιογραφικής 
δεοντολογίας και καθιέρωση κάποιων αντικειμενικών κριτηρίων που θα βοηθούν στην επιλογή μεταξύ των ανωτέρω 
αγαθών. 

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να θέσουμε το ερώτημα αν η κριτική των δικαστικών αποφάσεων πλήττει το κύρος και την 
ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, για να απαντήσουμε απερίφραστα αρνητικά. Το δικαίωμα κριτικής των πράξεων των 
κρατικών οργάνων, άρα και των δικαστικών λειτουργών, από τους πολίτες είναι θεμελιώδες δικαίωμα, χαρακτηριστικό 
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ενός δημοκρατικού πολιτεύματος (άρθρα 14 Συντ., 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης). Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 1 
παρ. 3 Συντ., όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό και υπάρχουν υπέρ του λαού και του Έθνους, ενώ σύμφωνα με 
το άρθρο 26 παρ. 3 Συντ., οι αποφάσεις των δικαστηρίων εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού. Από τις διατάξεις 
αυτές συνάγεται ότι κάθε συντεταγμένη εξουσία, άρα και η δικαστική, δεν βρίσκεται πάνω από τον λαό και δεν μπορεί 
να εκφεύγει από τον έλεγχο και την κριτική αυτού. 

Όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως για την αύξηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας στη 
δικαστική λειτουργία χρειάζονται κάποιες θεσμικές αλλαγές. Ορισμένες από αυτές απαιτούν συνταγματική 
αναθεώρηση, ενώ για άλλες αρκεί μια απλή νομοθετική αλλαγή. Δυστυχώς η ευκαιρία για συνταγματική αναθεώρηση 
χάθηκε πρόσφατα, όταν τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα δεν συναίνεσαν σε καμία από τις προτάσεις που κατέθεσε η 
Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ούτε όμως και πρόθεση για νομοθετική βελτίωση στρεβλών 
διατάξεων φαίνεται να υπάρχει. Η προσδοκία χειραγώγησης της δικαστικής λειτουργίας είναι πάντα ευχάριστη για την 
εκτελεστική λειτουργία και δυσάρεστη για όλους τους πολίτες. Η αξίωση των δικαστικών λειτουργών και της κοινωνίας 
για θεσμικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης πρέπει να είναι διαρκής και επίμονη. 
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Το σωφρονιστικό σύστημα μιας χώρας αντικατοπτρίζει τον νομικό της πολιτισμό. Αυτό είναι επόμενο αν αναλογιστεί 
κανείς πως η διαβίωση στη φυλακή, που έχει εξ αντικειμένου χαρακτηριστικά ασύλου, είναι ως επί το πλείστον αθέατη 
και επομένως επιρρεπής σε ακραίες εξουσιαστικές σχέσεις και παθολογικά φαινόμενα παραβίασης των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. Λόγω των παραπάνω χαρακτηριστικών ο σεβασμός των δικαιωμάτων των κρατουμένων και η εμπέδωση 
ότι ο κρατούμενος εξακολουθεί να είναι πολίτης, δηλαδή φορέας ατομικών πρωτίστως και δευτερευόντως κοινωνικών 
και πολιτικών δικαιωμάτων, είναι ζητούμενο και αυτοσκοπός της ίδιας της δημοκρατίας. 

Η βασική αρχή που διέπει τα σωφρονιστικά συστήματα όλων των λεγόμενων ευνομούμενων κρατών είναι ο 
ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του ποινικού σωφρονισμού. Αυτό κυρίως εκφράζεται μέσα από διατάξεις που 
φιλοδοξούν να συγκροτήσουν ένα νομικό κεκτημένο εγγυήσεων για τους κρατούμενους, που υπενθυμίζουν πολλές 
φορές με τρόπο πανηγυρικό πως η απάντηση-τιμωρία της Πολιτείας απέναντι στο έγκλημα εξαντλείται στη στέρηση 
της ελευθερίας και μόνο σ’ αυτήν, αφήνοντας άθικτα όλα τα άλλα στοιχεία που συνθέτουν τη λεγόμενη σωφρονιστική 
εξουσία, ενώ είναι σαφής η αποτύπωση μέσα από τα θεσμικά κείμενα (όπως στην Ελλάδα ο σωφρονιστικός κώδικας) 
της αναγνώρισης και προστασίας των δικαιωμάτων των κρατουμένων. 

Πράγματι, ο ισχύων σωφρονιστικός κώδικας (ν. 2776/1999), που θέτει όπως κάθε σύστημα κανόνων δικαίου το 
αφηρημένο νομικό πλαίσιο, έχει καλές προθέσεις κάνοντας μια συστηματική καταγραφή των δικαιωμάτων των 
κρατουμένων, εστιάζοντας στη μεταχείριση αυτών μέσα από δικαιώματα κοινωνικής επαφής και επικοινωνίας (όπως η 
χορήγηση τακτικών αδειών ή τα ζητήματα μεταγωγών), την προστασία κοινωνικών δικαιωμάτων (όπως η συμμετοχή 
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης, όμοιας με αυτήν που μπορεί να απολαύσει 
ο κάθε ελεύθερος πολίτης), την πειθαρχική τους μεταχείριση (μέσω ενός πλέγματος εγγυήσεων και διαδικασιών για τα 
δικονομικά τους δικαιώματα, τη θέση σε απομόνωση ή την αιτιολογία των πειθαρχικών αποφάσεων), το ζήτημα της 
απεξάρτησης των τοξικοεξαρτημένων και, τέλος, τη μέριμνα για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των 
αποφυλακισμένων. 

Ωστόσο, με μια πιο προσεκτική ματιά στα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω, γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτό ότι τον 
αισιόδοξο νομοθετικό λόγο διαδέχεται μία αμήχανη πραγματικότητα, η οποία καταδεικνύει ότι ο σεβασμός και η 
προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων αποτελεί ένα πεδίο άγνωστο σε διοικητικό επίπεδο. Αυτό συμβαίνει 
διότι η σωφρονιστική πραγματικότητα δεν διακατέχεται από την αρχή της υποχρεωτικότητας αλλά από την «αρχή του 
εφικτού». Με άλλα λόγια, οι εξαγγελίες του νομοθέτη για την προστασία των κρατουμένων υλοποιούνται στο μέτρο του 
δυνατού. Κατ’ αποτέλεσμα, τα δικαιώματα των κρατουμένων σχετικοποιούνται, αφού η υλοποίηση αυτών δεν αποτελεί 
κεκτημένο, αλλά μία δυνατότητα η οποία βρίσκεται σε συσχέτιση με τις εκάστοτε συνθήκες. Εάν οι συνθήκες το 
επιτρέπουν, τα πιο πάνω δικαιώματα βρίσκουν πεδίο υλοποίησης. Και βέβαια θα μπορούσε κάποιος εύλογα να πει 
πως αυτό συμβαίνει με όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνει ο ελεύθερος πολίτης, αφού και για τον τελευταίο δεν είναι 
πάντοτε αυτονόητη ούτε δεδομένη η απρόσκοπτη πρόσβασή του στα κοινωνικά αγαθά της ιατρικής περίθαλψης ή της 
εκπαίδευσης κ.λπ. Η ουσιώδης διαφορά όμως με τη φυλακή είναι ότι αυτή είναι ένας αναγκαστικός εγκλεισμός, ο οποίος 
είναι αθέατος στην κοινωνία και επομένως μπορεί ο μηχανισμός επιβολής του να λειτουργεί ανεξέλεγκτα και να 
επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την αντικειμενικά μειονεκτική θέση των κρατουμένων. Γι’ αυτό τα αντανακλαστικά της 
δημοκρατίας στις συνθήκες της φυλακής πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυξημένα μέσα από διαδικασίες διαφάνειας και 
ελέγχου. 

Αλλά προκειμένου να γίνει κατανοητό αυτό ακολουθεί μία επιγραμματική αναφορά στην εικόνα που υπάρχει σήμερα 
στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, όπως αυτή προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που μας δόθηκαν από 
τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής. Τα δύο βασικότερα προβλήματα είναι ο υπερπληθυσμός, που γεννά 
ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, και η ανεπαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με ιδιαίτερη επισήμανση στην 
έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο επίσημος αριθμός θέσεων που μπορεί να 
φιλοξενήσει το Κ.Κ. Κορυδαλλού είναι 1.222 και τον Μάιο του 2021 ο αριθμός των κρατουμένων ανερχόταν σε 1.611. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σωφρονιστική πολιτική 
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Οι αντίστοιχοι αριθμοί στο Κ.Κ. Θεσσαλονίκης είναι 358 και 497, στο Κ.Κ. Νιγρίτας Σερρών 600 και 746, στο Κ.Κ. 
Πάτρας 446 και 614, στο Κ.Κ. Ναυπλίου 273 και 411. 

Ως προς το υγειονομικό προσωπικό, σημειώνεται ότι το ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό καλύπτεται κατά 
περίπτωση με γιατρούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (μόνιμους γιατρούς), γιατρούς του Υπουργείου Υγείας 
(μόνιμους, επί θητεία ή αγροτικούς γιατρούς του ΕΣΥ) και ιδιώτες γιατρούς που αμείβονται κατ’ επίσκεψη. Τα στατιστικά 
στοιχεία που μας εστάλησαν αναφορικά με τη δυναμικότητα των καταστημάτων κράτησης σε ιατρικό προσωπικό είναι 
απογοητευτική. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι ανάγκες των κρατουμένων σε ιατρική φροντίδα για τον μήνα Μάιο 2021 
καλύφθηκαν από επισκέψεις ιδιωτών γιατρών, αφού, επί συνόλου 34 καταστημάτων κράτησης, μόνο σε 11 εξ αυτών 
εργάζεται ένας γιατρός επί θητεία και μόνο σε 7 εξ αυτών υπάρχει ένας αγροτικός γιατρός. 

Η πιο πάνω εικόνα των σωφρονιστικών καταστημάτων δεν είναι προφανώς η εικόνα ενός υγιούς σωφρονιστικού 
συστήματος. Στο συμπέρασμα αυτό έρχεται να προστεθεί και η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (European Committee 
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT). Τα συμπεράσματα των 
εκθέσεων της ανωτέρω επιτροπής έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθόσον οι αντιπροσωπείες της CPΤ, η οποία 
συμπληρώνει τη δικαστική εργασία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν απεριόριστη 
πρόσβαση στους χώρους κράτησης και το δικαίωμα να κινούνται μέσα σ’ αυτούς τους χώρους χωρίς περιορισμό. Αν 
μάλιστα γίνει μία σύγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων της επιτροπής μεταξύ των ετών 2015 και 2019, θα 
διαπιστώσει κανείς πως τίποτε δεν άλλαξε, αφού και το 2019 η επιτελική σύνοψη επισημαίνει ότι «για άλλη μια φορά 
τα δύο γενικά προβλήματα του υπερπληθυσμού και της έλλειψης προσωπικού εξακολουθούν να επιτείνουν τις πλείστες 
όσες ανεπάρκειες διαπιστώθηκαν στις φυλακές», κατέγραψε «σοβαρά επεισόδια βίας μεταξύ των κρατουμένων και 
ολιγάριθμο προσωπικό, ώστε οι ελληνικές αρχές να μην είναι σε θέση να εκπληρώσουν την ελάχιστη υποχρέωσή τους 
να παρέχουν ασφάλεια τόσο στους κρατουμένους όσο και στο προσωπικό» και καταλήγει ότι «η επιτροπή εξακολουθεί 
να ανησυχεί για τη δεινή κατάσταση του ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος και τα ανεπαρκή μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης των φυλακών». Είναι δε χαρακτηριστική η αναφορά στις περισσότερες 
πτέρυγες των ανδρικών φυλακών Κορυδαλλού, όπου φιλοξενούνταν έως και επτά άτομα σε κελί 9,5 τ.μ. ή έως και 
πέντε κρατούμενοι σε κελιά 6 τ.μ., στα οποία υπήρχαν βρόμικα στρώματα και κουβέρτες, ήταν γεμάτα κοριούς και είχε 
μούχλα στους τοίχους και στην οροφή, ενώ επισημαίνει ότι όλα τα παραπάνω, όπως και η άνευ επιτήρησης πειθαρχική 
μονάδα στις φυλακές Νιγρίτας, μπορούν εύκολα να θεωρηθούν ότι ισοδυναμούν με απάνθρωπη και εξευτελιστική 
μεταχείριση.  

Τέλος, ως προς το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και την εκπαίδευση η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχει σαφής έλλειψη 
οργανωμένων δραστηριοτήτων αναψυχής, άθλησης ή επαγγελματικής κατάρτισης, αν και η προώθηση των «σχολείων 
δεύτερης ευκαιρίας» είναι θετική. Θεωρούμε πως πρέπει να επισημανθεί ότι η εικόνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
εντός της φυλακής είναι πιο αισιόδοξη, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας απέστειλε η Γενική Γραμματεία 
Αντεγκληματικής Πολιτικής, με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2021 καταγράφονται εκπαιδευτικές δομές σε είκοσι 
(20) από τα τριάντα τέσσερα (34) καταστήματα κράτησης της χώρας, και ειδικότερα: α) τυπική εκπαίδευση 
(πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια) καταγράφεται σε εννέα (9) καταστήματα κράτησης· β) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, με 
σκοπό την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των ενήλικων κρατουμένων, καταγράφονται σε δέκα τρία (13) 
καταστήματα κράτησης· γ) δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής 
κατάρτισης και την παροχή εφοδίων για την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, καταγράφονται σε τρία (3) 
καταστήματα κράτησης· και δ) με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ΚΥΑ 29809/2015), παρέχεται πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους κρατούμενους-φοιτητές, ενώ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 εξασφαλίστηκαν 
σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είκοσι (20) θέσεις/υποτροφίες σε προπτυχιακά προγράμματα για 
κρατούμενους. 

