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I. Η ψηφιοποίηση της 
δικαιοσύνης στο επίκεντρο 



1.  Συμπεράσματα Συμβουλίου Υπουργών 
Οκτωβρίου 2020  με θέμα «Πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη - αξιοποίηση των ευκαιριών της 
ψηφιοποίησης» (έγγραφο st 15599/20)

α.  η διενέργεια ψηφιακών δικαστικών διαδικασιών, 
η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ διαδίκων, δικαστηρίων και 
αρχών, η ηλεκτρονική διαβίβαση εγγράφων και η 
πραγματοποίηση ακροάσεων και διασκέψεων με οπτικοακουστικά 
μέσα έχουν ήδη καταστεί σημαντικά στοιχεία αποδοτικής 

δικαστικής διοίκησης σε πολλά κράτη μέλη (παρ. 10) 

β.   οι δικαστές, οι εισαγγελείς, το δικαστικό προσωπικό και οι 
λοιποί ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα πρέπει 
να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιούν και 
να εφαρμόζουν τις ψηφιακές τεχνολογίες και εργαλεία 
αποτελεσματικά και με τον δέοντα σεβασμό των δικαιωμάτων και 
ελευθεριών όσων επιζητούν δικαιοσύνη (παρ. 29). 



2.  Στις 2 Δεκεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 
την ανακοίνωση  «Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση – Μια εργαλειοθήκη ευκαιριών» (COM(2020) 
710) 

α.  Και μόνο το γεγονός ότι πλέον  ανακοίνωση της 
Επιτροπής αφορά την «ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης» και όχι μόνο 
της «δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις»  
για την οποία η ΕΕ έχει αρμοδιότητα με βάση τα άρθρα 81 επ. της 
ΣυνΛΕΕ επιβεβαιώνει (για ακόμη μια φορά) την «εξακτίνωση» 
(spillover)  που αναπτύσσουν οι πολιτικές της ΕΕ

Β. Η εγγύτερη μελέτη της ανακοίνωσης αυτής (όπως και των 
Συμπερασμάτων του Συμβουλίου) παρέχει ένα καλό παράδειγμα για 
το πώς η ίδια Ένωση  αλλά και η συνεργασία των επιμέρους κρατών 
που την συναποτελούν θα μπορούσε να επιδράσει θετικά στη 
λειτουργία όχι μόνο της δικαστικής συνεργασίας αλλά και των ίδιων 
των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. Είναι μια απτή 
απόδειξη ότι, πλέον,  όχι μόνο η ανεξαρτησία των λειτουργών της 
δικαιοσύνης αλλά η ίδια η  οργάνωση της δικαστικών συστημάτων -
ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής και στις 
υπενομοθετικές δεσμεύσεις των κρατών - βρίσκεται στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος της Ένωσης.



ΙΙ. Οι ομάδες του Συμβουλίου για το ηλεκτρονικό δίκαιο 
(e-law) και  την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-justice) 

1 . Η Σύνθεση e-Law 
παρακολουθεί την ανάπτυξη 
του EUR-Lex, της νομικής 
βάσης δεδομένων και 
συστημάτων πληροφοριών. 
Το EUR-Lex είναι η 
διαδικτυακή πύλη για 
πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ. 
 



Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ELI- 
European Legislation Identifier.

 Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας  (ELI) είναι ένα σύστημα 
χάρη στο οποίο είναι δυνατή η παροχή της νομοθεσίας στο διαδίκτυο 
σε τυποποιημένη μορφή, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η 
πρόσβαση των ενδιαφερομένων σ’ αυτή, αλλά και η ανταλλαγή και 
επαναχρησιμοποίησή της σε διασυνοριακό επίπεδο. Ανάμεσα σε άλλα 
καθιστά ευχερέστερη την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της 
ενωσιακής νομοθεσίας στην εθνική.

