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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Τον Ιούλιο 2015 διεξήχθη στην Εθνική Σχολή Δικαστικών 

Λειτουργών διημερίδα υπό την αιγίδα του EJTN (European Judicial 

Training Network) με αντικείμενο την ηγεσία (Conference on 

“Leadership”) στο πλαίσιο της Διοίκησης Δικαστηρίων και ειδικότερη 

θεματολογία την εξής: α) Ηγεσία στο πλαίσιο ειδικών επιστημονικών 

ομάδων, β) Πρόσβαση στο σύστημα διοίκησης δικαστηρίων και 

εισαγγελιών και ανταλλαγή εμπειριών στα κράτη της Ευρώπης, γ) Ηγεσία 

και δικαστική ανεξαρτησία, δ) Ηγεσία και ΙΤ, ε) Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη 

και εκτελεστική εξουσία. Ειδικότερες σχέσεις με Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. και 

ΟΤΑ και δικαστικούς υπαλλήλους, στ) Εκπαίδευση στο Management 

δικαστηρίων και εισαγγελιών, ζ) Προσωπική ηγεσία, η) Εκπαίδευση στη 

διαχείριση οικονομικών πόρων και  υποδομών και θ) Εκπαίδευση στη 

διαχείριση των σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Το 

περιβάλλον εκπαίδευσης κατά ένα μέρος είχε το χαρακτήρα γενικής 

εισήγησης και κατά ένα μέρος είχε το χαρακτήρα ομάδων εργασίας 

(workshops ή workgroups) με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων με τη 

μέθοδο της ανακύκλησης  και υπήρξε εκτενής ανταλλαγή εμπειριών 

μεταξύ των συμμετεχόντων από 26 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. 

Είναι προφανές ότι η κτηθείσα εμπειρία προδιαγράφει αχνά σε αυτήν τη 

φάση την ανάγκη για ανάπτυξη μέσα στη δικαιοσύνη ενός εξειδικευμένου 

δικαστικού management (court management), καθώς οι ανάγκες 

δείχνουν ότι το μοντέλο Προέδρου – Διευθύνοντος χρειάζεται ενίσχυση 

με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που συνήθως ξεπερνούν το 

γνωστικό πεδίο των δικαστών, καθώς δεν άπτονται της νομικής 

κατάρτισής τους. 
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Β. Διοίκηση Δικαστηρίων 

Ι. ΜΟΡΦΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 Στην Ελλάδα η άσκηση των καθηκόντων διεύθυνσης των 

δικαστηρίων ανήκει στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ή στον αρχαιότερο 

Πρόεδρο σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων. Ως εκ τούτου τα 

καθήκοντα διεύθυνσης αποτελούν αρμοδιότητα του φέροντος το βαθμό 

του Προέδρου (αρθ.15 παρ. 1 ν. 1756/1988 ΚΟΔΚΔΛ). Κατ’ εξαίρεση, 

στους μεγάλους δικαστικούς σχηματισμούς, τα δικαστήρια αυτά 

διευθύνονται από Τριμελές Συμβούλιο, στα πλαίσια της αυτοδιοίκησης 

των δικαστηρίων (αρθ.15 παρ. 2 ν. 1756/1988 ΚΟΔΚΔΛ) . Το Τριμελές 

Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:  

«α) Το τριμελές συμβούλιο:  

αα) ορίζει τους δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους που θα μετέχουν 

σε επιτροπές, συλλογικά όργανα της Διοίκησης, συμβούλια ή άλλα μη 

δικαιοδοτικά όργανα, που προβλέπονται από το νόμο ή τον κανονισμό 

του δικαστηρίου, ββ) καταρτίζει τις, συνθέσεις των τμημάτων του 

δικαστηρίου πριν από την έναρξη του δικαστικού έτους, εφόσον ο νόμος 

ή ο κανονισμός του δικαστηρίου δεν ορίζει διαφορετικά, γγ) παραπέμπει 

τα σημαντικά θέματα στην ολομέλεια του δικαστηρίου, δδ) αποφασίζει 

για οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο δεν υπάγεται ρητά από το νόμο ή 

τον κανονισμό στην αρμοδιότητα του προέδρου του συμβουλίου ή της 

ολομέλειας (τεκμήριο αρμοδιότητας), εε) τοποθετεί δικαστικούς 

υπαλλήλους στα διάφορα τμήματα και υπηρεσίες του δικαστηρίου, 

στστ)μετακινεί δικαστές από ένα τμήμα σε άλλο κατά τη διάρκεια του 

δικαστικού έτους, εφόσον το επιβάλλουν ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες. 

Το συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία και πάντοτε με τριμελή 

σύνθεση.  
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β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου:  

αα) εκπροσωπεί το δικαστήριο και φροντίζει για την εύρυθμη διεξαγωγή 

των εργασιών του, ββ) αποφασίζει για τη σύγκληση της ολομέλειας του 

δικαστηρίου στις προβλεπόμενες από το νόμο ή τον κανονισμό του 

δικαστηρίου περιπτώσεις, καθορίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει 

τις εργασίες της, γγ) ορίζει τους κατά το άρθρ.5 αναπληρωτές δικαστές, 

δδ) προσδιορίζει κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, σε επείγουσες 

περιπτώσεις, συζητήσεις υποθέσεων καθ' υπέρβαση του αριθμού, που 

έχει καθοριστεί από την ολομέλεια ή τον κανονισμό του δικαστηρίου και 

σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το «20%» του αριθμού αυτού, εε) 

συγκαλεί το συμβούλιο με πρόσκληση που επιδίδεται με απόδειξη στα 

μέλη του συμβουλίου και εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου και της 

ολομέλειας του δικαστηρίου, στστ)έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας 

του δικαστηρίου, ζζ) προΐσταται της γραμματείας του δικαστηρίου, ηη) 

εγκρίνει τη χορήγηση αντιγράφων, θθ) βεβαιώνει την ιδιότητα και το 

γνήσιο της υπογραφής των δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, ιι) 

αποφαίνεται για τις αιτήσεις κατά προτίμηση προσδιορισμού συζήτησης 

υπόθεσης σε σύντομη δικάσιμο. Οι κατά προτίμηση προσδιοριζόμενες 

υποθέσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό που έχει καθοριστεί 

από την ολομέλεια ή τον κανονισμό του δικαστηρίου, ιαια)ορίζει το 

ανακριτικό τμήμα, στο οποίο εισάγεται κάθε υπόθεση για την οποία 

παραγγέλθηκε κύρια ανάκριση. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών ο 

πρόεδρος επικουρείται από τα μέλη του συμβουλίου, στα οποία μπορεί 

να αναθέτει ορισμένες από αυτές.  

γ) Ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο: όλες τις αρμοδιότητες του 

τριμελούς συμβουλίου και του προέδρου του.»  