Καταλήγοντας σε ένα γενικό συμπέρασμα αναφορικά με την εικόνα της φυλακής σήμερα στην Ελλάδα, θα έλεγε κανείς 
πως οι θεωρητικές διακηρύξεις σχετικά με τον σκοπό που επιτελεί η έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής και τη 
μεταχείριση των κρατουμένων απέχουν κατά πολύ από τη σωφρονιστική πραγματικότητα, η οποία διακατέχεται από 
ένα αίσθημα απάθειας και παραίτησης, και είναι γεγονός η όλο και μεγαλύτερη επιδείνωση της αντικειμενικά 
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μειονεκτικής θέσης των κρατουμένων. Η λύση δεν μπορεί να έρθει άμεσα και καταλυτικά, όμως η ανασυγκρότηση του 
ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της Πολιτείας. 

Ωστόσο, η απόφαση της Πολιτείας (άρθρο 2 παρ. 5.1 Π.Δ.81/2019) να μεταφέρει τις αρμοδιότητες για τις φυλακές από 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που ευθύνεται για την αστυνόμευση, μόνο προς 
αυτή την κατεύθυνση δεν κινείται. Ουσιαστικά με το ανωτέρω νομοθέτημα υλοποιήθηκε η συνολική μεταφορά της 
σωφρονιστικής διοίκησης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα ωστόσο με τους Σωφρονιστικούς Κανόνες 
του Συμβουλίου της Ευρώπης [Recommendation Rec (2006) 2, αριθμ. 71] διακρίνεται σαφώς το σωφρονιστικό από το 
αστυνομικό έργο και οι φυλακές πρέπει να είναι υπηρεσίες ξεχωριστές από την αστυνομία, ενώ για το προσωπικό 
πρέπει να υφίσταται σαφής διάκριση καθηκόντων και εκπαίδευσης [Recommendation CM/Rec (2012) 5]. Επισημαίνεται 
εξάλλου ότι είναι σταθερή η πρακτική των κρατών μελών της Ε.Ε. να υπάγουν τις φυλακές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Όμως, πέραν της ευρωπαϊκής πρακτικής, είναι σαφές ότι σε κάθε περίπτωση η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων 
επ’ ουδενί αποτελεί αρμοδιότητα των διωκτικών αρχών. Η εκτέλεση των ποινών που επιβάλλει η Πολιτεία αποτελεί ύλη 
που εμπίπτει στο ευρύτερο πεδίο της τρίτης κρατικής λειτουργίας, της Δικαιοσύνης. Η δικαιοδοτική λειτουργία δεν 
εξαντλείται στην αμετάκλητη καταδίκη του κατηγορουμένου, καθόσον υπάρχει πλειάδα διατάξεων στον σωφρονιστικό 
κώδικα όπου διαπιστώνεται ευθεία εμπλοκή της Δικαιοσύνης στο σωφρονιστικό δίκαιο (βλ. άρθρα 6 παρ. 1, 9 παρ. 4, 
54 παρ. 6, 58 παρ. 1, 63, 64, 71 παρ. 7 δυνάμει των οποίων προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής του κρατούμενου 
στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών, άρθρα 41 παρ. 3, 42 παρ. 2, 55 παρ. 2, 57 παρ. 2, 70, 70 παρ. 1 δυνάμει οποίων 
καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Φυλακών, του οποίου προΐσταται δικαστικός λειτουργός, άρθρα 29 παρ. 
3, 31 παρ. 3, και 85 δυνάμει των οποίων προβλέπονται οι αρμοδιότητες του δικαστικού λειτουργού, στις οποίες ρητά 
εντάσσεται μεταξύ άλλων η εποπτεία στην έκτιση της ποινής). Μάλιστα, τούτο ορθώς συνδέεται και με συνταγματικές 
διατάξεις, οι οποίες αφενός ρητά αναθέτουν στον Υπουργό Δικαιοσύνης συγκεκριμένες αρμοδιότητες, και τον 
αναφέρουν με την ιδιότητά του αυτή ως άμεσο όργανο του κράτους (βλ. άρθρα 91 παρ. 3, 90 παρ. 3), αφετέρου του 
προσδίδουν αρμοδιότητες (βλ. άρθρο 47 παρ. 1) που συνδέονται με την εκτέλεση των ποινών που επιβάλλουν τα 
δικαστήρια και με τον θεσμικό ρόλο του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργείου του οποίου αυτός προΐσταται. Διότι 
δεν νοείται άλλος Υπουργός να έχει την πολιτική ευθύνη για τις φυλακές και άλλος Υπουργός να είναι αρμόδιος για την 
πρόταση για την αποφυλάκιση κρατουμένων με Προεδρικό Διάταγμα. Συνεπώς πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα 
της Πολιτείας η επαναφορά των οργάνων άσκησης σωφρονιστικής πολιτικής στον φυσικό τους χώρο, που είναι το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Κλείνοντας, πρέπει να γίνει αναφορά σε δύο θεσμούς οι οποίοι μπορούν και πρέπει να συμβάλουν τα μέγιστα στη 
βελτίωση της σωφρονιστικής πολιτικής της χώρας:  

α) Η μετασωφρονιστική μέριμνα που προβλέπεται στο άρθρο 81 του Σωφρονιστικού Κώδικα, η υλοποίηση της 
οποίας έγινε με την ίδρυση του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», και λειτουργεί στην Αθήνα από το 2003. Σκοπός της είναι 
μεταξύ άλλων η επαγγελματική κατάρτιση, η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και νομικής συμβουλευτικής και η 
οικονομική συμπαράσταση στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό των αποφυλακιζομένων που επισκέπτονται τον 
φορέα. Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων των ετών 2017-2019 προγραμματίστηκαν στον φορέα 1.069 
συναντήσεις νομικής συμβουλευτικής, 3.319 συναντήσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης και 697 συναντήσεις 
εργασιακής συμβουλευτικής. Επισημαίνεται ωστόσο ότι οι υλικές παροχές κινήθηκαν σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο 
(ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε διάστημα δύο ετών επιδοτήθηκε το ενοίκιο μόνο 20 αποφυλακισμένων και λειτούργησε 
ξενώνας βραχύχρονης φιλοξενίας της «Επανόδου», στον οποίο έχουν φιλοξενηθεί συνολικά μόνον 21 άτομα). Αν 
συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι η οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη στον αποφυλακισμένο τις πρώτες μέρες 
μετά την αποφυλάκισή του μπορεί να έχει καταλυτικά θετική επίδραση στην κοινωνική του επανένταξη και στην 
αποτροπή του από το να εγκληματήσει εκ νέου, ασφαλώς συμπεραίνεται ότι πρέπει να δοθεί κρατική ενίσχυση στον 
φορέα αυτόν, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του. Προς θετική κατεύθυνση είναι και η πρόσφατη νομοθέτηση 
(άρθρο 9 ν. 4760/2020) της δυνατότητας λειτουργίας παραρτημάτων του πιο πάνω νομικού προσώπου στην έδρα 
κάθε καταστήματος κράτησης, αρκεί να μην αποτελέσει και αυτό ακόμη μία αισιόδοξη νομοθετική εξαγγελία, η 
ουσιαστική υλοποίηση της οποίας θα είναι κενό γράμμα.  
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β) Επί συνόλου 11.071 κρατουμένων σήμερα, 2.473 κρατούμενοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας για 
παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ επτά στους δέκα κρατούμενους, αν και εκτίουν ποινή για άλλο αδίκημα, 
εντούτοις κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών ή είναι τοξικοεξαρτημένοι. Η θεραπευτική κοινότητα «ΚΕΘΕΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στο Κ.Κ. Θεσσαλονίκης είναι η πρώτη στην Ελλάδα μονάδα απεξάρτησης εντός σωφρονιστικού 
καταστήματος που στεγάζεται σε αυτόνομη πτέρυγα και λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Εξάλλου, σε άλλα τρία 
καταστήματα κράτησης λειτουργούν θεραπευτικές κοινότητες (Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, Δικαστικές 
Φυλακές Κορυδαλλού και Γυναικείες Φυλακές Ελαιώνα Θηβών), ενώ επιπλέον πραγματοποιούνται προγράμματα 
συμβουλευτικής σε πολλά καταστήματα κράτησης εντός της επικράτειας. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, γίνεται 
εύκολα αντιληπτό ότι όσο περισσότεροι κρατούμενοι έχουν πρόσβαση κατά τη διάρκεια της κράτησής τους σε 
προγράμματα απεξάρτησης, τόσο απομακρύνεται η πιθανότητα μετά την αποφυλάκισή τους να διαπράξουν και νέα 
ομοειδή εγκλήματα, ανακυκλώνοντας τόσο τον κύκλο της εγκληματικότητας και της πιθανής εκ νέου φυλάκισής 
τους, όσο και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός του κοινωνικού ιστού. Ο στόχος του ΚΕΘΕΑ να ενημερώνει 
και να κινητοποιεί τους έγκλειστους εξαρτημένους για ένταξη σε δομές θεραπείας εντός και εκτός φυλακής και η 
παράλληλη λειτουργία εντατικών προγραμμάτων απεξάρτησης μέσα στη φυλακή πρέπει να αντιμετωπιστούν από 
την Πολιτεία με σεβασμό και ουσιαστική υλική υποστήριξη, ώστε σε βάθος χρόνου τα προγράμματα απεξάρτησης 
σε κάθε κατάστημα κράτησης της χώρας να γίνουν πραγματικότητα. Άλλωστε, το ΚΕΘΕΑ, μετρώντας 40 χρόνια 
ζωής, έχει να επιδείξει μόνο επιτυχίες στον τομέα της απεξάρτησης.  
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Πάγιο αίτημα τόσο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων όσο και της Ένωσης Εισαγγελέων αλλά και του συνόλου 
σχεδόν του νομικού κόσμου αποτελεί η ίδρυση «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» ως οργανικά αυτοτελούς 
διοικητικής υπηρεσίας, υπαγόμενης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.  

 

Ιστορική αναδρομή 

Σε διεθνές επίπεδο το ζήτημα της σύστασης Δικαστικής Αστυνομίας, επιφορτισμένης με την έρευνα και τη σύλληψη 
των δραστών ποινικών εγκλημάτων, υπαγόμενης και ελεγχόμενης ευθέως από τις δικαστικές αρχές, αποτέλεσε 
πρόταση της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου προς την Κοινωνία των Εθνών. Το 1953 στο Διεθνές Συνέδριο του 
Ποινικού Δικαίου στη Ρώμη με θέμα την «προστασία της ατομικής ελευθερίας κατά τη διάρκεια της ανάκρισης» 
αναφέρθηκε πως η ίδρυση αυτοτελούς υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας, ανεξάρτητης από τη Διοίκηση και 
υπαγόμενης απευθείας στη Δικαιοσύνη, θα αποτελούσε ένα από τα μέσα για τη διασφάλιση αυτής της προστασίας, 
ενώ το 1990 διοργανώθηκε στη Μαδρίτη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη με θέμα τη Δικαστική Αστυνομία, στην οποία 
συμμετείχαν εκπρόσωποι των κρατών μελών της Ε.Ε. Σύσταση για ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας, ως μέσου για την 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διαφθοράς υποβλήθηκε στην Ελλάδα και από τη διεθνή οργάνωση «Group of 
States against corruption» (GRECO). 

Στη χώρα μας πολλές φορές εξαγγέλθηκε η ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας, ωστόσο ουδέποτε αυτή πραγματώθηκε. 
Αναφορά στον όρο «Δικαστική Αστυνομία» απαντάται ήδη κατά τη βασιλεία του Όθωνα, στο ΒΔ 85/31.12.1836. Το 
ζήτημα της σύστασης δικαστικής αστυνομίας συζητήθηκε στο πλαίσιο εκδηλώσεων της Εταιρείας Δικαστικών Μελετών, 
που ενέκρινε την από 25.10.1990 εισήγηση του τότε Προέδρου Εφετών και μετέπειτα αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου 
Γεωργίου Βελλή για σύσταση αυτοτελούς υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Με το άρθρο 
36 του ν. 2145/1993 προβλέφθηκε ότι με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, μπορούσε να ιδρυθεί υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας 
στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών, που να τελεί υπό την άμεση διεύθυνση του οικείου Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την 
υποβοήθηση του έργου του και με καθήκοντα τη διενέργεια προανακριτικών πράξεων, τη συλλογή αποδεικτικών 
στοιχείων, την εκτέλεση ποινικών αποφάσεων και ενταλμάτων, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας διαδικαστικής πράξης 
κατά την κρίση του αρμόδιου εισαγγελέα. Ωστόσο, το προβλεπόμενο από την ως άνω νομοθετική διάταξη προεδρικό 
διάταγμα ουδέποτε εκδόθηκε. Τον Δεκέμβριο του 2002 από την Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, με 
εισήγηση του τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Κρουσταλλάκη, ζητήθηκε η σύσταση Δικαστικής 
Αστυνομίας, με τη συμμετοχή και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων (γραφολόγων, μηχανικών κ.ά.), επιλεγομένων με 
κριτήρια δικαστικά και αδιάβλητα. Το φθινόπωρο του 2005, ύστερα από τη συγκρότηση δύο νομοπαρασκευαστικών 
επιτροπών, παραδόθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σχέδιο νόμου για τη σύσταση και τη λειτουργία της Δικαστικής 
Αστυνομίας. Το νομοσχέδιο αυτό δεν εισήχθη στη Βουλή προς ψήφιση. Τον Φεβρουάριο του 2017 συγκροτήθηκε νέα 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας, η οποία παρέδωσε στον Υπουργό Δικαιοσύνης 
σχέδιο νόμου, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση και έκθεση αξιολόγησης συνεπειών. Το νομοσχέδιο τέθηκε σε 
διαβούλευση τον Ιούλιο του 2018, ωστόσο ούτε αυτή τη φορά εισήχθη στη Βουλή προς ψήφιση. 