►  https://eur-lex.europa.eu/eli-register/about.html 

https://eur-lex.europa.eu/eli-register/about.html


Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI- 
European Case Law Identifier.

► Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI). Το ECLI έχει την 
ίδια αναγνωρίσιμη μορφή για όλα τα κράτη μέλη και τα 
δικαστήρια της ΕΕ. Ειδικότερα, καλείται να φέρει πέντε στοιχεία, 
α) Τη συντομογραφία «ECLI», β) τον κωδικό της χώρας στην 
επικράτεια της οποίας εκδόθηκε η δικαστική απόφαση, γ) Τον 
κωδικό του δικαστηρίου, δ) το έτος της απόφασης, το οποίο 
καταγράφεται με τέσσερα ψηφία, ε) έναν τακτικό αριθμό, που 
πρέπει να είναι μοναδικός, κατά την έννοια ότι δεν πρέπει να 
υπάρχουν περισσότερες από μία δικαστικές αποφάσεις του ιδίου 
δικαστηρίου στο ίδιο έτος με τον ίδιο τακτικό αριθμό.  χάριν:  
ECLI:NL:HR:2009:384425, όπου ο αριθμός 384425 θα μπορούσε να 
είναι ο αριθμός της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου («HR») 
των Κάτω Χωρών («NL») του έτους 2009

► https://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/ecli.html



2.  Ομάδα  e- JUSTICE 
Α. Αν η ομάδα e-LAW  υπηρετεί τη γνώση του ευρωπαϊκού 
δικαίου και της νομολογίας και το αντικείμενο εργασιών της  
έχει ως διαδικτυακή αντανάκλαση το περιεχόμενο της 
ιστοσελίδας EUR -lex,  η ομάδα e- JUSTICE υπηρετεί 
περαιτέρω την πρακτική εφαρμογή του ενωσιακού 
κεκτημένου,  με μια λέξη υπηρετεί τη δικαστική συνεργασία 
στην πράξη, έχει δε ως διαδικτυακή αντανάκλαση το 
περιεχόμενο της ιστοσελίδας European e-justice portal…..

Η σύνθεση αυτή προετοιμάζει τη Στρατηγική για  την 
ηλεκτρονική δικαιοσύνη η οποία παρέχει όραμα για το τι θα 
περιληφθεί στο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική 
δικαιοσύνη, το οποίο  περιέχει κατάλογο έργων προς 
εξέταση. Ήδη είναι σε εξέλιξη το τρίτο Πολυετές Σχέδιο 

Δράσης (2019-2023) Βλ. την Στρατηγική για την 
ηλεκτρονική δικαιοσύνη 2019‑2023, που εγκρίθηκε στο 
Συμβούλιο της 6.12.2018 (έγγραφο st 14200/18)





Περιεχόμενα της Πύλης

► Πληροφορίες για τους πολίτες και 
τους επαγγελματίες 

► Ηλεκτρονικά εργαλεία για 
αναζήτηση μητρώων

► Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες -Ειδικότερα είναι ήδη εφικτή μεταξύ 
αρκετών κρατών  η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για  
έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής  πληρωμής (European Payment 
Order) αλλά και για επίλυση μικροδιαφορών (small claims 
procedure)



 IΙΙ. Η  ψηφιοποίηση της δικαστικής συνεργασίας 

A. Στις αστικές υποθέσεις  

1.  Επιδόσεις -  Νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1784 

► α. Βελτίωση του συστήματος  διαβιβάσεως εγγράφων μέσω κεντρικών αρχών μέσω της 
ψηφιοποίησης αυτού (άρθρο 5).  Αυτό επιτυγχάνεται με υποχρεωτική δημιουργία  ενός 
αποκεντρωμένου συστήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠ)  που θα περιλαμβάνει 
εθνικά συστήματα ΤΠ διασυνδεδεμένα μέσω μιας υποδομής επικοινωνιών που θα 
επιτρέπει την ασφαλή και αξιόπιστη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σε 
πραγματικό χρόνο μεταξύ των εθνικών συστημάτων ΤΠ  (για παράδειγμα με βάση το 
e-CODEX). 