Από τα ανωτέρω παρέπεται ότι το τεκμήριο αρμοδιότητας ανήκει 

στο Τριμελές Συμβούλιο, ενώ επιπλέον ο Πρόεδρος κατά την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων του επικουρείται από τα μέλη του Συμβουλίου, στα 
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οποία μάλιστα μπορεί να αναθέσει ορισμένες από αυτές (π.χ. αιτήσεις 

προτίμησης). Εννοείται ότι το μονοπρόσωπο όργανο διεύθυνσης 

(Πρόεδρος Πρωτοδικών ή Εφετών) των λοιπών δικαστηρίων ασκεί όλες 

τις ανωτέρω αρμοδιότητες του Τριμελούς Συμβουλίου και του Προέδρου 

του. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ανωτέρω αρμοδιότητες, υπό το πρίσμα 

των σύγχρονων αναγκών, διευρύνονται συνεχώς – ιδιαίτερα στα μεγάλα 

δικαστήρια – με αποτέλεσμα να απαιτείται η αυξημένη συμμετοχή και 

των μελών του Τριμελούς Συμβουλίου, για την κατά το δυνατόν επιτυχή 

άσκησή τους. Πέρα από τις ανωτέρω αρμοδιότητες Διοίκησης του 

Δικαστηρίου, στα πλαίσια της εκπροσώπησης αυτού, απαιτείται η 

συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και ομάδες εργασίας, η 

συνδρομή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στις απαντήσεις σε επίκαιρες 

ερωτήσεις στη Βουλή ή στα πλαίσια της εκκίνησης της διαδικασίας 

διερευνητικών ερωτήσεων από την Κομισιόν και κυρίως τις διεθνείς 

σχέσεις με την υποδοχή και ενημέρωση αλλοδαπών δικαστικών 

αποστολών. Επιπρόσθετα το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά από 

την αδυναμία συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων για την επιλογή 

Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων απαιτήθηκε για τις ανάγκες 

εύρυθμης λειτουργίας των Δικαστηρίων η έκδοση Πράξεων 

αναπλήρωσης για την επιλογή Προϊσταμένων, δηλαδή οι διευθύνοντες 

τα δικαστήρια κατ΄ουσίαν αντικατέστησαν - σύμφωνα με το νόμο -  τη 

λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Οι ανωτέρω ανάγκες 

καταδεικνύουν την ανάγκη για τη συνδρομή δικαστών –manager, δηλαδή 

δικαστών που εκ των πραγμάτων θα έχουν εκπαιδευτεί σε βασικές αρχές 

δικαστικού management. Η επιλογή από το Ανώτατο Δικαστικό 

Συμβούλιο ενός δικαστή ως ικανού για προαγωγή λόγω των ικανοτήτων 

του στην άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος δεν αποτελεί πλέον το 

εχέγγυο για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του 

διευθύνοντος έναν δικαστικό σχηματισμό. Απαιτείται επιπλέον 

εκπαίδευση σε ζητήματα ηγεσίας και management προκειμένου η 
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διεύθυνση να καταστεί αποδοτική. Εκ των πραγμάτων η διεύθυνση ενός 

δικαστηρίου είναι ακόμη πιο δύσκολη για τα δικαστήρια που λειτουργούν 

με μονοπρόσωπη διοίκηση, αφού εκεί τα πρόσωπα αυτά είναι 

επιφορτισμένα παράλληλα και με την άσκηση δικαιοδοτικού έργου, 

ιδιαίτερα απαιτητικού κατά κανόνα, αφού η σύνθεση αυτών των 

δικαστηρίων αποτελείται σε πολλές περιπτώσεις από νέους δικαστές με 

μικρή δικαστική εμπειρία. Πέρα μάλιστα από το γεγονός της 

εκπροσώπησης των δικαστηρίων και της διοικητικής δικαιοσύνης 

γενικότερα στην εκάστοτε τοπική κοινωνία, η οποία από μόνη της απαιτεί 

αυξημένες ικανότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις. Η έστω και 

στοιχειώδης εκπαίδευση στις νέες ανάγκες είναι απαραίτητη για την 

αποτελεσματικότητα άσκησης του έργου της διεύθυνσης του 

δικαστηρίου. Και αυτό γιατί η αρχή της αποτελεσματικότητας είναι τελικά 

και το κριτήριο απόδοσης του έργου του διευθύνοντος το δικαστήριο. Εν 

κατακλείδι, το σύστημα διεύθυνσης των δικαστηρίων από δικαστικούς 

λειτουργούς είναι το σύστημα που επικρατεί στην ηπειρωτική Ευρώπη, 

ανεξάρτητα από το εάν η επιλογή των διευθυνόντων γίνεται από το 

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ή από άλλο όργανο της δικαιοσύνης, ή με 

διαδικασία αυτοδιοίκησης ή ακόμη και με επιλογή από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης. Αντίθετα, υπάρχουν και παραδείγματα διεύθυνσης 

δικαστηρίων από manager σε δικαστήρια που γίνεται διαχείριση 

οικονομικών πόρων, οπότε στις περιπτώσεις αυτές το οικονομικό 

κριτήριο σε συνδυασμό με τις λογικές management που εφαρμόζουν στη 

Διοίκηση ιδίως οι αγγλοσαξονικές χώρες, οδηγούν στην επιλογή 

διευθύνοντος μη δικαστή. Στην περίπτωση αυτή όμως ο manager δεν 

έχει -εννοείται- καμία αρμοδιότητα στην άσκηση του δικαιοδοτικού έργου. 

Στην Ελλάδα αντίθετα, τα δικαστήρια κατά βάση δεν διαχειρίζονται 

προϋπολογισμούς παρά μόνο τα μεγάλα δικαστήρια, τα οποία έχουν 

κάποιες πάγιες προκαταβολές για την εξυπηρέτηση πάγιων και 

επειγουσών μικροαναγκών, ενώ τα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών 
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(Γενική Επιτροπεία Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών) 

διαχειρίζονται μια ετήσια επιχορήγηση και, παράλληλα, έχουν και την 

αρμοδιότητα σύναψης συμβάσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων της 

καθημερινής λειτουργίας των δικαστηρίων αυτών (π.χ. καθαριότητα, 

φύλαξη κτιρίων, συντήρηση ανελκυστήρων). 

 

ΙΙ. Βασικές αρχές διοίκησης δικαστηρίων. 

 Η βασική εικόνα που υπάρχει στο μυαλό όλων όταν αναφέρονται 

στη διοίκηση δικαστηρίου έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία του 

δικαστηρίου ως δικαιοδοτικού μηχανισμού (π.χ. έγκαιρος προσδιορισμός 

υποθέσεων, ταχεία έκδοση απόφασης, έκδοση ποιοτικών αποφάσεων). 

Όμως, η οπτική αυτή προσέγγισης δείχνει να αγνοεί μια εξαιρετικά 

κρίσιμη πλευρά των δικαστηρίων, η οποία δεν είναι άλλη από την 

παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Τούτο σημαίνει πρακτικά ότι τα δικαστήρια 

αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες με αντικείμενο τη θεραπεία των αναγκών 

του κοινωνικού συνόλου στο πεδίο της επίλυσης των διαφορών, η οποία 

επιτυγχάνεται με την έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων 

που εκδίδονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια μονομελή ή συλλογικά 

δικαστικά όργανα ανάλογα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας. Ως εκ 

τούτου τα δικαστήρια δρουν ως οργανισμοί οι οποίοι διέπονται από 

βασικές αρχές της διοίκησης, προσαρμοσμένες στο ιδιαίτερο 

συνταγματικό πλαίσιο και στις λοιπές ιδιομορφίες των δικαστηρίων, και 

προϋποθέτουν προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμό και 

έλεγχο, προκειμένου να λειτουργήσουν ομαλά και να αποδώσουν έργο. 