 

Αναγκαιότητα της σύστασης αυτόνομης Δικαστικής Αστυνομίας 

Από άποψη λειτουργική η αστυνομία διακρίνεται σε διοικητική και δικαστική. Η πρώτη, εκτός από την άσκηση καθαρά 
διοικητικών καθηκόντων, έχει ως έργο την πρόληψη του εγκλήματος. Η δεύτερη ασκεί καθήκοντα ανακριτικά, με σκοπό, 
κατ’ άρθ. 251 ΚΠΔ, «τη συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων και προς εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος». Ο 
χαρακτήρας της τελευταίας είναι για τον λόγο αυτό «οιονεί δικαστικός». Ωστόσο, στη χώρα μας, από οργανική άποψη, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Δικαστική Αστυνομία 
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δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ διοικητικής και δικαστικής αστυνομίας. Οποιοδήποτε αστυνομικό όργανο, με ορισμένο 
βαθμό, μπορεί να ασκήσει καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου, να ασκήσει δηλαδή έργο αναγόμενο στην αρμοδιότητα 
της Δικαιοσύνης, χωρίς όμως να μεταβάλλεται η εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση, ενώ υπόκειται στις ίδιες 
εξαρτήσεις προς την εκτελεστική εξουσία όπως κάθε άλλο αστυνομικό όργανο (Εισήγηση Γεωργίου Βελλή στην 
Εταιρεία Δικαστικών Μελετών, ΕλλΔνη 1990, σ. 1387-1389). Με την ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας, υπαγόμενης και 
ελεγχόμενης ευθέως από τη δικαστική εξουσία τέτοιες εξαρτήσεις θα εκλείψουν, ενώ τα όργανά της θα εμποτισθούν 
βαθμιαίως από το πνεύμα σεβασμού της νομιμότητας που διέπει το δικαστικό σώμα, όπως άλλωστε αναφέρεται στο 
υπόμνημα της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου προς την Κοινωνία των Εθνών. 

Ακόμα, από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 249 ΚΠοινΔ, που ορίζουν πως ο ανακριτής μπορεί να 
προστρέξει στη βοήθεια των ανακριτικών υπαλλήλων μόνο όταν πρόκειται να ενεργηθούν ανακριτικές πράξεις εκτός 
της έδρας ή της περιφέρειάς του, ενώ σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις μπορεί να αναθέσει τη διενέργεια ανακριτικών 
πράξεων σε προανακριτικό υπάλληλο, με ταυτόχρονη ειδοποίηση του Εισαγγελέα Εφετών, γίνεται φανερό πως στην 
πράξη ο ρόλος των αστυνομικών οργάνων ολοκληρώνεται με την προσαγωγή του κατηγορουμένου και του φακέλου 
της προανάκρισης στον ανακριτή. Το γεγονός αυτό όμως συχνά ματαιώνει τη lege artis συλλογή του αποδεικτικού 
υλικού, ιδίως όταν η σύλληψη του κατηγορουμένου και η προσαγωγή του στον ανακριτή επιβάλλεται να γίνεται με 
επίσπευση των διαδικασιών, ενώ στερεί από τις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές την αναγκαία ευελιξία και αυτάρκεια 
κατά την άσκηση του έργου τους. 

Εξάλλου, οι αστυνομικές αρχές βαρύνονται με πολυάριθμα καθήκοντα, όπως είναι η τήρηση της τάξης, η αντιμετώπιση 
κινητοποιήσεων, η φρούρηση προσώπων και κτιρίων κ.ά. Συχνά το προσωπικό δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα η εκτέλεση 
προανακριτικών καθηκόντων, η διενέργεια προανακριτικών πράξεων, η εκτέλεση ενταλμάτων, η επίδοση κλήσεων, η 
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων να καθυστερούν, με κίνδυνο την αναβολή των ποινικών δικών, την παραγραφή 
ποινικών αδικημάτων και τη ματαίωση εκτέλεσης ποινικών αποφάσεων. Η ίδρυση υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας, 
που θα είναι πραγματικά ανεξάρτητη, στελεχωμένη από προσωπικό που θα επιλέγεται με αξιοκρατικά και αδιάβλητα 
κριτήρια, και θα τελεί υπό τον άμεσο έλεγχο και την καθοδήγηση των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, θα βοηθήσει 
στην εξάρθρωση της βαριάς εγκληματικότητας, με σύγχρονα μέσα, μακριά από τις πολιτικές παρεμβάσεις και τις κάθε 
φύσης επιρροές, θα διασφαλίσει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα της δράσης των αστυνομικών ανακριτικών 
υπαλλήλων και θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της ποινικής 
Δικαιοσύνης. Παράλληλα, θα αποδεσμεύσει δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας από τα ανακριτικά καθήκοντα και τις 
λοιπές αρμοδιότητες που θα υπαχθούν στην υπηρεσία της δικαστικής αστυνομίας, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική 
η αντιμετώπιση του εγκλήματος. 

 

Αρμοδιότητες της Δικαστικής Αστυνομίας 

Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται αναγκαίο να ιδρυθεί στις μεγάλες πόλεις (κυρίως στις έδρες των εφετείων), ειδική 
υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας, η οποία θα διακρίνεται σε αστυνομικό κλάδο και σε πολιτικό κλάδο. Ο αστυνομικός 
κλάδος θα στελεχώνεται από αστυνομικούς ειδικευμένους στη δίωξη του εγκλήματος. Ο πολιτικός κλάδος θα 
αποτελείται από πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, όπως πτυχιούχους πληροφορικής, 
μηχανικούς, οικονομολόγους, διερμηνείς-μεταφραστές, ιατρούς, ψυχολόγους κ.ά. Το προσωπικό που υπηρετεί στη 
Δικαστική Αστυνομία θα επιλέγεται με κριτήρια δικαστικά και αδιάβλητα και θα τελεί σε σχέση υπηρεσιακής και 
πειθαρχικής εξάρτησης μόνο προς τη δικαστική αρχή. 

Η υπηρεσία αυτή θα τελεί υπό την άμεση διεύθυνση του οικείου εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και τη συναφή εποπτεία 
του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος, όταν κρίνει πως η επικείμενη κύρια ανάκριση χρήζει παράλληλης αστυνομικής 
έρευνας, με την πράξη παραγγελίας προς τον ανακριτή, θα θέτει στη διάθεση του τελευταίου ένα ή περισσότερα όργανα 
της δικαστικής αστυνομίας, τα οποία εφεξής θα ενεργούν υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του ανακριτή. Ο εισαγγελέας 
θα υποχρεούται να διαθέτει τα όργανα της δικαστικής αστυνομίας, αν το ζητήσει ο ανακριτής, σε οποιοδήποτε στάδιο 
της ανάκρισης (σχ. εισήγηση και πόρισμα Εταιρείας Δικαστικών Μελετών). Ο ανακριτής θα έχει το δικαίωμα άμεσης 
παραγγελίας προς τα όργανα της δικαστικής αστυνομίας για διενέργεια ερευνών και ανακριτικών πράξεων. 
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Εξάλλου, οι υπάλληλοι του πολιτικού κλάδου της δικαστικής αστυνομίας, πέραν της υποβοήθησης του έργου των 
εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, θα μπορούν να συνεπικουρούν και τους πολιτικούς και διοικητικούς δικαστές, 
ώστε να επιταχύνεται και να διευκολύνεται το δικαιοδοτικό τους έργο. Για παράδειγμα, σε οικογενειακές υποθέσεις, 
όταν αντικείμενο δικαστικής κρίσης αποτελεί η επιμέλεια ανηλίκου τέκνου και η επικοινωνία του με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει, οι ψυχολόγοι που υπάγονται στον πολιτικό κλάδο της δικαστικής αστυνομίας θα μπορούν να 
παρευρίσκονται κατά τη συνάντηση του δικαστή με το τέκνο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι ισχυρισμοί του 
ανηλίκου αποτελούν προϊόν υποβολής ή εν γένει ποια λύση θα είναι η πλέον κατάλληλη για το συμφέρον του. Ακόμα, 
κατά τη μελέτη υποθέσεων, το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της δικαστικής αστυνομίας θα δύναται να συνεπικουρεί 
τους δικαστές κατά την κατανόηση ζητημάτων που απαιτούν ειδικές γνώσεις. 

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της δικαστικής αστυνομίας, σύμφωνα με τα πορίσματα των νομοπαρασκευαστικών 
επιτροπών που έχουν συσταθεί, θα υπάγονται:  

α) η κατόπιν εντολής από τον αρμόδιο εισαγγελέα διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και προανακριτικών 
πράξεων, 

β) η κατόπιν εντολής από τον αρμόδιο ανακριτή ανακριτικών ενεργειών, 

γ) η εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης, προσωρινής κράτησης ή βίαιης προσαγωγής ή η κατά νόμο διενέργεια 
αυτόφωρων συλλήψεων,  

δ) η επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων,  

ε) η εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων,  

στ) η ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων,  

ζ) η υποβοήθηση των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής 
συνδρομής,  

η) η παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων 
των οποίων η μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές γνώσεις. Ειδικότερα, κατόπιν σχετικών γραπτών αιτημάτων από 
δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές, μπορούν να συντάσσονται από τους υπαλλήλους της Δικαστικής Αστυνομίας 
γραπτές εκθέσεις επί συγκεκριμένων επιστημονικών ή τεχνικών θεμάτων, για την υποβοήθηση του έργου των 
δικαστών και των εισαγγελέων. 

θ) η βεβαίωση αξιόποινων πράξεων των οποίων οι υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας λαμβάνουν γνώση κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους,  

ι) κάθε άλλη διαδικαστική πράξη που θα της ανατεθεί από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. 

 

Η σύσταση ενός καινούριου σώματος, που θα συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος, ιδίως 
στις σύγχρονες μορφές του (κυβερνοέγκλημα, οικονομικά εγκλήματα κ.ά.) και στην ορθότερη, ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη απονομή της ποινικής αλλά και της πολιτικής Δικαιοσύνης προϋποθέτει σημαντική δαπάνη τόσο 
για την πρόσληψη προσώπων με εξειδικευμένες γνώσεις υψηλού επιπέδου όσο και για την εξασφάλιση των αναγκαίων 
κτιριακών υποδομών και για τη δημιουργία σύγχρονων εργαστηρίων. Πρέπει ωστόσο να αποτελέσει προτεραιότητα 
για ένα σύγχρονο κράτος δικαίου η επένδυση στη στελέχωση και στις υποδομές της Δικαιοσύνης. 
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Εισαγωγικά 

Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στον χώρο της Δικαιοσύνης προσέφερε τις τελευταίες δεκαετίες σημαντική 
βοήθεια σε όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες του χώρου (δικαστές, δικηγόρους, γραμματείς) και βελτίωσε τις 
υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες. Η ανάπτυξη και οργάνωση ηλεκτρονικών βάσεων συλλογής νομολογίας 
και ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, η ηλεκτρονική οργάνωση του αρχείου των δικαστικών υπηρεσιών, η εκτεταμένη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη σύνταξη όλων των δικαστικών εγγράφων και η εξ αποστάσεως κατάθεση 
δικογράφων απλοποίησε τις διαδικασίες, συντέλεσε αποφασιστικά στην επιτάχυνση του ρυθμού απονομής της 
Δικαιοσύνης και έδωσε εύκολη πρόσβαση στη νομική πληροφορία. 

Ωστόσο, τα τελευταία έτη διεξάγεται μία ευρύτερη συζήτηση για την ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial 
Intelligence) στη Δικαιοσύνη, η οποία κατά τις διακηρύξεις της Ε.Ε. και πολλών ξένων κρατών έχει αναχθεί σε 
στρατηγικό στόχο στα πλαίσια παρεμβάσεων στον χώρο της Δικαιοσύνης. Η σχετική συζήτηση ξεπερνάει κατά πολύ 
την αναγκαιότητα για τη χρήση νέων τεχνολογιών στον χώρο της Δικαιοσύνης, αφού, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, 
η Τεχνητή Νοημοσύνη (εφεξής ΤΝ) δεν προορίζεται να διαδραματίσει απλά επιβοηθητικό ρόλο, αλλά να υποκαταστήσει 
και σταδιακά να αντικαταστήσει τους δικαστικούς λειτουργούς σε ένα μεγάλο τμήμα της δικαιοδοτικής λειτουργίας.  

 

Έννοια της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και δυνατότητες εφαρμογής της στη Δικαιοσύνη 

Κατά τον ορισμό που δίνεται από τον «Ευρωπαϊκό Χάρτη Δεοντολογίας για τη χρήση της ΤΝ στα δικαστικά συστήματα 
και στο περιβάλλον τους», που υιοθετήθηκε κατά την 31η σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) στο Στρασβούργο στις 3-4.12.2018, η ΤΝ είναι ένα σύνολο 
επιστημονικών μεθόδων, θεωριών και τεχνικών που σκοπό έχουν να αναπαράγουν, μέσω μιας μηχανής, τις γνωστικές 
ικανότητες των ανθρώπων. Με την εισαγωγή, επεξεργασία, οργάνωση και συσχέτιση τεράστιου αριθμού δεδομένων 
ένα υπολογιστικό σύστημα έχει τη δυνατότητα, μέσω αλγορίθμων, να εξάγει ορισμένο αποτέλεσμα, το οποίο στον χώρο 
της Δικαιοσύνης μπορεί να φτάσει μέχρι και την έκδοση απόφασης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Έτσι, από την 
ανάλυση μεγάλου αριθμού δικαστικών αποφάσεων με τεχνολογίες ΤΝ μπορεί να επιτευχθεί ως έναν βαθμό η πρόβλεψη 
του αποτελέσματος ορισμένων διαφορών· αυτή η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων που λαμβάνονται από 
δικαστικές αποφάσεις ονομάζεται «προβλεπτική Δικαιοσύνη». Στη συνέχεια, καταγράφονται ορισμένες δυνατότητες 
που προσφέρει η ΤΝ και η αξιοποίηση σχετικών εφαρμογών σε διεθνές επίπεδο.  

 

1) Βοηθητικός ρόλος στις δικαστικές υπηρεσίες  

Μέσω των εφαρμογών της ΤΝ μπορεί να επιτευχθεί σταδιακά η ανάλυση, οργάνωση και προετοιμασία πληροφοριών 
σχετικά με το αντικείμενο μιας δίκης, όπως είναι, για παράδειγμα, η αυτόματη πρακτικογράφηση της προφορικής 
διαδικασίας στο ακροατήριο και η παροχή μηχανικής μετάφρασης.  

Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις η ΤΝ χρησιμοποιείται για τη σάρωση και αυτόματη κατηγοριοποίηση-
ταξινόμηση ηλεκτρονικών εγγράφων που εισέρχονται στη Γραμματεία του δικαστηρίου και στη συνέχεια διαβιβάζονται 
στο σύστημα διαχείρισης των υποθέσεων του δικαστηρίου· τέτοιο σύστημα χρησιμοποιείται στην Επαρχία Palm Beach 
της Φλόριντα των Η.Π.Α.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η χρήση της Τεχνητής 
Νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη 
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Με τις μεθόδους αυτές επιτυγχάνεται μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η ταχύτερη διεκπεραίωση των 
υποθέσεων.  