► β. Διεύρυνση των παράλληλων άμεσων τρόπων επίδοσης με την προσθήκη της 
ηλεκτρονικής επίδοσης (άρθρο 19). Η διάταξη νομιμοποιεί την ηλεκτρονική αποστολή 
πράξης από τον λογαριασμό χρήστη του αποστολέα απευθείας στον λογαριασμό χρήστη 
του παραλήπτη ως έγκυρη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων βάσει του 
Κανονισμού εφόσον αυτός ο τρόπος επίδοσης προβλέπεται από το δίκαιο του forum, 
υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι πληρούται μία από τις εναλλακτικές προϋποθέσεις 
που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α και β της §1.  Τα δικαιώματα του λήπτη της 
επίδοσης είναι επαρκώς διασφαλισμένα διότι : στο στοιχείο α υπάρχει «ενσωματωμένη» 
συναίνεση γιατί ο παραλάπτης κάποια στιγμή έγινε χρήστης μιας πιστοποιημένης 
υπηρεσίας  και μάλιστα   συναίνεσε ειδικά και στην  επίδοση ή κοινοποίησης πράξεων 
κατά την διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Στο στοιχείο β ο λήπτης έχει συναινέσει εκ 
των προτέρων να λάβει χώρα επίδοση σε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
επιπλέον πρέπει να επιβεβαιώσει στον αποστολέα μέσω απόδειξης παραλαβής το γενονός 
αλλά και την ημερομηνία της λήψης το οποίο επίσης θα καθορίζει το ποιος θα μπορεί να 
κάνει την ηλεκτρονική επίδοση



2. Λήψη αποδείξεων – Νέος 
Κανονισμός ΕΕ 2020/1783

► Βελτίωση του  συστήματος διαβιβάσεως παραγγελιών και αντιστροφής 
διαβίβασης διεξαχθεισών αποδείξεων, μέσω της ψηφιοποίησης αυτού 
(άρθρο 7).  Αυτό επιτυγχάνεται, όπως και στον Κανονισμό για τις 
επιδόσεις,  με υποχρεωτική δημιουργία  ενός αποκεντρωμένου 
συστήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠ)  που θα περιλαμβάνει 
εθνικά συστήματα ΤΠ διασυνδεδεμένα μέσω μιας υποδομής επικοινωνιών 
και θα επιτρέπει την ασφαλή και αξιόπιστη διασυνοριακή ανταλλαγή 
πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των εθνικών συστημάτων

► Β. Απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης (Άρθρο 
20 ). Με την τροποποίηση αναμένεται να εξορθολογιστεί η   διαδικασία 
διαβίβασης παραγγελιών και το πλέον σημαντικό να καταστεί 
ευκολότερη η ακρόαση προσώπων χωρίς να απαιτείται να ταξιδέψουν σε 
άλλη χώρα.

►  Η ακρόαση μέσω βιντεοδιάσκεψης μπορεί να είναι σε ορισμένες 
περιπτώσεις ιδιαίτερα σημαντική για τη λυσιτελή εφαρμογή διατάξεων 
άλλων Κανονισμών και αξιόλογα τέτοια παραδείγματα προσφέρει ο 
αναθεωρημένος Κανονισμός 1111/2019 ( Βρυξέλλες ΙΙ (β ή ter) 
αναφορικά ιδίως με την ακρόαση των γονέων και του παιδιού 



B. Στις ποινικές υποθέσεις 

► H δημιουργία ενός συστήματος ψηφιακής ανταλλαγής 
ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, του   e-Evidence Digital 
Exchange System (e-EDES) είναι η σημαντικότερη εξέλιξη των 
τελευταίων δύο ετών στην ψηφιοποίηση της συνεργασίας σε 
ποινικές υποθέσεις Πρόκειται για ένα διασυνοριακό ηλεκτρονικό 
σύστημα που προσφέρει έναν εύκολο, γρήγορο και ασφαλή 
ψηφιακό τρόπο για τη διαχείριση των δικαστικών 