Βασικές αρχές της διοίκησης, οι οποίες βρίσκουν πεδίο εφαρμογής και 

στα δικαστήρια προσαρμοσμένες στην ιδιαίτερη φύση τους, είναι: α) ο 

καταμερισμός της εργασίας τόσο μεταξύ των δικαστών, ο οποίος αφορά 

κυρίως στη χρέωση των υποθέσεων, όσο και μεταξύ των υπαλλήλων 
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που αφορά την άσκηση γραμματειακών καθηκόντων, β) οι υποθέσεις 

που χρεώνεται και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει κάθε δικαστής δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν τις δυνατότητές του να τα ασκήσει με 

αποτελεσματικότητα, γ) οι λειτουργίες διεύθυνσης που ασκούν οι 

προϊστάμενοι των δικαστηρίων πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζουν 

το συντονισμό και την εναρμόνιση της συνολικής δράσης των δικαστικού 

και υπαλληλικού προσωπικού που υπηρετεί σε κάθε δικαστήριο, δ) η 

κατανομή του έργου πρέπει να επιχειρείται με κριτήρια ασφαλή και 

πρακτικά του προάγουν την οργανωτική αποτελεσματικότητα του 

δικαστηρίου. Περαιτέρω, οι κύριες λειτουργίες που επιτελούνται σε μια 

οργάνωση, όπως ένα δικαστήριο είναι: α) ο προγραμματισμός ο οποίος 

περιλαμβάνει τη διατύπωση ενός στόχου, τον εντοπισμό των ενδιάμεσων 

σταδίων προσέγγισης του στόχου καθώς και τη χαρτογράφηση 

εναλλακτικών λύσεων. Ειδικά στην περίπτωση των δικαστηρίων 

επιβάλλεται ο καθορισμός, εκ μέρους του διευθύνοντος, ενός στόχου, σε 

συνάρτηση με ορισμένο χρόνο, ο οποίος συνίσταται στην περαίωση 

συγκεκριμένου όγκου υποθέσεων και γενικότερα μετρήσιμης δικαστικής 

ύλης. Η επίτευξη, βέβαια, αυτού του στόχου σε επίπεδο δικαστηρίου 

επιβάλλει τη στοχοθεσία και εκ μέρους των δικαστών που απαρτίζουν το 

δικαστήριο και χρεώνονται, με πρωτοβουλία της διεύθυνσης, ορισμένο 

αριθμό υποθέσεων κατ’ ’ετος. Επομένως, υπάρχει μια σχέση 

συγκοινωνούντων δοχείων μεταξύ γενικής στοχοθεσίας  δικαστηρίου και 

ειδικής στοχοθεσίας ανά δικαστή, β) η οργάνωση του ανθρώπινου 

δυναμικού καθώς και η αξιοποίηση των υποδομών και ιδίως της 

τεχνολογίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός 

συνδυασμός για την πραγματοποίηση του στόχου, γ) η διευθυντική 

λειτουργία ασκείται ορθά εκ μέρους του προϊσταμένου του δικαστηρίου 

όταν έχει πλήρη γνώση του ανθρώπινου δυναμικού, ενεργεί περιοδικούς 

ελέγχους για να διαπιστωθεί η πρόοδος του δικαστικού έργου, και 

πραγματοποιεί συσκέψεις με τους συνεργάτες του, δικαστές και 
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υπαλλήλους, για την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και την ανασκόπηση 

της δράσης. Ο στόχος της διευθυντικής λειτουργίας είναι η 

μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της 

οργανωτικής συμπεριφοράς, δ) ο συντονισμός ο οποίος επιδιώκει την 

εναρμόνιση όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων που εκτελούνται στο 

πλαίσιο του δικαστηρίου και τη διασφάλιση της ενότητας ενόψει των 

τεθειμένων στόχων του. Με τον συντονισμό διασφαλίζεται η ορθή 

στάθμιση και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, στο πεδίο δε των 

δικαστηρίων η σημασία του αναδεικνύεται ιδιαίτερα κατά την 

αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων που αποτελούν μείζον 

πρόβλημα για την αποτελεσματικότητα στην παραγωγή έργου ενός 

δικαστηρίου, ε) η λειτουργία του ελέγχου που αποβλέπει στον εντοπισμό 

των αποκλίσεων από το οργανωτικό σχέδιο, στην ανεύρεση και 

διάγνωση των αιτίων για τη δυσμενή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί 

καθώς και τη διόρθωσή της με τις κατάλληλες προς τούτο κινήσεις. 

 

ΙΙΙ. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί. 

 Βασικός παράγοντας ομογενοποίησης και συνακόλουθα και 

αξιολόγησης της απόδοσης του δικαστηρίου είναι η χρήση κοινών 

εννοιολογικών προσδιορισμών, καθώς επίσης και η χρήση κοινών 

στατιστικών στοιχείων. Η ύπαρξη κοινών στατιστικών στοιχείων, όσο 

επίσης και η παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο (real time) 

αποτελεί ζήτημα πλήρως εξαρτημένο από την ύπαρξη αξιόπιστου 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, η λειτουργία του οποίου 

θα μας απασχολήσει εκτενώς στη συνέχεια. Στο πλαίσιο των κοινών 

εννοιολογικών προσδιορισμών, πρέπει να αναφερθούν οι κατωτέρω 

προσδιορισμοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τα εθνικά δικαστήρια, 

αλλά και έχουν υιοθετηθεί από τη CEPEJ ως δείκτες στους οποίους 

στηρίζεται για την ανάλυση του τρόπου επεξεργασίας των υποθέσεων: 
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 α) Πρωτοείσακτες απροσδιόριστες υποθέσεις: Το σύνολο των 

υποθέσεων ουσίας και ακυρωτικών καθώς και τις προσωρινής 

δικαστικής προστασίας  των οποίων εκκρεμεί ο προσδιορισμός. 

 β) Εκκρεμείς υποθέσεις: Το σύνολο των υποθέσεων για τις οποίες 

εκκρεμεί η έκδοση απόφασης και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: 1) οι 

πρωτοείσακτες, απροσδιόριστες υποθέσεις, 2) οι υποθέσεις που έχουν 

προσδιοριστεί πρωτοείσακτες ή μετ’ αναβολή και δεν έχουν συζητηθεί 

και 3) οι υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και εκκρεμεί η έκδοση 

απόφασης. 

 γ) Οι περαιωθείσες υποθέσεις: Οι υποθέσεις για τις οποίες 

δημοσιεύθηκαν ή εκδόθηκαν αποφάσεις, καθώς επίσης αυτές που 

καταργήθηκαν. 

 δ) Το ποσοστό μεταβολής του στοκ των εκκρεμών υποθέσεων 

(clearance rate): Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό 

των υποθέσεων που περαιώθηκαν εντός του έτους με τον αριθμό των 

υποθέσεων που κατατέθηκαν κατά την ίδια περίοδο και 

πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα επί 100. Ένα clearance rate που 

προσεγγίζει το 100% σημαίνει ότι το δικαστικό σύστημα έχει τη 

δυνατότητα να περαιώσει περίπου όσες υποθέσεις κατατίθενται κατά τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ένα clearance rate ανώτερο του 100% 

σημαίνει ότι το δικαστικό σύστημα είναι ικανό να περαιώσει ένα αριθμό 

υποθέσεων ανώτερο αυτού που κατατίθενται και, αν συντρέχει 

περίπτωση, να μειώσει το υφιστάμενο στοκ των υποθέσεων. Το  

clearance rate δείχνει ακριβώς την ικανότητα του δικαστηρίου και του 

συστήματος να αντιμετωπίσει τη ροή των εισερχομένων υποθέσεων.  