 

2) Συμβουλευτικός ρόλος σε δικαστές και δικηγόρους  

Τα συστήματα ΤΝ φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα, μέσω της μηχανικής μάθησης, να αναλύουν νομικά έγγραφα, 
εντοπίζοντας τα κρίσιμα εκείνα σημεία των εγγράφων της δικογραφίας και τελικά να δημιουργούν αυτόματες περιλήψεις 
των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και των ισχυρισμών και επιχειρημάτων των διαδίκων, δίνοντας κατ’ αυτό 
τρόπο μία πρώτη εικόνα για το αντικείμενο της δίκης και τις κρίσιμες πτυχές της. Τέτοια συστήματα έχουν ήδη τεθεί στη 
διάθεση μεγάλων δικηγορικών εταιρειών στις Η.Π.Α. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δικηγορική εταιρία «Baker & Hostetler» 
ανακοίνωσε την απόκτηση ενός ρομπότ ΤΝ της εταιρείας IBM με το όνομα «Ross», που θα αναλάβει το τμήμα των 
πτωχεύσεων, στο οποίο απασχολούσε 50 δικηγόρους. 

Παράλληλα, σε πολλές χώρες δημιουργούνται βάσεις δεδομένων οι οποίες, με τη χρήση των κατάλληλων αλγορίθμων, 
δίνουν πληροφορίες και εκτιμήσεις για την αναμενόμενη έκβαση μιας δικαστικής διαφοράς. Για παράδειγμα, στη Γαλλία 
αναπτύχθηκε από το περασμένο έτος ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιεί δεδομένα από υποθέσεις που έχουν ήδη 
εκδικαστεί από τα δικαστήρια και σχετίζονται με αποζημιώσεις σε θύματα σωματικών βλαβών, με σκοπό την εκτίμηση 
της αποζημίωσης που μπορεί να διεκδικήσει το θύμα αντίστοιχων πράξεων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
συγκεκριμένης περίπτωσης. Στον Καναδά λειτουργεί η εφαρμογή Civil Resolution Tribunal, μέσω της οποίας 
παρέχονται συμβουλές προς αποφυγή δικαστικών αντιδικιών στα πλαίσια αυτοκινητικών διαφορών, μικροδιαφορών, 
διαφορών συγκυριότητας και διαφορών εταιρειών και συνεταιρισμών. Η πρόβλεψη του αποτελέσματος μιας δικαστικής 
κρίσης αποδείχθηκε στην πράξη προβληματική, αφού έρευνες τόσο στις Η.Π.Α. σε σχέση με τις αποφάσεις του 
Ανώτατου Δικαστηρίου όσο και στο University College of London σε σχέση με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ συγκέντρωσαν 
ποσοστό επιτυχίας 70,2% και 79% αντίστοιχα.  

 

3) Διαμόρφωση της τελικής δικαστικής κρίσης  

Η χρήση της ΤΝ στη Δικαιοσύνη που εγείρει τα σημαντικότερα νομικά και ηθικά ζητήματα είναι εκείνη που αποσκοπεί 
στην υποκατάσταση ή και την πλήρη αντικατάσταση του δικαστή από συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών - ρομπότ. 
Με την ανάλυση των νομικών δεδομένων και τη χρήση αλγορίθμων είναι πλέον δυνατή η αυτοματοποιημένη σύνταξη 
σχεδίων αποφάσεων ή και ολοκληρωμένης απόφασης. Σε αρκετές χώρες ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων 
εκδικάζονται από «εικονικά»-«ηλεκτρονικά» δικαστήρια, χωρίς παρέμβαση ανθρώπου. Για παράδειγμα, στην Κίνα ήδη 
από το 2017 λειτουργούν «ψηφιακά δικαστήρια» για υποθέσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και πνευματικών δικαιωμάτων. 
Στην Εσθονία εντάσσεται στο δικαστικό σύστημα η χρήση προγραμμάτων ΤΝ για την εκδίκαση υποθέσεων 
«μικροδιαφορών» με αντικείμενο μέχρι 7.000 ευρώ. Την ανακοίνωση εισαγωγής αντίστοιχων διαδικασιών έχουν ήδη 
ανακοινώσει η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία και η Λετονία. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις λειτουργίας ψηφιακών 
δικαστηρίων οι ενδιαφερόμενοι εισάγουν σε μία ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα όλα τα αναγκαία ηλεκτρονικά 
έγγραφα και δικόγραφα και το σύστημα ΤΝ, το οποίο έχει προηγουμένως τροφοδοτηθεί με μεγάλο αριθμό νομικών 
δεδομένων, εκδίδει αυτοματοποιημένα την τελική δεσμευτική απόφαση. 

Στις Η.Π.Α. αναπτύχθηκε από ιδιωτική εταιρεία το λογισμικό «COMPAS» (Correctional Offender Management Profiling 
for Alternative Sanctions), που έχει στόχο να προβλέψει τον κίνδυνο υποτροπής ήδη καταδικασθέντος ατόμου. Εκεί η 
χρήση του συστήματος COMPAS είναι υποχρεωτική για τους δικαστές κατά την αξιολόγηση του κινδύνου υποτροπής 
στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας. Ωστόσο, από τη χρήση του συστήματος αυτού διαπιστώθηκε ότι σε άτομα 
αφροαμερικανικής καταγωγής αποδόθηκε βαθμός υποτροπής δύο φορές μεγαλύτερος από αυτόν σε άλλες 
πληθυσμιακές ομάδες. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Wisconsin αποφάνθηκε ότι η χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού 
δεν συνιστούσε προσβολή οποιουδήποτε δικαιώματος του κατηγορουμένου, παρά το ότι τα στοιχεία που εισήχθησαν 
στο σύστημα και ο χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος δεν έχουν κοινοποιηθεί επαρκώς λόγω της επίκλησης από την 
κατασκευάστρια εταιρεία του εμπορικού απορρήτου. Ανάλογο σύστημα ΤΝ είναι και το «HART» (Harm Assessment 
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Risk Tool), που χρησιμοποιείται στην Αγγλία για την αξιολόγηση του κινδύνου υποτροπής του καταδικασθέντος στα 
πλαίσια εφαρμογής του θεσμού της υφ’ όρον απόλυσης.  

 

Οι κίνδυνοι από την ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη και τα όρια επιτρεπτής αξιοποίησής της 

Μέσα σ’ αυτό το διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα προετοιμάζεται για την εισαγωγή της ΤΝ με τη δημιουργία αρχείων που 
θα βοηθούν στην προετοιμασία δικαστικών αποφάσεων (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, σ. 286 επ.). 
Η μορφή που θα πάρει η χρήση της ΤΝ στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί και πρέπει από τώρα να 
επισημανθούν οι κίνδυνοι από μία πλήρη και χωρίς περιορισμούς εισαγωγή της ΤΝ στον χώρο της Δικαιοσύνης και να 
οριοθετηθεί το αποδεκτό σε ένα κράτος δικαίου πλαίσιο για τη χρήση της νέας αυτής τεχνολογίας. 

α) Ως προς τον βοηθητικό ρόλο που μπορεί να επιτελέσει η ΤΝ στην οργάνωση της Γραμματείας των δικαστηρίων, 
στην ταξινόμηση των δικογράφων, στην τήρηση των πρακτικών και την αυτόματη μετάφραση κειμένων και 
καταθέσεων, η προοπτική μείωσης της γραφειοκρατίας και η επιτάχυνση των διαδικασιών συνηγορούν υπέρ της 
εισαγωγής των νέων αυτών τεχνολογιών, αλλά με την τήρηση αρχών διαφάνειας και ορθής λειτουργίας των 
συστημάτων. Η ορθότητα και πιστότητα του τελικού αποτελέσματος πρέπει σε κάθε περίπτωση να βεβαιώνονται 
από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Γραμματείας. 

β) Αντίθετα, η εφαρμογή της ΤΝ για την αυτοματοποιημένη έκδοση αποφάσεων ή ως συμβουλευτικό εργαλείο των 
δικαστών κρύβει πολλούς κινδύνους και δεν είναι συμβατή με τις θεμελιώδεις αρχές που θέτει το Σύνταγμα και οι 
Διεθνείς Συμβάσεις.  

Αρχικά παρατηρείται ότι το όριο στη χρήση της ΤΝ με τον τρόπο αυτό το θέτει το άρθρο 8 Συντάγματος, που 
κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών στην εκδίκαση των υποθέσεών τους από τον φυσικό δικαστή, και ως τέτοιος 
νοείται εκείνος που καθορίζεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και όχι επιλεκτικά ενόψει συγκεκριμένων υποθέσεων. Η 
βασική αυτή αρχή του κράτους δικαίου αναιρείται από την πλήρη εφαρμογή της ΤΝ με την πιο πάνω διαδικασία υπό 
δύο όψεις: αφενός η έκδοση αυτοματοποιημένων αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη παρεμβολή αφαιρεί το στοιχείο της 
ανθρώπινης σχέσης μεταξύ των φυσικών προσώπων και της αλληλεπίδρασής τους, περιορίζοντας το αντικείμενο της 
«δίκης» σε μία λογική αυτοματοποιημένης συγκέντρωσης δεδομένων από διαφορετικές υποθέσεις, χωρίς έλεγχο των 
δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης με τη λογική και την ενσυναίσθηση που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον δικαστή· 
αφετέρου η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων δικαστών με βάση προηγούμενες δικαστικές κρίσεις επιτρέπουν στα 
συστήματα ΤΝ να δημιουργούν προφίλ δικαστών και τελικά να καταλήγουν σε πρακτικές αναζήτησης ευνοϊκότερης 
δικαστικής κρίσης. Η τελευταία αυτή πρακτική, που βρήκε εφαρμογή στις Η.Π.Α. και στη Γαλλία, ήδη με νομοθετική 
παρέμβαση αντιμετωπίζεται ως παράνομη στη Γαλλία. 

Παράλληλα, η αδυναμία των διαδίκων να αντιπαρατεθούν με το αποτέλεσμα των συστημάτων ΤΝ προσβάλλει ευθέως 
το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 ΕΣΔΑ. Η αδυναμία των διαδίκων να ελέγξουν τη 
διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εξαγωγή του συγκεκριμένου αποτελέσματος, η έλλειψη πρόσβασης στις 
πληροφορίες που αξιοποιούνται από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιούν τα συστήματα ΤΝ, αλλά και η εκ των 
πραγμάτων αδυναμία επεξεργασίας τεράστιου όγκου δεδομένων στερεί κατ’ αποτέλεσμα τη δυνατότητα του διαδίκου 
να συμμετέχει αποτελεσματικά στη δίκη. 

Κεντρικό ζήτημα στα πλαίσια της κριτικής της πλήρους εφαρμογής της ΤΝ στον χώρο της Δικαιοσύνης είναι εκείνο της 
διαφάνειας στις διαδικασίες λειτουργίας του αλγορίθμου που χρησιμοποιούν οι ιδιωτικές εταιρίες. Το αποτέλεσμα μιας 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων εξαρτάται αποκλειστικά από τις πληροφορίες που εισάγονται στο 
σύστημα και από τον τρόπο διαχείρισής τους. Και σ’ αυτή τη διαδικασία η παράλειψη ορισμένων δεδομένων και η 
απόδοση διαφορετικής βαρύτητας σε ορισμένες πτυχές των υποθέσεων οδηγούν στην πράξη σε αναπαραγωγή 
προκαταλήψεων και σφαλμάτων και στην προώθηση ορισμένων συμφερόντων που είναι αδύνατο να εντοπιστούν. 
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του συστήματος COMPAS που αντιμετωπίζει δυσμενώς τους Αφροαμερικανούς 
πολίτες σε σχέση με τους υπόλοιπους, αναπαράγοντας προκαταλήψεις και στερεότυπα που δεν έχουν θέση στη 
Δικαιοσύνη. Χρήσιμες στο σημείο αυτό είναι και οι διαπιστώσεις του «Ευρωπαϊκού Χάρτη Δεοντολογίας για τη χρήση 
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της Τεχνητής Νοημοσύνης στα δικαστικά συστήματα και στο περιβάλλον τους», κατά τον οποίο η ουδετερότητα των 
αλγορίθμων είναι ένας μύθος, καθώς οι δημιουργοί τους, συνειδητά ή ασυνείδητα, μεταφέρουν το δικό τους σύστημα 
αξιών σε αυτούς. 

Εξίσου επικίνδυνη είναι και η «συμβουλευτική» λειτουργία των συστημάτων ΤΝ, όταν αυτή απευθύνεται σε δικαστές. Η 
παροχή πληροφοριών από την αδιαφανή επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, η ακρίβεια των οποίων είναι 
πρακτικά αδύνατον να επαληθευτεί, θέτει στον δικαστή το δίλημμα της διαφοροποίησής του στα πλαίσια της υπόθεσης 
που ερευνά. Πώς μπορεί ο δικαστής αιτιολογημένα να διαφοροποιήσει την τελική του κρίση, αν η πληροφορία που 
προέρχεται από το σύστημα ΤΝ περιβληθεί τον μανδύα ενός αξιόπιστου στοιχείου; Εύλογα διαπιστώνεται και στον 
«Ευρωπαϊκό Χάρτη Δεοντολογίας για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα δικαστικά συστήματα και στο 
περιβάλλον τους» ότι η χρήση της ΤΝ με τον τρόπο αυτό παράγει μία οιονεί επιτακτικότητα, με συνέπεια να 
δημιουργείται μια νέα μορφή κανονιστικότητας, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον νόμο, 
θέτοντας περιοριστικό πλαίσιο στην κυρίαρχη διακριτική ευχέρεια του δικαστή, και να οδηγήσει πιθανώς 
μακροπρόθεσμα σε μία τυποποίηση των δικαστικών αποφάσεων.  