διασυνοριακών διαδικασιών (ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, 
Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας κλπ)

► Υλοποιήθηκε από την Επιτροπή στα πλαίσια του EXEC II - 
«Connecting the e-Evidence Platform to the national Case 
Management System (CMS) – τα κ-μ διασφαλίζουν την (κομβικής 
πρακτικής σημασίας)  διασύνδεση του ανωτέρω εργαλείου  με τα 
εθνικά συστήματα, όπως (για την Ελλάδα) «Ολοκληρωμένο 
σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και 

Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) 



Γ. Πρόταση Κανονισμού για το σύστημα 
επικοινωνίας  e-CODEX 

► Η ψηφιοποίηση της δικαστικής συνεργασίας που 
αδρομερώς περιγράφηκε ανωτέρω πρέπει να βασίζεται 
σε αρχές όπως διαλειτουργικότητα (εθνικών 
συστημάτων), φορητότητα, ασφάλεια και ακεραιότητα 
δεδομένων. Οι αρχές αυτές υπηρετούνται από το 
σύστημα του  e-CODEX.  Στις 2 Δεκεμβρίου 2020 η 
Επιτροπή υπέβαλε πρόταση  Κανονισμού (έγγραφο 
13709/20) σχετικά με ένα μηχανοργανωμένο σύστημα 
επικοινωνίας σε διασυνοριακές αστικές και ποινικές 
διαδικασίες (σύστημα e-CODEX).



Sample workflow



e-Evidence Digital Exchange 
System (e-EDES)



Ανάθεση e-CODEX στον 
οργανισμό eu-LISA

► Το σύστημα e-CODEX (επικοινωνία μέσω επιγραμμικής ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα της 
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης) εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου δράσης για την 
ηλεκτρονική δικαιοσύνη 2009-2013, με στόχο κυρίως την προώθηση της ψηφιοποίησης των 
διασυνοριακών δικαστικών διαδικασιών και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των 
δικαστικών αρχών των κρατών μελών. Αναπτύχθηκε από 21 κράτη μέλη (Μεταξύ των οποίων 
η Ελλάδα) τη συμμετοχή και άλλων τρίτων χωρών/εδαφών και οργανισμώνμεταξύ 2010 και 
2016 και τελεί υπό τη διαχείριση κοινοπραξίας κρατών μελών και άλλων οργανισμών, που 
χρηματοδοτείται από επιχορήγηση της ΕΕ.

► Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση – Μια εργαλειοθήκη ευκαιριών», την οποία δημοσίευσε την ίδια ημέρα  μαζί με την 
ανωτέρω πρόταση Κανονισμού,  θεωρεί ότι το e-CODEX αποτελεί το κύριο εργαλείο και το 
σημείο αναφοράς για τη δημιουργία ενός διαλειτουργικού, ασφαλούς και αποκεντρωμένου 
δικτύου επικοινωνίας μεταξύ εθνικών συστημάτων ΤΠ σε διασυνοριακές αστικές και ποινικές 
διαδικασίες. 