 

ποσοστό μεταβολής του στοκ των εκκρεμών υποθέσεων : Περαιωθείσες υποθέσεις  * 100 

        Καταθέσεις 
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2011 ο εθνικός μέσος όρος του c.r ήταν 

80,2% και στη διοικητική δικαιοσύνη ειδικότερα 94,8%. Στο Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Αθήνας το 2011: 113%,  το 2012: 146%, το 2013: 124%, το 

2014: 142% και το 2015: 195%. 

 ε) Ο εκτιμώμενος χρόνος εκκαθαρίσεως του στοκ των εκκρεμών 

υποθέσεων (disposition time): Ο δείκτης αυτός δίνει μια ακόμα ευρύτερη 

εικόνα της δυνατότητας του δικαστικού συστήματος να αντιμετωπίσει την 

ροή των εισερχομένων υποθέσεων. Αυτή η προβλεπτική σχέση 

επιτρέπει τη σύγκριση του αριθμού των υποθέσεων που περαιώθηκαν 

κατά τη διάρκεια μιας περιόδου με τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων. 

Με τον λόγο αυτό υπολογίζεται σε ημέρες η αναγκαία εκτιμώμενη 

διάρκεια περαίωσης μιας εκκρεμούς υποθέσεως. 

εκτιμώμενος χρόνος εκκαθαρίσεως  

 του στοκ των εκκρεμών υποθέσεων 

 ( disposition time)                                   =                                          365                    * 100 

       τον συντελεστή ανανέωσης των υποθέσεων 

     (ratio de rotation des affaires-case turnover ratio) 

Όπου: 

Συντελεστής ανανέωσης των υποθέσεων = Περαιωθείσες υποθέσεις σε μια χρονική περίοδο 

                                                               Εκκρεμείς υποθέσεις στο τέλος της χρονικής περιόδου 

  

 

IV. Στοχοθεσία – προσδιορισμός υποθέσεων. 

 Όπως προαναφέρθηκε, για να υπάρξει αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της απόδοσης ενός δικαστικού σχηματισμού, 

πρέπει να προϋπάρξει στοχοθεσία. Πέρα από τους ειδικούς στόχους 

που μπορεί να τίθενται με νομοθετικές διατάξεις σε έκτακτες περιπτώσεις 

(π.χ. μνημονιακή υποχρέωση για τις φορολογικές υποθέσεις) ή από τη 

φυσική ηγεσία με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης, 
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υπάρχει πάντα ο γενικός στόχος που προκύπτει από τον εσωτερικό 

Κανονισμό λειτουργίας του Δικαστηρίου και αναφέρεται στον 

προσδιορισμό υποθέσεων από τον Πρόεδρο και κατατείνει στην κατά 

μήνα και στη συνολική ετήσια χρέωση για κάθε δικαστή. Συνεπώς η 

επίτευξη του συγκεκριμένου αριθμητικού στόχου - υπό κανονικές 

συνθήκες λειτουργίας του δικαστηρίου – πρέπει να είναι ο βασικός και 

πρώτιστος στόχος για κάθε διευθύνοντα. Στα πλαίσια του σχεδιασμού 

του προσδιορισμού των απροσδιόριστων υποθέσεων στην πράξη 

υπάρχουν δύο βασικά συστήματα (προσδιορισμού) για τις ουσιαστικές 

υποθέσεις αυτό του ανοιχτού και του κλειστού προσδιορισμού – στις 

ακυρωτικές είναι πιο εύκολος και σαφής ο προσδιορισμός γιατί αφενός 

ορίζεται εισηγητής δικαστής, αφετέρου υπάρχει και η δυνατότητα 

αυτεπάγγελτων αναβολών, οπότε σε γενικό και ειδικό πλαίσιο είναι 

εύκολη η παρακολούθηση και η επίτευξη του τιθέμενου στόχου. 

 Κλειστό προσδιορισμό έχουμε όταν κατά τον προσδιορισμό 

ορίζεται και ο δικαστής που θα δικάσει την υπόθεση. Αυτό βέβαια αφορά 

τις υποθέσεις Μονομελούς σύνθεσης μόνο, αφού στις υποθέσεις 

Τριμελούς σύνθεσης τον εισηγητή τον καθορίζει ο Πρόεδρος του 

Τμήματος. Πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι με τον άμεσο 

προσδιορισμό του αριθμού των υποθέσεων που πρέπει να χρεωθεί ο 

κάθε δικαστής μηνιαίως επιτυγχάνεται ο στόχος της χρέωσης του, αφού 

οι τυχόν αναβολές ακολουθούν τον εισηγητή και ακόμη και αν οδηγήσουν 

πρόσκαιρα σε μείωση της χρέωσης του, μεσοπρόθεσμα θα υπάρξει 

αύξηση της μέσης χρέωσης έτσι ώστε μεσοσταθμιστικά θα έχει 

επιτευχθεί ο στόχος χρέωσης του κανονισμού. Για την πρώτη εφαρμογή 

βέβαια αυτού του συστήματος δεν θα πρέπει να έχουν προσδιοριστεί 

πολλές υποθέσεις από αναβολή, ενώ επιπρόσθετα στα μεγάλα 

δικαστήρια η ύπαρξη πολλών λειτουργικών κενών (λόγω των αδειών 

κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου) και οι αλλαγές τμημάτων των 

δικαστών ενδέχεται να δημιουργήσουν πολλά γραφειοκρατικά 
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προβλήματα και συνακόλουθα επιβάρυνση στη λειτουργία του 

δικαστηρίου. 

 Ανοιχτό προσδιορισμό έχουμε όταν ο διευθύνων το δικαστήριο 

προσδιορίζει κατά τμήμα έναν αριθμό υποθέσεων, ο οποίος είναι 

συνήθως ο αριθμός που προβλέπεται από τον κανονισμό πλέον του 

αριθμού που έχει υπολογίσει με βάση τον γενικό ή ειδικό συντελεστή 

αναβολών. Το σύστημα αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να 

προσαρμόζει τη χρέωση των δικαστών ανάλογα με τις ιδιαίτερες 

συνθήκες, τόσο τις γενικές (π.χ. αποχές δικηγόρων, εκλογές κλπ) όσο 

και τις ειδικές (π.χ. ταυτόχρονες άδειες από περισσότερους δικαστές σε 

ένα τμήμα). Δυσκολία του συστήματος αυτού είναι η διαχείριση του, αφού 

προϋποθέτει τη συνεχή παρακολούθηση από τον Πρόεδρο των 

στατιστικών στοιχείων χρέωσης, καθώς επίσης και το συνεχή 

υπολογισμό συντελεστών αναβολών κατά τμήμα. Πλεονέκτημα του 

συστήματος είναι η δυνατότητα προσαρμογής του, ειδικά όταν η χρέωση 

είναι βραχυπρόθεσμη ή περιορισμένη μακροπρόθεσμη. 

 Άλλες κατηγορίες προσδιορισμού που συνδυάζονται και με τον 

ανοιχτό και τον κλειστό προσδιορισμό είναι ο βραχυπρόθεσμος, ο 

μεσοπρόθεσμος και ο μακροπρόθεσμος προσδιορισμός. 