Ο σεβασμός των θεμελιωδών αρχών του κράτους δικαίου επιβάλλει την απόκρουση κάθε προσπάθειας άμεσου ή 
έμμεσου επηρεασμού της δικαστικής κρίσης από δεδομένα και πληροφορίες που προέρχονται από ανάλυση 
δεδομένων μέσω συστημάτων ΤΝ, και πολύ περισσότερο πρέπει να θεωρείται δεδομένη η συνταγματική απαγόρευση 
υποκατάστασης της δικαστικής κρίσης από αυτοματοποιημένες αποφάσεις με τη χρήση αλγορίθμων. Η χρήση της ΤΝ 
στον χώρο της Δικαιοσύνης μπορεί να περιοριστεί μόνο σε βοηθητικές λειτουργίες που μπορούν να περιορίσουν 
γραφειοκρατικές διαδικασίες και πάντοτε με την εποπτεία και τον έλεγχο των αρμόδιων υπαλλήλων.  
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Εισαγωγή 

Η πανδημία του θανατηφόρου ιού Covid-19, που επηρεάζει τη ζωή μας σε όλες τις εκφάνσεις της μέχρι σήμερα, υπήρξε 

καθοριστική για τη μετάβαση προσώπων και κρατών σε μια νέα εποχή στην οποία η ψηφιοποίηση καθίσταται 

καθοριστικός πλέον παράγοντας διαμόρφωσης του παρόντος και του μέλλοντος της ανθρωπότητας. Φτάσαμε 

απότομα, χωρίς το χρονικό περιθώριο ωρίμανσης που προϋποθέτουν οι μεγάλες τεχνολογικές επαναστάσεις μέχρι να 

αποκτήσουν άμεσες συνέπειες στα μεγάλα κοινωνικά στρώματα και στις βασικές δομές λειτουργίας ενός κράτους, σε 

μια καθολικά ψηφιοποιημένη εποχή, η οποία θέτει σε νέα βάση τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις. Από τις εξελίξεις 

αυτές δεν μένει ανεπηρέαστη και η λειτουργία του συστήματος της Δικαιοσύνης. 

Η υφιστάμενη κατάσταση των τεχνικών και τεχνολογικών μέσων στην απονομή της Δικαιοσύνης 

Το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης κυριαρχείται από το έγγραφο, από την «έγχαρτη» καταγραφή. Η Δικαιοσύνη 

πράττει μέσω του εγγράφου. Η δικαστική διαδικασία εκκινεί και περατώνεται μέσω των εγγράφων. Όλες οι συναφείς 

δικαστικές πράξεις, δηλαδή η προδικασία, η κύρια διαδικασία, η σύνταξη και έκδοση της δικαστικής απόφασης, η 

εκτέλεσή της, η αρχειοθέτηση και η επίσημη επικοινωνία και ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία μιας 

δικαστικής διαφοράς (δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων, γραμματέων, διαδίκων, κάθε πολίτη που έχει έννομο 

συμφέρον), καταχωρούνται και πραγματοποιούνται, αποκτούν δηλαδή υλική υπόσταση και υπάρχουν στον κόσμο των 

εννόμων συνεπειών, αποκλειστικά μέσω των εγγράφων. Η χρήση της τεχνολογίας περιοριζόταν πάντα στη 

διευκόλυνση της σύνταξης του εγγράφου για διενέργεια και καταχώριση των δικαστικών πράξεων, εκκινώντας από τον 

χειρόγραφο τρόπο, περνώντας στη χρήση της γραφομηχανής, που η χρήση της κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του 20ού 

αιώνα, μέχρι που φτάνουμε στην ηλεκτρονική εποχή και την εισαγωγή πλέον των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τη 

δεκαετία του ’90 ως κυρίαρχων τεχνολογικών μέσων. Ήδη βρισκόμαστε σε μια μετεξέλιξη, αφού το Διαδίκτυο, ο 

παγκόσμιος ιστός και οι πολλαπλές δυνατότητες αποθήκευσης, διακίνησης και επεξεργασίας δεδομένων μέσω 

ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστών) έχουν επηρεάσει δραστικά κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, διαμορφώνουν 

νέα δεδομένα στην οικονομική και κοινωνική ζωή και ασφαλώς δημιουργούν νέες συνθήκες στις κρατικές δομές και 

συνεπώς και στον χώρο λειτουργίας της απονομής της Δικαιοσύνης. Η ψηφιακή εποχή πλέον είναι πραγματικότητα. 

Μια γενική θεώρηση της κατάστασης στο σύστημα απονομής του δικαίου μέσω των δικονομικών προβλέψεων που 

έχουν νομοθετηθεί για την εισαγωγή νέων τεχνολογικών μέσων καταδεικνύει μια πορεία που περιέχει αρχικά 

προβλέψεις χρήσης των τεχνολογικών μέσων σε περιορισμένο βαθμό, που ενισχύθηκαν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια 

ως μια εσπευσμένη και πιεστική διαδικασία προσαρμογής στο νέο γενικά προηγμένο τεχνολογικά περιβάλλον. 

Χαρακτηριστική είναι η εισαγωγή ρυθμίσεων χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων στο δικονομικό πεδίο εφαρμογής του 

δικαίου και στους τρεις δικονομικούς χώρους (πολιτική δικονομία, ποινική δικονομία, διοικητική δικονομία), όπως: α) 

Στον ΚΠολΔ (υπό τον ν. 4335/2015 όπως ισχύει), η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεση δικογράφων, η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής επίδοσης, η ηλεκτρονική τήρηση των πρακτικών της δίκης (με φωνοληψία), η αναγνώριση ως δημοσίου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. H ανάπτυξη της χρήσης 
τεχνολογιών στη Δικαιοσύνη 
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εγγράφου των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων περιλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων, η αποκλειστική 

πλέον διενέργεια των πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα. β) Στον ΚΠΔ (υπό ν. 4620/2019 όπως ισχύει), η 
δυνατότητα κατάθεσης της μήνυσης με ηλεκτρονικά μέσα, η δυνατότητα τήρησης των πρακτικών των συζητήσεων με 

φωνοληψία και η εισαγωγή του συστήματος εικονοληψίας ή εικονοτηλεδιάσκεψης, η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίδοσης 

των βουλευμάτων, αποφάσεων και ποινικών διαταγών, η λήψη κατάθεσης προστατευόμενου μάρτυρα σε σοβαρά 

ποινικά αδικήματα με ηλεκτρονικά μέσα ηχητικής και οπτικής ή μόνο ηχητικής μετάδοσης, η καταχώριση της κατάθεσης 

του ανήλικου μάρτυρα θύματος προσβολής της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας και σε ηλεκτρονικό 

οπτικοακουστικό μέσο, όπως παρομοίως η εξέταση των μαρτύρων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, η ρύθμιση της 

κατάσχεσης ηλεκτρονικών δεδομένων, η ρύθμιση του κατ’ οίκον περιορισμού του κατηγορουμένου με ηλεκτρονική 

επιτήρηση, η πρόβλεψη της οργάνωσης των υπηρεσιών ποινικού μητρώου με την εφαρμογή μηχανογραφικού 

συστήματος. γ) Στον χώρο της διοικητικής Δικαιοσύνης (στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά 

δικαστήρια), διαπιστώνουμε στις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις μια περισσότερο διευρυμένη πρόβλεψη της χρήσης 

των νέων τεχνολογιών: ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και 

λοιπών εγγράφων, περιλαμβανομένων των αποφάσεων, η δημιουργία του ψηφιακού διοικητικού φάκελου και της 

ψηφιακής δικογραφίας, η ενώπιον του ΣτΕ επεξεργασία διαταγμάτων με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (βλ. π.δ. 40/2013, ν. 4635/2019, ν. 4745/2020), ενώ, δ) διευρυμένη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων 

εισάγεται και σε ειδικότερα νομοθετήματα όπως με τον «Νέο Πτωχευτικό Κώδικα» (ν.4738/2020) και τον ν. 4745/2020, 

«Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) και 

άλλες διατάξεις». 

Θεμελιακή ρύθμιση, που επιδιώκει να εντάξει το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης σε ένα ολοκληρωμένο ενιαίο 

ηλεκτρονικό πληροφοριακό και επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών 

(διοικητική, πολιτική και ποινική), είναι η δημιουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών 

Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ), το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του μέσω της διαδικτυακής 

πύλης (portal) www.adjustice.gr, και το αντίστοιχο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων 

Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του μέσω της διαδικτυακής πύλης 

(portal) www.solon.gov.gr. Το πρώτο (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια 

της χώρας από την περίοδο 2015-2016, με φορέα υλοποίησης το ΣτΕ και με βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες: α) την 

αναζήτηση εκθεμάτων, β) την παρακολούθηση υπόθεσης, γ) την αναζήτηση νομολογίας, ενώ η ηλεκτρονική κατάθεση 

των δικογράφων γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων 

https://portal.olomeleia.gr, με την οποία δεν υπάρχει απευθείας διασύνδεση. Το δεύτερο (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) ξεκίνησε να 

υλοποιείται το 2014 και τον Ιανουάριο του 2019 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της παραγωγικής λειτουργίας του με την 

ένταξη σε αυτό των δικαστηρίων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, τα οποία εμπλέκονται στη ροή των 

δικαστικών υποθέσεων και συγκεκριμένα του Αρείου Πάγου - Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, των Εφετείων - Εισαγγελιών 

Εφετών, Πρωτοδικείων - Εισαγγελιών Πρωτοδικών, Ειρηνοδικείων, Πταισματοδικείων, των άνω δικαστικών 

περιφερειών, ενώ εξελίσσεται η δεύτερη φάση, με στόχευση να ενταχθούν σε αυτό όλα τα πολιτικά και ποινικά 

δικαστήρια και οι εισαγγελίες της χώρας πλην των ανωτέρω τεσσάρων που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση. Βασικές 

παρεχόμενες υπηρεσίες σε αυτά είναι: α) η ενημέρωση της πορείας της δικογραφίας, β) η αναζήτηση πινακίων 

πολιτικής διαδικασίας 15 ημερών, γ) η κατάθεση δικογράφου (εν προκειμένω μέσω απευθείας διασύνδεσης με την 
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ανωτέρω διαδικτυακή πύλη της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων https://portal.olomeleia.gr), δ) οι αιτήσεις 

πιστοποιητικών, ε) η αναζήτηση εκθεμάτων ποινικής διαδικασίας. Τα δικαστήρια της χώρας της πολιτικής και ποινικής 

Δικαιοσύνης που δεν έχουν ενταχθεί στον ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, διατηρούν την αυτονομία τους ως προς τη δημιουργία και τη 

διατήρηση ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων (ιστότοπου) παροχής δικαστικών υπηρεσιών και συναφών 

διοικητικών υπηρεσιών της περιφέρειάς τους, που άλλα έχουν δημιουργήσει και άλλα όχι. Αξιοσημείωτο είναι ότι με την 

ανάπτυξη της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, παρέχεται πρόσβαση σε επιμέρους δικαστικές 

και συναφείς διοικητικές υπηρεσίες διαφόρων διασυνδεδεμένων δικαστικών φορέων (δικαστηρίων), με πλέον 

ολοκληρωμένη τη διασύνδεση με τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης των διοικητικών δικαστηρίων www.adjustice.gr. 

Παράλληλα, με τον ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23.9.2020), που αφορά την Ψηφιακή Διακυβέρνηση της χώρας, εισάγεται 

μια ολοκληρωμένη ρύθμιση όλων των θεμάτων που άπτονται της ψηφιακής διακυβέρνησης και ιδίως εκείνων που 

σχετίζονται με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από τους φορείς του δημόσιου τομέα 

για τις ανάγκες της λειτουργίας τους, καθώς και την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων και των συναλλαγών 

τους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Με τον νόμο αυτόν επέρχονται δραστικές μεταβολές και στον 

χώρο των παρεχόμενων δικαστικών υπηρεσιών. 

 

Συμπεράσματα και προτάσεις 

Η εισαγωγή και η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και εν γένει των τεχνολογιών στο 

δικαστικό μας σύστημα είναι μια πραγματικότητα η οποία βρίσκεται υπό διαμόρφωση και εξελίσσεται. Η εισαγωγή των 

ΟΣΔΔΥ και η δυνατότητα πρόσβασης του πολίτη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

gov.gr σε επιμέρους δικαστικές και συναφείς διοικητικές υπηρεσίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομοθετικές 

ρυθμίσεις όπως η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, η παράδοση των αποφάσεων σε ηλεκτρονική 

μορφή, η ηλεκτρονική μαγνητοφώνηση των πρακτικών συζήτησης των υποθέσεων, ήδη η χρήση της ηλεκτρονικής 

υπογραφής του δικαστή για τη δημοσίευση των αποφάσεων, η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίδοσης των βουλευμάτων, 

αποφάσεων και ποινικών διαταγών (στον χώρο του ποινικού δικαίου), η πρόβλεψη της δημιουργίας του ηλεκτρονικού 

φακέλου στο ΣτΕ και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια αποτελούν θετικές παρεμβάσεις για την υποβοήθηση και 

επιτάχυνσή του δικαστικού έργου. Ωστόσο, παθογένειες όπως η πολυνομία και η διασπορά των νομοθετικών 

ρυθμίσεων για τη χρήση ΤΠΕ, που διαφοροποιείται ανά δικαιικό κλάδο και είδος διαδικασίας, η μη συντονισμένη και 

ενιαία προώθηση της χρήσης των ΟΣΔΔΥ σε όλους τους κλάδους του δικαίου και σε όλα τα δικαστήρια της χώρας με 

ενιαίους κανόνες λειτουργίας, οι ελλείψεις σε βασικό τεχνολογικό εξοπλισμό των δικαστηρίων και των δικαστικών 

υπηρεσιών, που σε πολλές περιπτώσεις είναι ασύμβατος με τα ηλεκτρονικά προγράμματα που πρέπει να επεξεργαστεί 

(παρωχημένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ελλιπής συντήρηση και αναβάθμιση, μειωμένες ταχύτητες internet), ελλείψεις 

εξειδικευμένου προσωπικού στον χειρισμό των ηλεκτρονικών προγραμμάτων και συστημάτων λειτουργούν ανασχετικά 

και καθυστερούν, σε πολλές δε περιπτώσεις ματαιώνουν κάθε προσπάθεια επέκτασης της χρήσης των ΤΠΕ με όρους 

ακρίβειας, ασφάλειας και ταχύτητας. 