► Η εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση κατέδειξε ότι η καλύτερη λύση για τη 
διασφάλιση σταθερού μέλλοντος για το e-CODEX είναι η μεταφορά του στον «Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης», γνωστό και ως «eu-LISA», και η εξουσιοδότηση του 
εν λόγω Οργανισμού να μεριμνά για τη λειτουργική διαχείριση του συστήματος 



Δ. Ο ψηφιακός δίαυλος ως προεπιλογή 
(digital by default)

► Αυτό που θα αποτελέσει «αλλαγή παραδείγματος» στη δικαστική συνεργασία είναι η σχεδιαζόμενη 
«κατά προτεραιότητα» (υποχρεωτική)  χρησιμοποίηση  των ψηφιακών εργαλείων. Δηλαδή η χρήση 
του ψηφιακού διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας  να  μην είναι απλά μια ευχέρεια αλλά το 
ψηφιακό κανάλι να είναι  το (και νομοθετικά) «προεπιλεγμένο» ( the default communication 
channel). Το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή έγινε, όπως προαναφέρθηκε ήδη, με τους 
Κανονισμούς (ΕΕ)  1783 και 1784/20 για τη λήψη αποδείξεων και τις επιδόσεις σε αστικές 
υποθέσεις όπου ο ψηφιακός δίαυλος είναι υποχρεωτικός εκτός αν «  η διαβίβαση σύμφωνα δεν 
είναι δυνατή λόγω διακοπής λειτουργίας του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ ή όταν συντρέχουν 
έκτακτες περιστάσεις». 

► Το πρώτο αυτό βήμα είναι προάγγελος μιας γενικής και οριζόντιας νομοθέτησης που θα καθιστά 
τον ψηφιακό δίαυλο υποχρεωτικό, όπου αυτό θα είναι συμβατό με τη φύση της νομικής πράξεως. 
Προϋπόθεση και παρακολούθημα αυτής της γενίκευσης θα είναι φυσικά το γενικό παραδεκτό των 
ηλεκτρονικών εγγράφων, η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής αναγνώρισης ταυτότητας, 
υπογραφής και σφραγίδας. Ιδίως οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η  Eurojust και η 
Europol θα προσαρμόσουν ανάλογα τα συστήματα  διαχείρισης υποθέσεων (case management 
system -CMS) . Είναι πολύ πιθανό να απαιτηθούν ειδικές νομοθετικές βάσεις για ψηφιακή 
ανταλλαγή σε διασυνοριακές υποθέσεις τρομοκρατίας αλλά και για τη δημιουργία πλατφόρμας 
συνεργασίας που θα υποστηρίζει τις Κοινές Ομάδες Έρευνας. 

► Βλ. διαβούλευση  “Digitalisation of cross-border judicial cooperation” που ξεκίνησε στις 16/2/21

► https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12685-Digitalisation-o
f-cross-border-judicial-cooperation

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12685-Digitalisation-of-cross-border-judicial-cooperation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12685-Digitalisation-of-cross-border-judicial-cooperation


IV. Η (δυνητική)  επίδραση στα εθνικά 
συστήματα – 
1. Βασικές αρχές

► Παροχή χρήσιμων πληροφοριών στους επαγγελματίες της 
δικαιοσύνης και στους  πολίτες μέσω μιας  «ψηφιακής πύλης 
δικαιοσύνης». 

► Δυνατότητα πιο αποτελεσματικής δικαιοσύνης μέσω «εργαλείων 
πληροφορικής» που διαδρούν με τις δικαστικές αρχές 

► Διαλειτουργικότητα ΟΣΔΔΥ με άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά 
συστήματα 

► Οικοδόμηση αξιών μέσω της δημοσίευσης δεδομένων σχετικών με 
τη δικαιοσύνη



2. Δημοσίευση και κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας 

► Ενα οριζόντιο  πραγματικά "αναπτυξιακό" έργο (που δεν αφορά 
μόνο τη δικαιοσύνη) είναι η περαιτέρω αξιοποίηση της 
τεχνολογίας  στη δημοσίευση της Νομοθεσίας από το Εθνικό 
Τυπογραφείο ώστε  ο χρήστης να έχει πρόσβαση όχι μόνο στο 
νόμο που δημοσιεύθηκε αλλά και στην ισχύουσα κωδικοποιημένη  
μορφή ενός νομοθετήματος και έτι περαιτέρω  στη διαχρονική 
εξέλιξη μιας διάταξης.  Η υιοθέτηση του  ELI  και της λογικής του 
θα μπορούσε να  είναι ένα αποφασιστικό βήμα. 