Βραχυπρόθεσμο προσδιορισμό έχουμε όταν αυτός γίνεται σε ορίζοντα 

τετραμήνου, μεσοπρόθεσμος σε ορίζοντα 4-6 μηνών και 

μακροπρόθεσμο όταν έχουμε προσδιορισμό πέραν του εξαμήνου. Για 

πολλά χρόνια είχε εφαρμοστεί το σύστημα του βραχυπρόθεσμου 

προσδιορισμού, σύστημα το οποίο ακολουθείται ακόμα σε όλα τα 

Εφετεία, καθώς αυτό το σύστημα είναι πιο εύκολο στην παρακολούθησή 

του και διευκολύνει τον έλεγχο της ροής των υποθέσεων. Στα 

Πρωτοδικεία λόγω του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων, αλλά και των 

ειδικότερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια 

εφαρμόζεται πλέον ο μεσοπρόθεσμος προσδιορισμός. Ο 
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μακροπρόθεσμος προσδιορισμός είναι δύσκολα διαχειρίσιμος, γιατί στην 

απόλυτη εφαρμογή του στερεί από τον διευθύνοντα την ευελιξία που 

πρέπει να έχει για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων και μπορεί 

να οδηγήσει σε υπερχρέωση των δικαστών. Ο απόλυτος δε συνδυασμός 

μακροπρόθεσμου και κλειστού προσδιορισμού μπορεί να οδηγήσει σε 

πλήρη εκτροχιασμό της χρέωσης των δικαστών.  

 Η επιλογή του συστήματος προσδιορισμού επαφίεται στον 

διευθύνοντα το δικαστήριο. Ο νομοθέτης όμως με παρεμβάσεις του μας 

οδηγεί ακούσια στην ήπια εφαρμογή του μακροπρόθεσμου 

προσδιορισμού των υποθέσεων. Δύο ενδεικτικά αναφερόμενα 

παραδείγματα νομοθετικών διατάξεων, με τις οποίες η πρωτοβουλία του 

προσδιορισμού εκφεύγει από τον πλήρη έλεγχο του Προέδρου είναι 

αφενός μεν η εφαρμογή από 1-1-2016 του άρθρου 933 παρ. 2 του 

ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 937 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι το άρθρο 

938 ΚΠολΔ καταργήθηκε και αφετέρου η εφαρμογή του άρθρου 127Α 

ΚΔΔ από 16-9-2017. 

 Ειδικότερα, το άρθρο 199 του ΚΔΔ που αφορά στην αναγκαστική 

εκτέλεση κατά του Δημοσίου, παραπέμπει στον ΚΠολΔ για τα ζητήματα 

τα σχετικά με την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, καθώς 

επίσης και τα ζητήματα της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Έτσι 

εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 933-938 ΚΠολΔ. Με τα 

δεδομένα ισχύος του άρθρου 938 ΚΠολΔ που όριζε τα σχετικά με την 

αίτηση αναστολής και τη συνακόλουθη προσωρινή διαταγή, η 

επικρατούσα στα διοικητικά δικαστήρια άποψη ήταν ότι η υποχρέωση 

του άρθρου 933 ΚΠολΔ για τον υποχρεωτικό προσδιορισμό της 

ανακοπής εντός 60 ημερών από την κατάθεση, έχει ενδεικτικό 

χαρακτήρα. Δεδομένου όμως ότι υπό την ισχύ του νέου ΚΠολΔ το άρθρο 

938 καταργήθηκε, το ζήτημα δε της αναστολής και συνακόλουθα της 

προσωρινής διαταγής ρυθμίζονται πλέον από το άρθρο 937 ΚΠολΔ, στο 
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οποίο σαφώς ορίζεται ότι αναστολή προβλέπεται μόνο επί ενδίκου μέσου 

ή όταν υπάρχει άμεση εκτέλεση, η οποία δεν συντρέχει στην περίπτωση 

της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου, αφού άμεση είναι η 

εκτέλεση όταν με μία και μόνο διαδικαστική πράξη ικανοποιείται η 

κρίσιμη αξίωση του δικαστή (π.χ. η βίαιη αφαίρεση του αποδοτέου 

ακινήτου), φρονώ ότι υπό την ισχύ του νέου ΚΠολΔ δεν χωρεί πλέον 

αναστολή σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου για 

την ικανοποίηση χρηματικής ικανοποίησης του επισπεύδοντος. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο όμως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η υποχρέωση του 

άρθρου 933 παρ. 2 του ΚΠολΔ για τον άμεσο προσδιορισμό των 

ανακοπών αυτών προκειμένου να παρασχεθεί λυσιτελής δικαστική 

προστασία στον ανακόπτοντα.  

 Και αν οι υποθέσεις αυτές είναι λίγες σε αριθμό, δεν μπορεί να 

ειπωθεί το ίδιο και για τις υποθέσεις του άρθρου 127Α του ΚΔΔ οι οποίες 

θα προσδιορίζονται μετά από την υποβολή της αιτήσεως επιταχύνσεως 

που προβλέπεται στο άρθρο αυτό. Μοναδική προϋπόθεση για την 

υποβολή της αιτήσεως επιτάχυνσης αποτελεί το αντικειμενικό γεγονός 

ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

24 μηνών από την έναρξη της εκκρεμοδικίας. Οι αιτήσεις εξετάζονται από 

τους δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι διευθύνουν τις εργασίες του 

δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για την επίλυση της συγκεκριμένης 

διαφοράς. Η ικανοποίηση του αιτήματος είναι υποχρεωτική εφόσον 

πληρούται η μοναδική προϋπόθεση που τάσσει ο νόμος, δηλαδή η 

υπέρβαση των 24 μηνών, και συνίσταται στον ορισμό δικασίμου εντός 

εξαμήνου κατ΄ανώτατο όριο. Κατ΄εξαίρεση και μόνο για το συγκεκριμένο 

λόγο, η ευδοκίμηση της αίτησης δεν είναι αναγκαστική για το δικαστήριο 

εάν ο αιτών διάδικος συνέβαλε με τη συμπεριφορά του στην παράταση 

της εκκρεμοδικίας. Η εξαίρεση είναι εύλογη και συνάδει με τα 

νομολογιακά κριτήρια του ΕΔΔΑ, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά 
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την εξέταση αιτημάτων δίκαιης ικανοποίησης.1 Κατά τα λοιπά, και 

πάντοτε με ανώτατο όριο το εξάμηνο, ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός 

ορίζει τη συντομότερη δυνατή δικάσιμο, λαμβάνοντας υπόψη δύο 

επιπλέον κριτήρια τα οποία θέτει ο νόμος, αφενός τις τυχόν 

καθυστερήσεις στην εκδίκαση της υπόθεσης κατά τα προηγούμενα 

στάδια της διαδικασίας, αφετέρου τις ανάγκες και το φόρτο του 

δικαστηρίου. Αναβολή της συζήτησης μετά τη συντόμευση της δικασίμου 

επιτρέπεται μόνο μία φορά, για «σπουδαίο λόγο» και με ορισμό νέας 

δικασίμου μέσα σε ένα τρίμηνο από την αναβολή. Ο μηχανισμός 

επιτάχυνσης αυτός, όταν εφαρμοστεί πλήρως στην πράξη, θα οδηγήσει 

σε εκδίκαση όλων των διαφορών σε διάστημα μικρότερο των τριών ετών: 

στο αρχικό διάστημα των 24 μηνών, προστίθενται κατ΄ανώτατο όριο έξι 

συν τρεις ενδεχομένως μήνες (εάν υπάρξει αναβολή), οπότε η συζήτηση 

θα λάβει χώρα εντός 33 μηνών το πολύ. Εάν η απόφαση εκδοθεί εντός 

ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη συζήτηση (4-6 μήνες) 