Χαρακτηριστικά, η εκκίνηση της δικαστικής διαδικασίας για την εκδίκαση μιας υπόθεσης, μέσω της ηλεκτρονικής 

κατάθεσης των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων, ως στοιχείο ενδεικτικό της έκτασης της χρήσης των ΤΠΕ στην 

javascript:open_links('300862,777618')
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απονομή της Δικαιοσύνης, εμφανίζει ακόμη περιορισμένα αποτελέσματα, όπως προκύπτει από τα παρακάτω 

στατιστικά στοιχεία των δικαστηρίων πρώτου και δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας, που είναι και τα δικαστήρια ουσίας: 

Α) Στις διοικητικές διαφορές, βάσει των στοιχείων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά (πλην 

ακυρωτικών) και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και Πειραιά:  

α) Στο ΔΕφΑθ, τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021 (έως 05.07.2021), κατατέθηκαν διά ζώσης στη Γραμματεία 

αντίστοιχα 6.678, 6.346, 6.363 και 1.883 δικόγραφα, ενώ ηλεκτρονικά κατατέθηκαν αντίστοιχα, 8, 27, 289 και 157 

δικόγραφα.  

β) Στο ΔΕφΘεσ, για το σύνολο των υποθέσεων (περίοδος 2018-2021, έως 05.07.2021), κατατέθηκαν διά ζώσης 

στη Γραμματεία 3.222 δικόγραφα και ηλεκτρονικά 290 δικόγραφα.  

γ) Στο ΔΕφΠειρ, για το σύνολο των υποθέσεων (περίοδος 2018-2021, έως 05.07.2021), κατατέθηκαν διά ζώσης 

στη Γραμματεία 6.348 δικόγραφα και ηλεκτρονικά 305 δικόγραφα.  

δ) Στο ΔΠρΘεσ, για το σύνολο των υποθέσεων, τα έτη 2019, 2020 και 2021 (έως 05.07.2021), κατατέθηκαν διά 

ζώσης στη Γραμματεία αντίστοιχα 6.708, 4.131 και 1.778 δικόγραφα και ηλεκτρονικά αντίστοιχα 161, 225 και 223 

δικόγραφα.  

ε) Στο ΔΠρΠειρ, για το σύνολο των υποθέσεων τα έτη 2019, 2020 και 2021 (έως 05.07.2021), κατατέθηκαν διά 

ζώσης στη Γραμματεία αντίστοιχα 3.723, 2.290 και 1.008 δικόγραφα και ηλεκτρονικά αντίστοιχα 93, 247 και 214 

δικόγραφα.  

Β) Στις αστικές και εμπορικές διαφορές, βάσει των στοιχείων του Εφετείου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, του 

Πρωτοδικείου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του Ειρηνοδικείου Αθηνών και Θεσσαλονίκης:  

α) Στο Εφετείο Αθηνών, τα έτη 2018, 2019 και 2020 κατατέθηκαν διά ζώσης στη Γραμματεία αντίστοιχα 10.745, 

11.039 και 8.625 δικόγραφα, ενώ τα εισαγωγικά δικόγραφα που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά κατά τη διαδικασία των 

απαλλοτριώσεων από 01.07.2018 έως 30.06.2019 ήταν μηδέν, από 01.07.2019 έως 30.06.2020 κατατέθηκαν 3 και 

από 01.07.2020 έως 30.06.2021 κατατέθηκαν 55. 

β) Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, τα έτη 2018, 2019 και 2020 (έως 31.12.2020), κατατέθηκαν συνολικά διά ζώσης στη 

Γραμματεία 10.084 δικόγραφα και ηλεκτρονικά 6 δικόγραφα. 

γ) Στο Πρωτοδικείου Αθηνών, το έτος 2019 κατατέθηκαν διά ζώσης στη Γραμματεία 89.850 δικόγραφα και 

ηλεκτρονικά 1.056 δικόγραφα (πλην εφέσεων), το έτος 2020 κατατέθηκαν διά ζώσης στη Γραμματεία 68.723 

δικόγραφα και ηλεκτρονικά 7.919 δικόγραφα (περιλαμβανομένων 1.013 εφέσεων).  

δ) Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το δικαστικό έτος 2018-2019 (16.09 έως 15.09 του επόμενου έτους) 

κατατέθηκαν διά ζώσης στη Γραμματεία 21.467 δικόγραφα και ηλεκτρονικά 28 δικόγραφα, το δικαστικό έτος 2019-

2020 (16.09 έως 15.09 του επόμενου έτους) κατατέθηκαν διά ζώσης στη Γραμματεία 18.204 δικόγραφα και 

ηλεκτρονικά 218 δικόγραφα, το δικαστικό έτος 2020-2021 (έως 30.06.2021) κατατέθηκαν διά ζώσης στη Γραμματεία 

15.591 δικόγραφα και ηλεκτρονικά 517 δικόγραφα.  
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ε) Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, το έτος 2018 κατατέθηκαν διά ζώσης στη Γραμματεία 56.704 δικόγραφα και 

ηλεκτρονικά 109 δικόγραφα, το έτος 2019 κατατέθηκαν διά ζώσης στη Γραμματεία 47.007 δικόγραφα και 

ηλεκτρονικά 956 δικόγραφα, το έτος 2020 κατατέθηκαν διά ζώσης στη Γραμματεία 31.640 δικόγραφα και 

ηλεκτρονικά 8.168 δικόγραφα, το έτος 2021 (έως 30.06) κατατέθηκαν διά ζώσης στη Γραμματεία 14.102 δικόγραφα 

και ηλεκτρονικά 6.556 δικόγραφα. 

στ) Στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, για το σύνολο των υποθέσεων (περίοδος 2018-2021, έως 09.07.2021) 

κατατέθηκαν διά ζώσης στη Γραμματεία 71.201 δικόγραφα και ηλεκτρονικά 13.774 δικόγραφα. 

Πέραν αυτών, και στο ευρωπαϊκό πεδίο συγκρινόμενη, η χώρα μας δείχνει ότι έχει πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει στην 

επέκταση της χρήσης των ΤΠΕ. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2021 (THE 

2021 EU JUSTICE SCOREBOARD, στην ιστοσελίδα ec.europa.eu) και αφορούν έως και το έτος 2019, η χώρα μας 

όσον αφορά την ηλεκτρονικότητα στη Δικαιοσύνη κατατάσσεται τελευταία ή από τις τελευταίες μεταξύ των κρατών 

μελών. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα: α) βρίσκεται στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά τη χρήση τεχνολογίας από δικαστήρια 

και εισαγγελίες, αλλά και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας (πίνακας 41), β) κατατάσσεται στην τελευταία 

θέση σε ό,τι αφορά στην online πρόσβαση σε δικαστικές αποφάσεις από το κοινό, αλλά και στη λήψη μέτρων για την 

έκδοση μηχαναγνώσιμων δικαστικών αποφάσεων (πίνακας 46)· γ) ήταν η μοναδική χώρα, μαζί με τη Βουλγαρία, χωρίς 

κανόνες που να επιτρέπουν τη χρήση τεχνολογίας στα δικαστήρια (πίνακας 40)· δ) μαζί με την Κύπρο και το 

Λουξεμβούργο, είναι οι χώρες που έχουν τις λιγότερες διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες για το δικαστικό σύστημα 

(πίνακας 39)· δ) ωστόσο, στα θετικά, φαίνεται πως η χώρα μας παρέχει μία σειρά από ψηφιακές λύσεις για την κίνηση 

και την παρακολούθηση διαδικασιών σε πολιτικές, εμπορικές και διοικητικές υποθέσεις (πίνακας 44). 

Από όσα παρατέθηκαν γίνεται σαφές ότι τα στοιχεία που προκρίνονται ως προωθητικά για τη γρήγορη επέκταση και 

αφομοίωση της τεχνολογίας στη Δικαιοσύνη είναι η επιταχυνόμενη υλοποίηση από την Πολιτεία, με τις κατάλληλες 

τεχνικές υποδομές, των σχεδιαζόμενων πληροφοριακών συστημάτων, όπως των ΟΣΔΔΥ, με προσήλωση στην άμεση 

πρακτική εφαρμογή· η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα (συνεργασία με τρίτους 

φορείς, όπως η δημόσια διοίκηση, οι δικηγορικοί σύλλογοι, η Ε.Ε.) με σταθερούς, απλούς και ενιαίους κανόνες 

(standards)· η κατάργηση των παράλληλων συστημάτων (χειρογραφικό και ψηφιακό)· η κατ’ αποκλειστικότητα 

ηλεκτρονική διακίνηση των δικογράφων και ο ηλεκτρονικός σχηματισμός της δικογραφίας, περιλαμβανομένης της 

δικαστικής απόφασης, με κατάργηση της παράλληλης έντυπης διαδικασίας (κατά το πρότυπο της κατάργησης του φαξ 

στη δημόσια διοίκηση)· η ανάπτυξη ενιαίων προγραμμάτων υπολογισμού κονδυλίων σε διαδικασίες με πολύπλοκους 

και χρονοβόρους υπολογισμούς (όπως, για παράδειγμα, στις εργατικές διαφορές και στις διαχειριστικές ανακριτικές 

δικογραφίες)· η επαρκής στελέχωση των δικαστηρίων με ειδικευμένο προσωπικό για την εύκολη παροχή οδηγιών, με 

σκοπό τη συστηματική υποβοήθηση του έργου των δικαστών, των γραμματέων, αλλά και των πολιτών στη χρήση των 

ΤΠΕ, ως βασικής προϋπόθεσης αποϋλοποίησης της διαδικασίας του δικαστικού έργου· η επιμόρφωση των δικαστών 

και των γραμματέων μέσω σεμιναρίων στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών τεχνολογιών 

(ψηφιακός γραμματισμός). 

Καταλήγοντας, η αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στη Δικαιοσύνη με προοπτική πρέπει να 

υπερβαίνει τη στενή έννοια της μηχανοργάνωσης και να επεκτείνεται στην αντίληψη ενός συστήματος δυναμικού, με 
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εξωστρέφεια, διαφάνεια και μετρήσιμα αποτελέσματα χρήσης, ώστε να είναι δυνατή η στοχευμένη επέμβαση για τη 

βελτίωσή του. Υπό τα δεδομένα αυτά, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η ανάπτυξη των τεχνολογιών στη Δικαιοσύνη να είναι 

ανθρωποκεντρική και να ευθυγραμμίζεται σταθερά με τις θεμελιώδεις αρχές του δικαστικού συστήματος, δηλαδή τη 

δικαστική ανεξαρτησία και αμεροληψία, τη δημοσιότητα, την εγγύηση πραγματικής δικαστικής προστασίας και το 

δικαίωμα της δίκαιης δίκης εντός εύλογου χρόνου. Όλοι οι πολίτες πρέπει να ωφελούνται από τις τεχνολογικές 

δυνατότητες και να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες όσον αφορά στην ψηφιακή πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και σε δίκαιες 

διαδικασίες, χωρίς προϋποθέσεις και διακρίσεις, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα ευάλωτα άτομα που στερούνται 

τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα προηγμένα τεχνολογικά μέσα και η ψηφιοποίηση, με μεγάλα περιθώρια 

βελτίωσης, πρέπει να λειτουργούν στην απονομή της Δικαιοσύνης ως μοχλοί υποβοήθησης του δικαστικού έργου και 

της εν γένει λειτουργίας της Δικαιοσύνης, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η ταχεία απονομή της, στοιχεία 

που αποτελούν το διαχρονικό ζητούμενο για την εύρυθμη και ομαλή πορεία της κοινωνίας σε ένα κράτος δικαίου, όπου 

ο πολίτης πρέπει να απολαμβάνει την ορθή απονομή του δικαίου μέσα από γρήγορες και ασφαλείς διαδικασίες. 
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Η τύχη των Ειρηνοδικείων στη χώρα μας γνώρισε ποικίλη νομοθετική αντιμετώπιση από τα πρώτα κιόλας χρόνια του 
νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, όταν στο Πολιτικοστρατιωτικό σύστημα Σάμου του Μαΐου 1821 προβλέφθηκαν 
διαιτητικά δικαστήρια σε κάθε χωριό, με αιρετούς «Ειρηνοποιούς κριτές», μέχρι και σήμερα, που το Ειρηνοδικείο, από 
πρωτοβάθμιο μονομελές δικαστηριακό όργανο περιορισμένης αρμοδιότητας και απλουστευμένης εν γένει διαδικασίας, 
έχει ήδη μετασχηματιστεί σε σχέση με την ιστορική καταγωγή του καταλαμβάνοντας αυξημένο ρόλο στον σύγχρονο 
πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας. Μια πρώτη προσπάθεια αναδιοργάνωσης του θεσμού και γενικότερα του πρώτου βαθμού 
δικαιοδοσίας επιχειρήθηκε το 1904 με νομοσχέδιο που προωθήθηκε στη Βουλή. Αυτή δεν καρποφόρησε, οδήγησε 
όμως στην προετοιμασία γενικότερης δικαστηριακής μεταρρύθμισης, που επιχειρήθηκε το 1911, για την τροποποίηση 
τόσο της ΠολΔ όσο και του ΟργΔικ 1834. Οι προσπάθειες αυτές, πάντα χωρίς επιτυχία, συνεχίστηκαν μέχρι και το 
1999. Έτσι, σε διάστημα 95 ετών επιχειρήθηκε η αναδιάρθρωση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας σε επίπεδο 
Οργανισμού Δικαστηρίων συνολικά οκτώ φορές, εκ των οποίων τέσσερις άμεσες, με την κατάργηση των Ειρηνοδικείων, 
και τέσσερις έμμεσες, με αναδιάρθρωση και κάμψη του δυαδικού συστήματος εισαγωγής και διατήρηση των 
Ειρηνοδικείων. Καμιά προσπάθεια δεν πέτυχε, δημιουργώντας εύλογα την εντύπωση ότι η έλλειψη τόλμης για 
αντίστοιχη πολιτική απόφαση ευθύνεται προεχόντως γι’ αυτό, αφού και στις οκτώ αυτές προσπάθειες η Πολιτεία 
αντιλαμβανόταν το εξόχως οφθαλμοφανές, ουδέποτε όμως ολοκλήρωσε την αντίστοιχη νομοθετική της πρωτοβουλία. 
Ωστόσο, ό,τι δεν κατάφερε στον ΚΟΔΚΔΛ ο μεταρρυθμιστικός αυτός οίστρος, ιδίως της εικοσαετίας 1980-2000, 
επετεύχθη στην πράξη με την τροποποίηση του ΚΠολΔ, την αύξηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου, 
την απονομή των περισσότερων υποθέσεων των ειδικών διατάξεων της εκούσιας δικαιοδοσίας στην αρμοδιότητά του, 
και της ειδικής ύλης πτώχευσης ιδιωτών, ήδη δε και πρόσφατα με την ανάθεση σε αυτό των πτωχεύσεων μικρού 
αντικειμένου, κατ’ άρθρ. 78 παρ. 2 του ν. 4738/2020. Εκχωρήθηκε έτσι ύλη του Μονομελούς Πρωτοδικείου προς 
αποσυμφόρησή του στο Ειρηνοδικείο, ενώ με τον ν. 4335/2015 και την εισαγωγή της έγγραφης διεξαγωγής ως 
πρότυπο δίκης της τακτικής διαδικασίας ήρθησαν και οι σημαντικότερες απλουστεύσεις που το συνόδευαν από την 
εισαγωγή του ΚΠολΔ 68/71. Μετατοπίστηκε αναγκαστικά το Ειρηνοδικείο από γενικό δικαστήριο απλουστευμένης 
διαδικασίας του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας σε γενικό δικαστήριο κοινής διαδικασίας μαζί με το Πρωτοδικείο, 
χαρακτηριστικό που απαντάται στα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