 3. Δημοσίευση της νομολογίας

► Η Ελλάδα προς το παρόν συμμετέχει στο σύστημα ECLI, μόνο με 
το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν υφίσταται ενιαία ηλεκτρονική 
βάση εθνικών δικαστικών αποφάσεων. Ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων νομολογίας, πλην αυτή του Συμβουλίου της 
Επικρατείας που είναι διαθέσιμη στο κοινό σε περιβάλλον web 
είναι εκείνη του Αρείου Πάγου, που αφορά μόνο στη δική του 
νομολογία. Επιπλέον, υπάρχουν ιδιωτικές μόνο  συνδρομητικές 
βάσεις δεδομένων. 



4. Πολιτικές υποθέσεις

► Η ψηφιοποίηση πρέπει να γίνει η προεπιλογή και να καλύπτει 
όλο τον «κύκλο ζωής» μιας δικογραφίας από την κατάθεση του 
εισαγωγικού δικογράφου, την επίδοσή του, την εκδίκαση, τα 
ένδικα μέσα. Η εξέταση μαρτύρων και πραγματογνωμόνων μέσω 
τηλεδιάσκεψης να είναι ευχερής. 



5. Ποινική διαδικασία 

► όταν πλέον οι δικαστικές αρχές θα εκπαιδευτούν και θα είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν σε διασυνοριακές υποθέσεις συστήματα 
όπως το σύστημα ψηφιακής ανταλλαγής ηλεκτρονικών 
αποδεικτικών στοιχείων [ e-Evidence Digital Exchange System 
(e-EDES)] ή θα οργανώνουν μέσω ειδικών πλατφορμών ομάδες 
έρευνας, δεν είναι εύλογο να μην αναζητήσουν τρόπους τα 
εργαλεία αυτά και κυρίως οι λύσεις και δυνατότητες που 
παρέχουν να βρουν το «ανάλογό» τους και στις εθνικές 
διαδικασίες.



 Προδικασία

► Ψηφιοποίηση στην ποινική διαδικασία σημαίνει πρωταρχικά 
«ψηφιακό φάκελο» ήδη από την προδικασία.

► Τα συστήματα ιδίως των προανακριτικών και άλλων αρχών 
πρέπει να μπορούν να διαλειτουργούν με αυτά του ΟΣΔΔ-ΠΠ 
ώστε η διαβίβαση της δικογραφίας να γίνεται και ηλεκτρονικά 
και να εγγράφεται στα επίσης ηλεκτρονικά τηρούμενα βιβλία. Η 
χρέωση των δικογραφιών φυσικά θα είναι πάντα ευθύνη του 
διευθύνοντος την Εισαγγελία αλλά ένα αυτοματοποιημένο 
σύστημα με πολλές παραμέτρους θα μπορούσε να διασφαλίζει 
αφενός δίκαιη κατανομή σε ζωντανό χρόνο αφέτερου πλήρη 
εικόνα επίσης  σε ζωντανό χρόνο του σε «ποιανού τα χέρια» 
βρίσκεται μια δικογραφία, για πόσο χρόνο και για ποιο σκοπό. 



 Ανάκριση

► Η διαβίβαση της δικογραφίας στον ανακριτή θα γίνεται 
οπωσδήποτε και ως «φηφιακό σώμα»  και θα εγγράφεται στα 
φηφιοποιημένα βιβλία της ανάκρισης. 