διασφαλίζεται, έστω in extremis, το χρονικό όριο της τριετίας το οποίο 

θεωρεί καταρχήν εύλογο το ΕΔΔΑ ανά βαθμό δικαιοδοσίας. Είναι 

προφανές ότι η άμεση θέση σε ισχύ του παραπάνω δικονομικού 

καθεστώτος από τα, υπερφορτωμένα, διοικητικά δικαστήρια θα ήταν 

αδύνατη αποστολή για αυτά. Για το λόγο αυτό, ο νομοθέτης μετέθεσε το 

χρόνο πλήρους εφαρμογής στο άμεσο μέλλον με δύο τρόπους. Πρώτον, 

προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν αφορούν τις εκκρεμείς 

υποθέσεις, αλλά όσα ένδικα βοηθήματα ή μέσα ασκούνται μετά την 16η 

Σεπτεμβρίου 2012. Η συγκεκριμένη λύση ανέβαλε πρακτικά την 

εφαρμογή του θεσμού μέχρι το φθινόπωρο του 2014, όταν και 

συμπληρώθηκε το 24μηνο για τις υποθέσεις που εισήχθησαν το 

Σεπτέμβριο του 2012. Η λύση αυτή διασώζεται από τη σκοπιά της αρχής 

της δικονομικής ισότητας – καθόσον ο προσδιορισμός σε κάθε 

περίπτωση γίνεται κατά τα συνήθως συμβαίνοντα με βάση την αρχή της 

                                                 
1  Γιώργος Ι. Δελλής Η Διοικητική Δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας. σελ. 183 επ. 
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χρονικής προτεραιότητας - ενώ ήταν η μόνη ρεαλιστική για την επιτυχία 

του θεσμού. Δεύτερον, κατά την πρώτη πενταετία εφαρμογής των 

διατάξεων για την αίτηση επιτάχυνσης, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο του 

2017, εισάγεται το ακόλουθο μεταβατικό καθεστώς: ακόμη και εάν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις ευδοκίμησης της αίτησης, το δικαστήριο 

δεν είναι υποχρεωμένο να ορίσει συντομότερη δικάσιμο εντός εξαμήνου 

για το σύνολο των αιτημάτων. Ικανοποιεί μόνο συγκεκριμένο αριθμό, ο 

οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 των υποθέσεων κάθε δικασίμου, 

λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν προηγούμενες καθυστερήσεις, τις ανάγκες 

και το φόρτο του δικαστηρίου, και το επείγον των συγκεκριμένων 

υποθέσεων. Το μεταβατικό αυτό καθεστώς είναι εύλογο, διότι στην 

αντίθετη περίπτωση, τα πινάκια θα υπερφορτώνονταν ή θα παραμέριζαν 

τις ήδη χρονίζουσες αλλά και τις νεοεισερχόμενες υποθέσεις, 

διαιωνίζοντας το πρόβλημα των καθυστερήσεων. 

 Με το δεδομένο ότι πλέον από τις 16-9-2017 την πρωτοβουλία 

προσδιορισμού των υποθέσεων θα την έχουν οι διάδικοι, ενώ για τις 

υποθέσεις που έχουν κατατεθεί πριν από τις 15-9-2012 θα ισχύει 

παράλληλα το ισχύον σύστημα της υποβολής των αιτήσεων προτίμησης, 

στις οποίες όμως ελέγχονται οι ουσιαστικοί λόγοι προτίμησης (π.χ. το 

είδος της υπόθεσης, η βλάβη του αιτούντος κλπ), είναι προφανές ότι 

ενόψει του ενδεχόμενου να κατακλυστούν τα δικαστήρια με την υποβολή 

των εν λόγω αιτήσεων, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μια στρατηγική 

μακροπρόθεσμου προσδιορισμού. Αν ληφθεί υπόψη ότι παραλλήλως θα 

πρέπει να γίνεται προσδιορισμός και παλιών υποθέσεων, ενώ θα πρέπει 

να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα και προβλήματα που θα ανακύψουν 

από λειτουργικά κενά, νομίζω ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μία λογική 

μακροπρόθεσμου πλην στοχευμένου προσδιορισμού. Σύμφωνα με τη 

λογική αυτή θα πρέπει να γίνει ένας προσδιορισμός πρωτοείσακτων 

παλιών υποθέσεων με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας σε 

βάθος ενός έτους, με βάση υπολογισμού έναν δικαστή ανά τμήμα, ώστε 
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να υπάρχει περιθώριο δικασίμων, να αναπτυχθεί ο προσδιορισμός των 

υποθέσεων που προσδιορίζονται υποχρεωτικά μετά από την υποβολή 

αιτήσεως επιτάχυνσης ή στις περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης του 

Δημοσίου, στο χρονικό πλαίσιο αυτό και για αριθμό υποθέσεων που να 

αντιστοιχεί σε έναν περαιτέρω δικαστή ακόμη και να καλυφθούν οι 

υπολειπόμενες προς προσδιορισμό και ανά Τμήμα υποθέσεις με έναν 

βραχυπρόθεσμο προσδιορισμό, ανάλογα με τις ανάγκες του Δικαστηρίου 

και τη φέρουσα ικανότητα των Τμημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, πέρα 

από την ορθολογική αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων 

επιτυγχάνεται και η αποσυμπίεση της δυσφορίας των πολιτών από την 

καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι πολίτες 

είναι εξοικειωμένοι από τα πολιτικά δικαστήρια στον μακροπρόθεσμο 

προσδιορισμό υποθέσεων και ο προσδιορισμός μετά από ένα έτος είναι 

διαχειρίσιμος, δεδομένου ότι έχει εδραιωθεί  στους πολίτες η εσφαλμένη 

αντίληψη ότι μετά την αναμονή στο στοκ των απροσδιόριστων 

υποθέσεων, η υπόθεση τους θα προσδιοριστεί μετά την πάροδο μακρού 

χρόνου, κατά τα συνήθως συμβαίνοντα στα πολιτικά δικαστήρια. 

Άλλωστε, με την ταχεία απομείωση των εκκρεμών υποθέσεων σε όλα τα 

διοικητικά πρωτοδικεία, η οποία οφείλεται αφενός μεν στη μειωμένη 

εισαγωγή , αφετέρου δε στη ραγδαία αύξηση του παραγόμενου έργου 

είναι νομίζω εφικτό  - μετά και από τη σχετική μελέτη των στατιστικών 

στοιχείων – σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα (2019-2020) να 

προσδιορίζεται άμεσα το σύνολο των εισαγόμενων υποθέσεων. 

 

Γ. Επίδραση ΙΤ στη Διοίκηση Δικαστηρίων. 