Ωστόσο, η εμμονή του νομοθέτη στην καθιερωμένη διάκριση ανάμεσα στα Μονομελή Πρωτοδικεία και στα 
Ειρηνοδικεία, και μάλιστα κυρίως με κριτήριο ποσοτικό, δεν έχει πλέον καμιά πειστική εξήγηση. Από την ιστορική 
διαδρομή του θεσμού εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο ιστορικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας την παραφωνία 
επιχείρησε να προβεί από πολύ νωρίς σε μεταρρυθμιστικές προσπάθειες οι οποίες ουδέποτε ολοκληρώνονταν. Ήδη 
η κατά τα ανωτέρω ποιοτική μεταβολή των υποθέσεων του Ειρηνοδικείου τα τελευταία χρόνια αναγνωρίστηκε και στην 
πρόσφατη ΔιοικΟλΑΠ 36/2020. Με βάση την παραδοχή αυτή, η σύγχρονη τάση ενίσχυσης δεν πρέπει να ανακοπεί. 
Αντίθετα, σε συνδυασμό με την κατεύθυνση των Ειρηνοδικείων στα κράτη μέλη Ε.Ε., από την οποία μπορούν να 
αντληθούν λύσεις, αλλά και κατόπιν ανάλυσης των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων για τον πρώτο βαθμό 
δικαιοδοσίας στη χώρα μας, είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργική βελτίωση της πρωτοβάθμιας Δικαιοσύνης. Προς 
αυτή άλλωστε την κατεύθυνση κινείται και η μελέτη της Επιτροπής Ειρηνοδικών της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων, που εκπονήθηκε τον Μάιο του 2021, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η κατανομή της καθ’ ύλην 
αρμοδιότητας στον πρώτο βαθμό κυρίως με κριτήριο τη φύση της υπόθεσης, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια: 

α) τη συγκράτηση της συνήθους λόγω ποσού αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου. Ειδικότερα: Η συνήθης –λόγω 
ποσού– αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου ορίζεται στο αρ. 14 παρ. 1 περ. α΄ ΚΠολΔ και καταλαμβάνει τις διαφορές 
που εκδικάζονται με την τακτική διαδικασία αλλά και τις περιουσιακές διαφορές. Το ποσό αυτό, που αρχικά 
ανερχόταν σε 10.000 δραχμές, με την πάροδο του χρόνου δέχθηκε πολλαπλές διαδοχικές μεταβολές και ήδη έχει 
ορισθεί με το αρ. 2 ν. 3994/2011 στο ποσό των 20.000 ευρώ, το οποίο βάσει της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Τα Ειρηνοδικεία στο 
ελληνικό δικαστικό σύστημα 
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αυτού ανταποκρινόταν «στις ανάγκες κατανομής της καθ’ ύλην αρμοδιότητας», αν και το αμέσως προηγούμενο 
ποσό των 12.000 ευρώ θεωρούνταν ήδη υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Εξάλλου, το Ειρηνοδικείο κατά το 
ποσό της αρμοδιότητάς του είναι αρμόδιο και για τις υποθέσεις εξαιρετικής αρμοδιότητας του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου, όπως π.χ. ως το ποσό των 20.000 ευρώ για τις εργατικές διαφορές, για τις ασφαλιστικές διαφορές, 
για τις απαιτήσεις αμοιβών και εξόδων ελεύθερων επαγγελματιών, προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα 
κ.λπ., για τις διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητα κ.λπ., ενώ με βάση το μηνιαίο μίσθωμα των 600 ευρώ είναι 
αρμόδιο και για τις μισθωτικές διαφορές. Πέραν αυτών όμως το Ειρηνοδικείο έχει εξαιρετική αρμοδιότητα για τις 
υποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15 του ΚΠολΔ, ενώ επιπλέον έχει αρμοδιότητα για υποθέσεις που του 
ανατίθενται με ειδικούς νόμους, όπως π.χ. η ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και ήδη 
πρόσφατα η κήρυξη της πτώχευσης μικρού αντικειμένου, όπως ορίζεται στο αρ. 2 ν. 4308/2014. Κατά συνέπεια, 
με την προτεινόμενη λύση και την ανάθεση στα Ειρηνοδικεία ειδικής ύλης θα παύσει η ανάγκη διαδοχικής αύξησης 
των ποσών της καθ’ ύλην αρμοδιότητας. 

β) την επέκταση της εξαιρετικής, ανεξαρτήτως ποσού, αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου στις υποθέσεις του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου για τις οποίες ισχύει ήδη σημείο επαφής μεταξύ τους. Ειδικότερα, από διαθέσιμα στην 
Ένωσή μας στατιστικά στοιχεία από τα δικαστήρια του Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου Αθηνών προκύπτει ότι 
στις περιουσιακές διαφορές που είναι κοινές μεταξύ των μονομελών δικαστηριακών οργάνων, η διείσδυση του 
Ειρηνοδικείου είναι εμφανής. Οι αυτοκινητικές διαφορές είναι 2,19 φορές περισσότερες στο Ειρηνοδικείο και οι 
μισθώσεις 1,65 φορές περισσότερες. Τα εργατικά είναι σχεδόν ίδια, με διαφορά προβαδίσματος του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου, και συνεπώς διαφαίνεται η παγίωση της τάσης οι περισσότερες δίκες των περιουσιακών διαφορών 
που υπάγονται στην εξαιρετική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, κατ’ αρ. 16 ΚΠολΔ, να διεξάγονται 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου. Έτσι, προτείνεται οι περιουσιακές μισθωτικές διαφορές και οι διαφορές για ζημίες από 
αυτοκίνητα να υπαχθούν-απορροφηθούν από το Ειρηνοδικείο, ανεξαρτήτως ποσού και μισθώματος. Το ίδιο για 
τις περιουσιακές διαφορές από αμοιβές των αρ. 16 περ. 7, 614 περ. 5 ΚΠολΔ, δεδομένου του περιορισμένου 
όγκου των σχετικών εισερχόμενων υποθέσεων στο Μονομελές Πρωτοδικείο. 

γ) την επίλυση του διαχρονικού προβλήματος ύπαρξης δύο μονομελών πρωτοβάθμιων δικαστηρίων για τις ίδιες 
διαφορές, που συντηρεί την παρωχημένη μέθοδο διάκρισης των διαφορών με βάση την αξία τους και οδηγεί στη 
συγκυριακή αυξομείωση της συνήθους αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου βάσει των ανωτέρω αναφερομένων. 

δ) την εξειδίκευση των δικαστών. Ειδικότερα, η επέκταση της εξαιρετικής αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου σε 
κατηγορίες περιουσιακών διαφορών θα οδηγήσει σε εξειδίκευση των δικαστών, Πρωτοδικών και Ειρηνοδικών, για 
τις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους. Η ανάγκη για κατανομή εργασίας είναι σήμερα επιτακτική, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί, λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των εννόμων σχέσεων και των προβλημάτων που 
προκύπτουν απ’ αυτές, η κατασπατάληση χρόνου και η καθυστέρηση στην ορθολογική εξέλιξη της διαδικασίας. 
Με βάση λοιπόν αυτή τη θεώρηση η ενασχόληση των δικαστών σε συγκεκριμένους τομείς δικαίου συνιστά 
σημαντικό και ουσιαστικό παράγοντα εξοικονομήσεως πολύτιμου «δικαιοδοτικού» χρόνου και ταχείας απονομής 
Δικαιοσύνης, έτσι ώστε να μπορεί να εκδοθεί σε εύλογο χρόνο μια ποιοτικώς ορθή απόφαση. Σ’ αυτό εξάλλου θα 
συμβάλει και η εκπαίδευση των Ειρηνοδικών στην ΕΣΔΙ, η οποία, πέραν της παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στους υποψηφίους Ειρηνοδίκες, έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα αφού με την ίδρυση της 
κατεύθυνσης αυτής με τον νόμο 4689/2020 εξομοιώθηκαν τα προσόντα και οι προϋποθέσεις εισαγωγής των 
δικαστών στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, κι έτσι καταργήθηκε ο δυαδικός τρόπος εισαγωγής που ίσχυε και 
αποτελούσε «φανερή οργανωτική ανωμαλία» και διαχρονικό πρόβλημα της ελληνικής Δικαιοσύνης. 
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Η υποχρηματοδότηση της Διοικητικής Δικαιοσύνης: Διαχρονικά το κράτος υποχρηματοδοτούσε και συνεχίζει να 
υποχρηματοδοτεί τη Δικαιοσύνη, με συνέπεια η τελευταία να λειτουργεί με ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Η 
υποχρηματοδότηση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο κτηριακό πρόβλημα που εξακολουθεί ακόμα να ταλανίζει 
πολλά διοικητικά δικαστήρια. Αναφέρεται ενδεικτικά το Διοικητικό Πρωτοδικείο και το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά. Το 
πρόβλημα επιτείνει η λογική κόστους-οφέλους που εισάγεται στη Δικαιοσύνη. Με βάση τη λογική αυτή καταργήθηκαν 
μεταβατικές έδρες διοικητικών δικαστηρίων, ενώ αμφισβητείται και η ανάγκη διατήρησης ορισμένων κυρίων εδρών. 

 H βραδύτητα της απονομής της Διοικητικής Δικαιοσύνης και οι αιτίες της: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Διοικητικής 
Δικαιοσύνης (ασφαλώς όχι μόνο της Διοικητικής, αλλά και της Πολιτικής και Ποινικής) αποτελούσε διαχρονικά και 
αποτελεί ακόμη η βραδύτητα της απονομής της. Ως προς τη Διοικητική Δικαιοσύνη, ως βραδύτητα εννοούμε το 
φαινόμενο εισροής υπέρμετρου αριθμού διοικητικών υποθέσεων και συνακόλουθα παρέλευσης ικανού χρόνου από τη 
στιγμή που ο πολίτης προσφεύγει σε κάποιο διοικητικό δικαστήριο έως την έκδοση της οριστικής (πόσο μάλλον της 
τελεσίδικης ή αμετάκλητης) δικαστικής απόφασης. Το φαινόμενο απασχόλησε επανειλημμένα την Πολιτεία, πλην όμως 
οι προσπάθειες για επιτάχυνση που κάθε φορά λάμβαναν χώρα δεν ευδοκιμούσαν, καθόσον παρέβλεπαν τις 
βαθύτερες αιτίες αναπαραγωγής υπερβολικού αριθμού διοικητικών διαφορών. Η πλέον αντιεπιστημονική αντίληψη 
είναι αυτή που αποδίδει την καθυστέρηση της απονομής της Διοικητικής Δικαιοσύνης και γενικότερα της Δικαιοσύνης 
σε δήθεν «δικομανία» των Ελλήνων. Όμως τα φαινόμενα καταχρηστικής προσφυγής στο δικαστήριο ήταν και είναι 
αμελητέα και δεν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν (ούτε καν να διογκώσουν) ένα τέτοιο πρόβλημα. Και πάντως ο 
πολίτης θα πρέπει να ενθαρρύνεται να καταφεύγει στη Δικαιοσύνη όταν πιστεύει εύλογα ότι αδικείται. Μια άλλη 
αντίληψη θεωρεί ότι ευθύνονται ορισμένοι δικαστές, οι οποίοι (σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, όπως συνήθως 
αναφέρεται) καθυστερούν αδικαιολόγητα την έκδοση των αποφάσεων που τους ανατίθενται. Η αντίληψη αυτή πάσχει 
για παρόμοιους λόγους με την προηγούμενη, αφού θεωρεί ως προέχουσα μια ασήμαντη παράμετρο. Οι περιπτώσεις 
δικαστών που καθυστερούν πραγματικά αδικαιολόγητα την έκδοση αποφάσεων είναι ελάχιστες και δεν θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα επιβράδυνσης του δικαστικού έργου. Η αντίληψη αυτή από την άλλη 
πριμοδοτεί την τάση εντατικοποίησης του έργου των δικαστών, καθόσον ασκεί πίεση στους τελευταίους, οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν μεγάλο αριθμό υποθέσεων, πολλές κατηγορίες των οποίων έχουν καταστεί ιδιαίτερα πολύπλοκες λόγω 
της «εισβολής» νέων τεχνολογιών στην οικονομία, της εμφάνισης νέων σύνθετων μορφών οικονομικών σχέσεων, αλλά 
και της πολυνομίας και γενικά της κακής νομοθέτησης. 