► Ευνόητο είναι ότι θα διευκολυνθεί και θα επιταχυνθεί η χορήγηση 
αντιγράφων προς τους διαδίκους ( οι  συνήγοροι θα μπορούν να 
λάβουν αντίγραφα με ειδική εφαρμογή του ΟΣΔΔ-ΠΠ που θα τους 
εξασφαλίζει συγκεκριμένη πρόσβαση),  θα μηδενιστεί ο κίνδυνος 
απώλειας εγγράφων,  θα διευκολυνθεί η επεξεργασία του 
ανακριτικού υλικού. Ιδίως σε δικογραφίες με τεράστιο όγκο 
δεδομένων («διαχειριστικές») απλά προγράμματα αναζήτησης θα 
μπορούν να εντοπίζουν κρίσιμες αναφορές (ενός ονόματος, ενός 
τραπεζικού αριθμού)  και συσχετίσεις εντός του αποδεικτικού 
υλικού που το ανθρώπινο μάτι δεν είναι ευχερές να κάνει ή θα 
δαπανήσει σημαντικό χρόνο. 



Διασύνδεση του ανακριτικού 
γραφείου

► Με τη διασύνδεση του ανακριτικού γραφείου με τις βάσεις 
δεδομένων του δημοσίου, θα είναι δυνατή η άντληση στοιχείων 
από ληξιαρχεία, κτηματολογικά γραφεία, Δ.Ο.Υ. κ.τ.λ., άμεσα, 
χωρίς την ανάγκη ανταλλαγής αλληλογραφίας και υποβολής 
αιτημάτων, που ικανοποιούνται μετά από αρκετές ημέρες.



Επιδόσεις

► Η επίδοση των εγγράφων θα μπορεί να γίνει μέσω ειδικής 
πλατφόρμας, η οποία θα συνεργάζεται με την βάση δεδομένων 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.
Δ.Δ.). Ο ανακριτής θα αποστέλλει  τα έγγραφα ή τις κλήσεις στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δηλώσει στη φορολογική του 
δήλωση ο μάρτυρας ή ο κατηγορούμενος. Με τη λήψη της 
κλήσης, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται στο κινητό του 
τηλέφωνο και θα εισέρχεται εντός εύλογου διαστήματος (π.χ. 48 
ωρών) στη σχετική εφαρμογή, επιβεβαιώνοντας ότι την 
παρέλαβε. Η επιβεβαίωση αυτή θα αποτελεί αποδεικτικό 
επίδοσης και θα επιστρέφει στον ανακριτή.  Είναι αυτονόητο ότι 
στην περίπτωση που δεν γίνει επιβεβαίωση από τον καλούμενο ή 
αν αυτός τυγχάνει άγνωστο ή δεν έχει δηλώσει ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και κινητό τηλέφωνο, θα λαμβάνει χώρα φυσική 
επίδοση του εγγράφου.



Προσδιορισμός δικασίμου 

► Η ψηφιοποίηση της δικογραφίας και της διαδικασίας μπορεί να 
επιδράσει και στο καθοριστικό σημείο του προσδιορισμού της 
δικασίμου και της διαμόρφωσης του πινακίου της δικασίμου. Η 
ευχερής ηλεκτρονική επίδοση των κλήσεων στους κατηγορουμένους 
ή/και στους αντικλήτους και η δυνατότητα «άμεσης ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας» μπορεί να αποβεί καθοριστική στην ορθολογική 
προετοιμασία ενός πινακίου και κυρίως στην αποτροπή αναβολών. 
Συνοψίζοντας,  ο κατηγορούμενος (ή ο συνήγορος) θα μπορεί να 
λαμβάνει μια πρώτη κλήση με δυνατότητα να επιλέξει μία (και 
επικουρικά δεύτερη) από τις λ.χ. τρεις δικασίμους που θα του 
προτείνονται. Από τη στιγμή που θα το πράξει θα λαμβάνει την 
οριστική κλήση για τη δικάσιμο που πρακτικά επέλεξε ο ίδιος και 
συνεπώς  δεν είναι νοητό να ζητήσει αναβολή λ.χ. γιατί ο συνήγορός 
του θα συμμετέχει και σε εκδίκαση άλλης υπόθεσης την ίδια ημέρα. Ο 
εισαγγελέας θα προϋπολογίζει εκτιμώμενο χρόνο που θα διαρκέσει η 
εκδίκαση μιας υπόθεσης και θα διαμορφώνει ένα ρεαλιστικό πινάκιο.  