Ι. Πέρα από όσα προαναφέρθηκαν για την ανάγκη τήρησης 

ομογενοποιημένων στατιστικών από τα δικαστήρια, με σκοπό αφενός 

μεν τη στοχοθεσία, αφετέρου δε την αξιολόγηση των δικονομικών 

προϋποθέσεων επιτάχυνσης της διοικητικής δίκης στα πλαίσια ενός 
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εθνικού στόχου επιτάχυνσης, η τήρηση αυτή καθεαυτή τέτοιων 

στατιστικών προϋποθέτει την πληροφοριακή υποστήριξη τους από ένα 

σύστημα μηχανοργάνωσης αξιόπιστο και λειτουργικό. Η διοικητική 

δικαιοσύνη είχε την τύχη, αλλά και την ικανότητα πρόβλεψης των 

στελεχών της, να εισέλθει πρώτη σε σχέση με τα πολιτικά και ποινικά 

δικαστήρια σε μια φάση εκσυγχρονισμού των υποδομών της που 

ξεκίνησε ήδη από το 1997, έφτασε σε ένα ώριμο στάδιο με τον 

εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων σε 10 Διοικητικά 

Πρωτοδικεία και 3 Διοικητικά Εφετεία το 2008 και ολοκληρώνεται πλέον 

επίσημα σήμερα το 2016 για το σύνολο της Διοικητικής Δικαιοσύνης 

(ΣτΕ, Διοικητικά Εφετεία, Διοικητικά Πρωτοδικεία) με τη θέση σε 

αποκλειστική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 

Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ Δ.Δ.). Η 

έναρξη λειτουργίας του συστήματος αυτού δεν πρέπει να αποτελέσει την 

κορύφωση της φάσης εκσυγχρονισμού των δικαστηρίων, αλλά την 

αφετηρία της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων του και τη βάση για 

τη συνεχή επέκταση αυτών. Η συγκριτική μελέτη της χρήσης αντίστοιχων 

συστημάτων σε χώρες τεχνολογικά προηγμένες (π.χ. Εσθονία) και η 

ανάπτυξη αντίστοιχων software μας δείχνουν ότι υπάρχουν περιθώρια 

διαρκούς διεύρυνσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Άλλωστε η 

επίδραση της χρήσης των ΙΤ συστημάτων επηρεάζει ταυτόχρονα όλους 

τους πυλώνες της δίκης, ήτοι πολίτες, δικηγόρους, δικαστές και 

υπαλλήλους, όχι στον ίδιο βαθμό βέβαια, άρα με περιθώρια αύξησης της 

αλληλεπίδρασής τους. 

 

1) Πολίτες – Δικηγόροι 

Η χρησιμότητα της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων έγκειται, 

πέρα από την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και άρα την 

καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων και φυσικών πόρων και τη 
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βελτίωση της καθημερινότητας των στελεχών των εμπλεκομένων 

υπηρεσιών, κυρίως στην επίδρασή του στους πολίτες και στους 

δικηγόρους. Η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών, η διευκόλυνση του 

έργου του δικηγόρου και μέσω αυτών η αποτελεσματικότερη, δια της 

προσφορότητας, παροχή δικαστικής προστασίας είναι ένας από τους 

βασικούς στόχους των ΙΤ διαδικασιών. Μια βασική συνέπεια της 

ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών είναι η δικτύωση μεταξύ των 

συμμετεχόντων και στην προκειμένη περίπτωση οι πολίτες και οι 

δικηγόροι αποτελούν βασικό πυλώνα του πληροφοριακού συστήματος 

αφού σε αυτούς εξωτερικεύεται η αποδοτικότητά του. Η συνεχής 

ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος οδηγεί σε περισσότερη 

διαφάνεια, καθώς όλες οι ενέργειες και οι ροές καταγράφονται στο 

σύστημα, ενώ επίσης αυξάνεται η  διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς 

της διοίκησης γεγονός που έχει ως συνέπεια τη μείωση του χρόνου που 

διαθέτουν οι πολίτες (π.χ. για την έκδοση πιστοποιητικών). Ειδικότερες 

συνέπειες της ανάπτυξης των συστημάτων αυτών για τους πολίτες και 

τους δικηγόρους είναι οι κάτωθι: 

α) Ηλεκτρονική παρακολούθηση υπόθεσης. 

Ήδη από τα πρώτα στάδια αναπτύξεως των πληροφοριακών 

συστημάτων, η βασική παροχή του συστήματος στους πολίτες και τους 

δικηγόρους ήταν η χορήγηση κωδικού για την ηλεκτρονική 

παρακολούθηση της πορείας της υπόθεσής τους. Σε κάθε στάδιο 

ανάπτυξης αυξάνεται το εύρος της πληροφόρησης (π.χ. κατάθεση, 

προσδιορισμός, αναβολές, έκδοση απόφασης, καθαρογραφή, θεώρηση, 

επιδόσεις), ενώ δυνητικά επί κάθε σταδίου υπάρχει η δυνατότητα 

αύξησης των παρεχόμενων πληροφοριών. Είναι προφανές ότι η εργασία 

των δικηγόρων απλουστεύεται σε σημαντικό βαθμό αφού μπορούν από 

απομακρυσμένο σημείο με τη χρήση ενός μοναδικού κωδικού για κάθε 

υπόθεση να παρακολουθούν την εξέλιξή της. Στο μέλλον και με τη χρήση 
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προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών θα μπορούν να έχουν 

πρόσβαση ταυτόχρονα στις πληροφορίες για όλες τις υποθέσεις τους σε 

ένα δικαστήριο ή σε μία κατηγορία υποθέσεων. Για τους πολίτες η 

συγκεκριμένη δυνατότητα αποτελεί ειδικό μέτρο διαφάνειας, αφού με τη 

χρήση του κωδικού ηλεκτρονικής παρακολούθησης της υπόθεσης 

μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσής τους παράλληλα 

και ανεξάρτητα από το δικηγόρο τους. 

β) Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου. 

Το άρθρο 126 παρ. 7 του ΚΔΔ, το οποίο προστέθηκε με το ν. 4055/2012 

ορίζει ότι: « 7. Τα δικόγραφα μπορεί να υποβάλλονται και με ηλεκτρονικά 

μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την 

έννοια του άρθρου 3 παρ.1 του π.δ. 150/2001 (Α-125). Τα δικόγραφα 

που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι κατατέθηκαν, 

εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το δικαστήριο 

ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, 

κατά την ως άνω έννοια, και περιέχει και την έκθεση κατάθεσης.» Με το 

ΠΔ 40/2013 καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες 

σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Ειδικότερα καθορίστηκε ο 

τρόπος κατάθεσης του δικογράφου από το δικηγόρο, οι υποχρεώσεις της 

γραμματείας, ασφαλιστικές δικλείδες σχετικά με τυχόν αστοχία του 

συστήματος, καθώς επίσης και ο χρόνος  έναρξης ουσιαστικής ισχύος 

των διατάξεων αυτών, καθώς ο χρόνος αυτός άπτεται της δυνατότητας 

πληροφοριακής υποστήριξης κάθε δικαστηρίου. Για το λόγο αυτό η 

ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου ξεκίνησε άμεσα στο ΣτΕ, με μικρά 

μέχρι στιγμής αποτελέσματα (μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά 

18 δικόγραφα), καθόσον στο πρώτο στάδιο εφαρμογής υπάρχει μια 

εύλογη ανασφάλεια για την πρώτη χρήση τέτοιων μεθόδων, ενώ λόγω 

και της δραστικής μείωσης των προς κατάθεση δικογράφων η με φυσική 

παρουσία διαδικασία κατάθεσης είναι εύκολη και δεν λειτουργεί 



 

 22  

αποτρεπτικά για το χρήστη. Επιπλέον, μετά από τη θέση σε ισχύ του 

ανωτέρω ΠΔ το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΤΑΧΙS έθεσε σε 

εφαρμογή την υπηρεσία e-παράβολο, η οποία αναμένεται μετά από την 

έναρξη πλήρους παραγωγικής λειτουργίας του ΟΣΔΔΥ ΔΔ να 

διασυνδεθεί με αυτό διευρύνοντας τη γκάμα των διαθέσιμων υπηρεσιών. 