Αυτό που δεν ήθελε και δεν θέλει να παραδεχθεί η Πολιτεία είναι ότι η καθυστέρηση της απονομής της Διοικητικής 
Δικαιοσύνης (και της Δικαιοσύνης γενικότερα) συνδέεται αιτιωδώς προεχόντως με τις νομοτελειακές αντιφάσεις του 
οικονομικού-κοινωνικού συστήματος που αναπαράγουν υπέρμετρες και ολοένα πιο σύνθετες διαφορές. Η βιομηχανική 
ανάπτυξη και οι επενδύσεις, για παράδειγμα, συνδέθηκαν διαχρονικά με κρατικές παρεμβάσεις στήριξής τους (ιδίως 
οικονομικές ενισχύσεις). Η αντίφαση που διαμορφώνεται συνίσταται στο ότι οι ενισχύσεις αυτές προέρχονται από 
κεφάλαια που εν πολλοίς δημιουργούνται από τη φορολογία των πολλών ή από τα αποθεματικά των Ασφαλιστικών 
Ταμείων (ήδη από την εποχή του α.ν. 1611/1950 είχε επιβληθεί η κατάθεση των αποθεματικών των ασφαλιστικών 
Ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδας με τόκο εμφανώς χαμηλότερο του πληθωρισμού, που καθοριζόταν από τη 
Νομισματική Επιτροπή, προς τον σκοπό, σύμφωνα με τις πανηγυρικές εκφράσεις των αρμοδίων της εποχής, «να 
συμβάλουν τα ασφαλιστικά ταμεία στην εκβιομηχάνιση της Ελλάδας»). Έτσι, από τη μια, διαμορφώθηκε ένα 
φορολογικό σύστημα που αναλογικά φορολογεί υπέρμετρα εργαζόμενους, συνταξιούχους και μικρούς επαγγελματίες, 
ενώ προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Από την άλλη, η αξιοποίηση των 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Διοικητική Δικαιοσύνη - 
Προβλήματα, διαφαινόμενες εξελίξεις, 
προοπτικές 
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αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων «για να χρηματοδοτηθεί η Ανάπτυξη» συνετέλεσε καθοριστικά στην 
απαξίωσή τους (μόνο για την περίοδο 1951-1975 οι απώλειες των Ταμείων σε τόκους έχουν υπολογιστεί σε ποσό που 
αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 58 δις ευρώ) και εντέλει προκάλεσε τη μείωση των συντάξεων και των παροχών πρόνοιας, 
αν και οι ασφαλισμένοι είχαν καταβάλει τις εισφορές τους. Άλλη εγγενής αντίφαση του συστήματος αποτελεί η 
αδυναμία/άρνηση του κράτους να καλύψει προς όλους και ολοκληρωμένα τις σύγχρονες ανάγκες για παροχές υγείας 
και πρόνοιας, αν και η πρόοδος της επιστήμης, η οποία έχει εκτοξευθεί σε σχέση με προηγούμενες εποχές, το 
επιτρέπει. Και ναι μεν θα μπορούσε να αντιπεί κανείς ότι σήμερα, σε σχέση με τις αρχές ή τα μέσα του 20ού αιώνα, 
έχουν εξαλειφθεί ορισμένες ασθένειες, ιδίως χάρη στα εμβόλια, υπάρχουν νέες θεραπείες και φάρμακα και έχει αυξηθεί 
το προσδόκιμο ζωής, ωστόσο η προστιθέμενη αξία ιατρικών υπηρεσιών (δημόσιου χαρακτήρα) για τον λαό υστερεί 
σαφώς σε σχέση με την προστιθέμενη αξία που θα αντιστοιχούσε στην ασύλληπτη πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και 
της τεχνολογίας και τις τεράστιες δυνατότητες που παρέχει η έρευνα. Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η ιεράρχηση 
αναπτυξιακών/οικονομικών προτεραιοτήτων που διευκολύνουν τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου 
(αναφέρεται ενδεικτικά η σύγχρονη προτεραιότητα μετατροπής της χώρας σε κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων και 
ενέργειας, καθώς και η αντίστοιχη για ανάπτυξη πολυτελών τουριστικών συγκροτημάτων) έναντι εκείνων που θα 
κατέτειναν σε έργα υποδομής για το σύνολο της κοινωνίας (αντιπλημμυρικά έργα κ.λπ.). Η αντίφαση συνίσταται στο 
ότι οι ως άνω επιλέξιμες προτεραιότητες προϋποθέτουν χωρικές ρυθμίσεις που κατατείνουν στην παραχώρηση δασών 
και αιγιαλών σε επενδυτές, σε παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης μιας περιοχής, στην 
άρση «εμποδίων» αρμοδιότητας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, στις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κ.λπ. Όλες οι 
παραπάνω αντιφάσεις συνεπάγονται αναγκαία την εμφάνιση υπέρμετρων διοικητικών διαφορών, ως αμφισβητήσεων 
της εφαρμογής κάθε φορά της φορολογικής, κοινωνικοασφαλιστικής, περιβαλλοντικής κ.λπ. νομοθεσίας. Στα 
παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και την αντικειμενική πραγματικότητα αφενός της μεγάλης κατάτμησης της 
μικρής ιδιοκτησίας (αστικής και αγροτικής) στην Ελλάδα (η πραγματικότητα αυτή συμβάλλει στην αναπαραγωγή 
μεγαλύτερου αριθμού διαφορών κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ΕΝΦΙΑ, το ΦΜΑ, τη φορολογία 
κληρονομιών, τις οικοδομικές άδειες κ.λπ.) και αφετέρου του μικρότερου (σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες) 
βαθμού συγκέντρωσης κεφαλαίου (η πραγματικότητα αυτή συνεπάγεται την ύπαρξη μεγαλύτερου αριθμού μικρών 
επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, άρα και την ύπαρξη προϋποθέσεων για γένεση μεγαλύτερου αριθμού 
ορισμένων κατηγοριών διαφορών, όπως φορολογικών διαφορών που γεννώνται κατόπιν πράξεων που εκδίδονται με 
αφορμή φορολογικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις, διαφορών που αναφύονται κατά την εφαρμογή της εργατικής-
ασφαλιστικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ.). Βεβαίως, στη βραδύτητα της 
απονομής της Διοικητικής Δικαιοσύνης συντελεί σημαντικά και η υποχρηματοδότησή της, ενώ επενεργούν και άλλες 
παράμετροι, όπως η κακή νομοθέτηση (π.χ. έλλειψη κατ’ ουσίαν διαβούλευσης, αφού η τελευταία κατά κανόνα είναι 
τυπική διαδικασία, τροπολογίες σε άσχετα νομοθετήματα, τροποποιήσεις νόμων που μόλις έχουν τεθεί σε ισχύ, 
επικαλύψεις κ.ά.), η κακοδιοίκηση, η μη συμμόρφωση της Διοίκησης στην παγιωμένη νομολογία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδίως όσον αφορά υποθέσεις αποδοχών και συντάξεων (με συνέπεια την 
προσφυγή εκάστου ενδιαφερόμενου στο αρμόδιο δικαστήριο, αν και το κρίσιμο νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί), και η 
καταχρηστική άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο.  

Το ψαλίδισμα της ανεμπόδιστης πρόσβασης των πολιτών στα διοικητικά δικαστήρια: Μετά το ξέσπασμα της οικονομικής 
κρίσης, το 2009, τα προβλήματα της Διοικητικής Δικαιοσύνης οξύνθηκαν. Ο νομοθέτης επέλεξε να λάβει μέτρα στην 
κατεύθυνση της θέσπισης δικονομικών βαρών και άλλων εμποδίων πρόσβασης στα διοικητικά δικαστήρια. Αναφέρεται 
ενδεικτικά ότι αυξήθηκε απότομα το κόστος της δίκης (με πλέον χαρακτηριστική περίπτωση τη θέσπιση αναλογικού 
παραβόλου στις φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές), θεσπίστηκαν νέες ενδικοφανείς διαδικασίες, 
μετακυλίστηκε από το δικαστήριο στον διοικούμενο το βάρος σειράς διαδικαστικών πράξεων, τέθηκε, ειδικά για τις 
φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της έφεσης η καταβολή μέχρι την 
ημερομηνία της αρχικής δικασίμου του 50% (ποσοστό που κατόπιν μειώθηκε σε 20%) του βάσει της πρωτόδικης 
απόφασης αμφισβητούμενου κυρίου φόρου, δασμού κ.λπ., ενώ ως προς την αναίρεση αφενός τέθηκε σοβαρός 
περιορισμός λόγω ποσού (40.000 ευρώ) και αφετέρου ορίστηκε ότι η αίτηση αναίρεσης επιτρέπεται μόνον όταν 
προβάλλεται από τον διάδικο με συγκεκριμένους ισχυρισμούς ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλόμενης απόφασης προς τη νομολογία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας ή άλλου ανώτατου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Περιορίστηκε η 
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εξουσία του δικαστηρίου σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, γενικεύτηκαν 
οι μονομελείς συνθέσεις, ενώ υποτιμήθηκε το περιεχόμενο της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Καταργήθηκαν 
μεταβατικές έδρες διοικητικών δικαστηρίων στη λογική κόστους-οφέλους. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η πιλοτική 
δίκη, κατά την άποψη πολλών νομικών, αποτελεί πλήγμα στον διάχυτο έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων. Τα 
παραπάνω μέτρα επέφεραν πράγματι σημαντική μείωση της εισροής υποθέσεων διαφόρων κατηγοριών, ιδίως 
υποθέσεων με μικρότερο οικονομικό αντικείμενο, αφού οι πολίτες συχνά αποθαρρύνονται να ξεκινήσουν ή αδυνατούν 
να ολοκληρώσουν δικαστικούς αγώνες. Έγινε δηλαδή μία τεχνητή αποσυμφόρηση του Συμβουλίου της Επικρατείας 
και των διοικητικών δικαστηρίων, η οποία, όπως είναι αυτονόητο, δεν αντανακλά άμβλυνση των αντιφάσεων που 
αναπαράγουν διοικητικές διαφορές. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις η παρέμβαση του δικονομικού νομοθέτη 
συνέβαλε σε περαιτέρω επιβράδυνση. Αυξήθηκαν, για παράδειγμα, οι αιτήσεις χορήγησης ευεργετήματος πενίας, αλλά 
και τα αιτήματα αναβολής της δίκης εξαιτίας της αδυναμίας πολλών διαδίκων να ανταποκριθούν στο κόστος της. 

Ο προβληματισμός ως προς την περαιτέρω κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης: Πολλοί σχεδιασμοί σήμερα 
γεννούν προβληματισμό ως προς την περαιτέρω κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Η Πολιτεία διαρκώς 
ενδυναμώνει μία λογική «ιδιωτικοποίησης» της τελευταίας. Τούτο μπορεί κανείς να το διαπιστώσει ιδίως σε σειρά 
προτάσεων που διαπνέονται από την αντίληψη ότι η Δικαιοσύνη αποτελεί πυλώνα για προσέλκυση επενδύσεων (αν 
και η Δικαιοσύνη πρέπει να στέκεται ουδέτερη έναντι των κοινωνικών ανταγωνιστών), σε άλλες προτάσεις για ενίσχυση 
εξωδικαστικών ή ενδοδικαστικών συμβιβαστικών διαδικασιών, αλλά και στην αντίληψη για διοίκηση των δικαστηρίων 
υπό τις αρχές του μάνατζμεντ (δικαστικό μάνατζμεντ) κ.ά. Η Έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη περιλαμβάνει πολλές 
τέτοιες χαρακτηριστικές προτάσεις. Τέλος, πρέπει να επισημανθούν οι προτάσεις για συγκέντρωση των διοικητικών 
δικαστηρίων στις μεγάλες πόλεις, μέσα από την εφαρμογή ενός (είτε γενικευμένου είτε πιο περιορισμένου) σχεδίου 
κατάργησης/συγχώνευσης διοικητικών δικαστηρίων. Στα επιχειρήματα που υπεραμύνονται του λεγόμενου «Δικαστικού 
Καλλικράτη» θα μπορούσε να ανταπαντήσει κανείς ότι: α) δεν υπάρχει αναλογία στο συνολικό πλαίσιο εντός του οποίου 
αναφύονται οι διοικητικές διαφορές μεταξύ της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που διαθέτουν ανάλογο 
πληθυσμό και οι οποίες εμφανίζονται συγκρίσιμες, τόσο λόγω βαθμού κατάτμησης της ιδιοκτησίας, όσο και λόγω 
βαθμού συγκέντρωσης κεφαλαίου – αντικειμενικά δεδομένα που αναπαράγουν μεγαλύτερο αριθμό διοικητικών 
διαφορών (βλ. ανωτέρω)· β) υπάρχει διαφοροποίηση στο γεωγραφικό ανάγλυφο (οι ορεινοί όγκοι και τα ελληνικά νησιά 
αφενός καθιστούν δυσχερή τη μετακίνηση πολιτών και ως εκ τούτου δικαιολογούν την ύπαρξη περισσότερων 
δικαστηρίων, προκειμένου να παραμένει η Δικαιοσύνη προσβάσιμη στους κατοίκους ιδίως των πλέον 
απομακρυσμένων περιοχών, αφετέρου δικαιολογούν την ύπαρξη περισσότερων διοικητικών αρχών με τοπικό 
χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να δικαιολογείται η λειτουργία ενός διοικητικού δικαστηρίου σε ορισμένο νομό)· γ) η 
ανισομετρία στην οικονομική ανάπτυξη διαφοροποιεί την Ελλάδα από άλλες χώρες (που φέρονται συγκρίσιμες) ως 
προς το επίπεδο κοινωνικών παροχών και συνακόλουθα και ως προς την ποσότητα της δικαστικής ύλης αναφορικά με 
ορισμένες κατηγορίες διαφορών· και δ) η αδυναμία γενικευμένης ανταλλαγής νομικών απόψεων μεταξύ των δικαστών 
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των εκκρεμών διαφορών στα μικρά δικαστήρια (εξαιτίας του μικρού αριθμού υπηρετούντων 
δικαστών σε αυτά) παρατηρείται και στα μεγάλα στον βαθμό που έχουν γενικευτεί οι μονομελείς συνθέσεις, σε κάθε δε 
περίπτωση ανταλλαγή νομικών απόψεων είναι προτιμότερο να γίνεται μέσα από επιστημονικές εκδηλώσεις ή στο 
πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων των Ολομελειών δυνάμει των περ. β΄ και δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 14 του 
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. 
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