«Κατ’ ιδίαν» μελέτη και «προβολή» στο 
ακροατήριο της ψηφιοποιημένης 
δικογραφίας

► Με την ψηφιοποίηση της δικογραφίας διασφαλίζεται  ότι όλα τα 
μέλη της σύνθεσης την  έχουν στη διάθεσή τους ανά πάσα στιγμή 
και μπορούν να τη μελετήσουν ανάλογα με τον προγραμματισμό 
τους (συνήθως κατ’ οίκον). Αυτό σήμερα είναι συχνά αδύνατο να 
επιτευχθεί ενώ ο Πρόεδρος της Σύνθεσης και ιδίως ο Εισαγγελέας 
αναγκάζονται  συχνά να φωτοτυπούν τμήματα της δικογραφίας 
για να τη μελετήσουν πιο άνετα ( ο Εισαγγελέας και για να έχει 
κρίσιμα τμήματα της δικογραφίας στη διάθεσή του στο 
ακροατήριο).  Επιπλέον, η  ψηφιοποιημένη δικογραφία,  μπορεί 
να είναι οράσιμη από όλους όχι  μόνο στο προσωπικό τους 
τερματικό αλλά και στην ίδια την αίθουσα του ακροατηρίου μέσω 
μιας μεγάλης οθόνης και ο γραμματέας της έδρας να επιμελείται, 
καθοδηγούμενος από τον Πρόεδρο,  την προβολή εγγράφων που  
πρέπει όλοι να βλέπουν ταυτόχρονα και να ρωτούν επ’ αυτών ή 
να σχολιάζουν.



Εξέταση μαρτύρων ή και απολογία 
από απόσταση 

Η ακρόαση μαρτύρων ή και η απολογία κατηγορουμένων με 
τηλεδιάσκεψη πρέπει να είναι εφικτή σε όλα τα στάδια της ποινικής 
δίκης (με κατοχύρωση όλων των δικονομικών δικαιωμάτων -ιδίως 
την επικοινωνία με το συνήγορο). 





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

► Η προηγηθείσα ανάπτυξη προσπάθησε, (ήδη από τον τίτλο της),  να 
δείξει πώς   η σαφής πολιτική στόχευση της ΕΕ να «ψηφιοποιήσει» τη 
δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μπορεί (υπό 
όρους) να επιταχύνει  την αναγκαία ψηφιοποίηση του ελληνικού 
δικαστικού συστήματος. Διότι είτε η Δικαιοσύνη θα ψηφιοποιηθεί είτε 
θα ανταποκρίνεται σε ανάγκες πολιτών  του 19ου και όχι του 21ου 
αιώνα (tertium non datur). 

► Σημαντικές παράμετροι αυτής της προσπάθειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
είναι επίσης η ανταλλαγή καλών πρακτικών, οι συνέργειες, η αμοιβαία 
μάθηση, ακόμη  και η ευγενής άμιλλα μεταξύ των κρατών μελών και 
φυσικά η δικαστική εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες αλλά 
πρωτίστως στην «αλλαγή παραδείγματος» βλ. την από 2.12.2020 
ανακοίνωση Επιτροπής ‘Ensuring Justice in the EU – a European 
judicial training strategy for 2021–2024’ (COM(2020) 713 final).

► Οι ανωτέρω αναφορές στην ψηφιοποίηση της ποινικής δίκης θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν (μετριοπαθές) παράδειγμα (δυνητικής)  
«αμοιβαίας μάθησης» από την Πορτογαλία, μια χώρα ανάλογου 
μεγέθους και δυνατοτήτων με την Ελλάδα. 