Σε ότι αφορά στα διοικητικά δικαστήρια ειδικότερα, το ανωτέρω ΠΔ ορίζει 

ότι η ενεργοποίηση της υπηρεσίας αυτής ανά δικαστήριο θα γίνεται με 

απόφαση του Γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων. Ήδη, μετά τη λειτουργία του ΟΣΔΔΥ ΔΔ 

αναμένεται από τον Σεπτέμβριο 2016 να ξεκινήσει η λειτουργία της 

υπηρεσίας αυτής τα μεγαλύτερα δικαστήρια της χώρας. 

γ) Ηλεκτρονική Επίδοση. 

Το αμέσως επόμενο στάδιο ανάπτυξης του υπάρχοντος πληροφοριακού 

συστήματος αναμένεται να αποτελέσει η ηλεκτρονική επίδοση κλήσεων 

και αποφάσεων. Σε ένα σύστημα όπως αυτό της διοικητικής δικαιοσύνης 

με την επικυριαρχία του ανακριτικού συστήματος η τυχόν εφαρμογή του 

συστήματος της ηλεκτρονικής επίδοσης θα αποτελούσε μία επανάσταση 

στο χώρο της δικαιοσύνης και θα επιδρούσε καταλυτικά στην πλέον 

ουσιαστική βελτίωση όλων των δεικτών χρονικής απονομής της 

δικαιοσύνης. Στην παρούσα φάση μπορεί να αναφερθεί ότι ο πυλώνας 

της διοικητικής δικαιοσύνης (δικαστήρια) στο τέλος του έτους 2016 θα 

μπορούσε να είναι έτοιμος για ένα τέτοιο βήμα. Ο έτερος πυλώνας που 

είναι οι ιδιώτες διάδικοι μπορούν ήδη να διαλειτουργήσουν μόνο όμως 

μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Το πρόβλημα εστιάζεται στον 

τρίτο πυλώνα που είναι το Δημόσιο, τα ΝΔΠΠ, οι ΟΤΑ και οι λοιπές 

δημόσιες αρχές, ως προς τις οποίες αναμένουμε την πλήρη λειτουργία 

της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ERMIS. 

2) Διοίκηση 

 α) Διαδραστικότητα με άλλους δημόσιους φορείς. 
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 Όπως προαναφέρθηκε το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα έχει 

πλήρη διαδραστικότητα με το ΝΣΚ και την Ολομέλεια Δικηγορικών 

Συλλόγων, ενώ υπολείπεται στους άλλους δημόσιους φορείς. Σκόπιμη 

θα ήταν η διασύνδεσή του με το TAXIS ή το Εθνικό Δημοτολόγιο,  

γεγονός που θα διευκόλυνε και τους πολίτες στις επαφές τους με τις 

γραμματείας των δικαστηρίων.  

 β) Ηλεκτρονική κατάθεση φακέλου δικογραφίας. 

 Ήδη στις φορολογικές υποθέσεις τα στοιχεία του φακέλου της 

δικογραφίας έχουν ήδη κατατεθεί, σε ηλεκτρονική μορφή με ποινή 

απαραδέκτου της διαδικασίας, ενώπιον της Διεύθυνσης  Επίλυσης 

Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Εσόδων κατά το στάδιο κατάθεσης 

της ενδικοφανούς προσφυγής. Περαιτέρω, το ΙΚΑ σε μεγάλο ποσοστό 

μαζί με το φάκελο της δικογραφίας προσκομίζει και cd με τα στοιχεία του 

φακέλου. Είναι προφανές όμως ότι στο στάδιο αυτό υπολείπεται το 

σύστημα σε διαδραστικότητα, αφού η ηλεκτρονική πληροφόρηση μέσω 

φορητών συσκευών δεν εντάσσεται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα, ενώ ακόμη και αυτό το πρωτογενές πληροφοριακό υλικό είναι 

περιορισμένο, γεγονός που οφείλεται βέβαια και στις συνεχείς 

αναδιαρθρώσεις  των δημοσίων φορέων (Δ.Ο.Υ.  και Ασφαλιστικά 

Ταμεία) αλλά και της υποστελέχωσής τους, σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι τα δικαστήρια εκδικάζουν ακόμη παλιές υποθέσεις τα στοιχεία του 

φακέλου των οποίων  δεν υπάρχουν προφανώς σε ψηφιακή μορφή. 

 γ) Ενοποίηση συστημάτων γραμματείας. 

 Η ψηφιοποίηση της ροής στις διαδικασίες των Διοικητικών 

Δικαστηρίων οδηγεί αναπόφευκτα σε ομογενοποίηση των βιβλίων και 

των εγγράφων όλων των δικαστηρίων. Παράλληλα η εισαγωγή  

ομογενοποιημένου πληροφοριακού περιβάλλοντος για το σύνολο των 

δικαστηρίων θα αναβαθμίσει την ποιότητα και την ταχύτητα απονομής 

δικαιοσύνης, καθώς θα εξασφαλιστεί έγκαιρη και ασφαλής εσωτερική 
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πληροφόρηση και θα υπάρξει αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών 

και άρα καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινων και φυσικών πόρων. 

3) Δικαστές 

 α) Νομολογία 

 Για πρώτη φορά υπάρχει ενοποίηση των βάσεων νομολογιακών 

δεδομένων ΣτΕ, Διοικητικών Εφετείων και Διοικητικών Πρωτοδικείων με 

δυνατότητα αναζήτησης με βάση τα δομημένα στοιχεία, το αριθμητικό 

ευρετήριο και λέξεις κλειδιά.  

 β) Πρόσβαση συστημάτων γραμματείας. 

 Με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

παρέχεται η δυνατότητα στους δικαστές πρόσβασης σε δεδομένα της 

γραμματείας μέσω VPN όμως και όχι μέσω ίντερνετ. 

ΙΙ. Αντικείμενο ΟΣΔΔΥ ΔΔ 

α) Αντικείμενα. 

 1) Διαχείριση υποθέσεων 

 2) Διαχείριση νομολογίας 

 3) Διαχείριση διοικητικής πληροφόρησης 

 4) Διαχείριση διαδικτυακής πύλης 

 5) Κεντρική Βάση δεδομένων 

 6) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

 7) Τήρηση ομογενοποιημένων στατιστικών 

 8) Εξοπλισμός – αποκατάσταση και συντήρηση hardware και    

 software 

β) Φάση Υλοποίησης 
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γ) Σκοποί ΟΣΔΔΥ  

Γενικοί: 1) Επιτάχυνση δικαιοσύνης 

 2) Διευκόλυνση διαδικασιών δικηγόρων – Μέτρο 

 αντιγραφειοκρατικής  αποσυμφόρησης  

Ειδικοί: 1) Ψηφιοποίηση της ροής της διαδικασίας 

 2) Εισαγωγή ομογενοποιημένου πληροφοριακού 

 περιβάλλοντος 

 

Δ. Διαχείριση κρίσεων 

στο πλαίσιο της διοίκησης δικαστηρίων 

 1) Απειλή βομβιστικής επίθεσης 

– Η εμπειρία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30-12-2010. 

 2) Διάπραξη  αυτόφωρων ποινικών αδικημάτων 

 3) Πλαστότητα προσωρινών διαταγών, δικογράφων 

 4) Συμπεριφορά πολιτών 

Ε. Case study 

 -Nόμος 4375/2016 για Άσυλο κλπ. 

 12 Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (5 σε 1 Δικαστήριο) 

 Υπόθεση εργασίας -30.000 αιτήσεις ασύλου. Διαχείριση. 

 


