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ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

Κύριο Χαράλαµπο Αθανασίου 

  Κοιν. 1.Γενικό Γραµµατέα  του ως άνω Υπουργείου,  

               Κύριο Νικόλαο Κανελλόπουλο 

             2.Ο.∆.Υ.Ε. 

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ   Γ Ι Α  Τ Η Ν  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α   
Ε Ι Ρ Η Ν Ο ∆ Ι Κ Ε Ι Ω Ν -  Π Τ Α Ι Σ Μ Α Τ Ο ∆ Ι Κ Ε Ι Ω Ν  
   Κύριε Υπουργέ, 

  Σε συνέχεια προτάσεων µας για την απλούστευση 
των διαδικασιών στα Ειρηνοδικεία - Πταισµατοδικεία 
της χώρας σας παραθέτουµε άλλες δύο προτάσεις, που 
είναι αποτέλεσµα διαβούλευσης µε συναδέλφους, που 
υπηρετούν σ΄αυτές τις υπηρεσίες και αποσκοπούν 
στον περιορισµό της ταλαιπωρίας των πολιτών , αλλά 
και στην εξοικονόµηση χρόνου εργασίας των 
εργαζοµένων στις παραπάνω δικαστικές υπηρεσίες. 

  Α) Με το Άρθ.30 $3 του Ν.4055/2012(∆ίκαιη δίκη 
και εύλογη διάρκεια αυτής, τροποποιήθηκε η 
παράγραφος 3 του άρθρου 243 του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας και ορίστηκε ότι «Ο ανακριτικός υπάλληλος 
που ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 είναι υπο-
χρεωµένος να διενεργήσει όλες τις προανακριτικές πράξεις που 
αφορούν την υπόθεση για την οποία η παραγγελία και καλεί 
ενώπιόν του, τους µάρτυρες για εξέταση και τους 
κατηγορούµενους για να απολογηθούν εφόσον αυτοί 
κατοικούν στην περιφέρεια του Εφετείου της έδρας του.»….  Η 
διάταξη αυτή δηµιουργεί προβλήµατα, αφού υπάρχει 
αδυναµία παρουσίασης των µαρτύρων ενώπιον του 
Πταισµατοδίκη για να καταθέσουν, είτε λόγω 
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απόστασης (πχ Εφετειακή περιφέρεια Αιγαίου, 
Θεσ/νικης κλπ), είτε λόγω οικονοµικής αδυναµίας. 
Οι συνάδελφοι καλούνται να αποστέλλουν διπλές και 
τριπλές κλήσεις για εξέταση µαρτύρων ή 
κατηγορουµένων αφού και οι αστυνοµικές υπηρεσίες 
δηλώνουν αδυναµία εκτέλεσης βίαιων προσαγωγών από 
έλλειψη προσωπικού, αλλά και υλικοτεχνικής 
υποδοµής (οχήµατα, καύσιµα κλπ). Αποτέλεσµα όλων 
των παραπάνω είναι να παραµένουν για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα οι σχετικές δικογραφίες στα 
Ειρηνοδικεία - Πταισµατοδικεία και να µην επιτυγ-
χάνεται το ζητούµενο του Ν.4055/12. Μια αλλαγή της 
διάταξης, όπου ο αρµόδιος Εισαγγελέας, θα από-
στέλλει την παραγγελία για εξέταση µάρτυρα ή 
απολογίας του κατηγορουµένου στο Ειρηνοδικείο-
Πταισµατοδικείο της κατοικίας τους, θα περιορίσει 
σηµαντικά το χρόνο ολοκλήρωσης των προανακριτικών 
πράξεων.  

   Β) Άλλη µία διαδικασία που θα µπορούσε να 
περιορίσει το φόρτο εργασίας στα Ειρηνοδικεία της 
χώρας, και θα εξυπηρετούσε και τους προσερχόµενους 
πολίτες είναι η περίπτωση των ένορκων βεβαιώσεων, 
που αποτελούν ένα µεγάλο µέρος πράξεων των 
Ειρηνοδικείων, Θα µπορούσαν κάλλιστα να αντικατα-
σταθούν µε υπεύθυνες δηλώσεις, µε θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής από άλλα θεσµοθετηµένα 
όργανα του κράτους (πχ ΚΕΠ, Αστυνοµία), αλλά και 
από τις ήδη θεσµοθετηµένες ένορκες βεβαιώσεις 
ενώπιον Συµβολαιογράφου. Αξίζει εδώ να αναφερθεί 
ότι ήδη µια σειρά από ένορκες βεβαιώσεις έχουν 
αντικατασταθεί από απλές υπεύθυνες δηλώσεις.  

  Θεωρούµε ότι όλα τα παραπάνω µπορούν να γίνουν 
άµεσα, δεν έχουν κανένα κόστος για το Ελληνικό 
∆ηµόσιο και ταυτόχρονα έχουµε εξοικονόµηση 
εργασιακού χρόνου αλλά και λειτουργικών εξόδων των 
υπηρεσιών. 

  Επειδή, οι προτάσεις µας αυτές, που είναι αποτέ-
λεσµα διαλόγου µε συναδέλφους που βιώνουν την 
καθηµερινή τριβή µε τα προβλήµατα, βοηθούν το 
στόχο για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του 
πολίτη αλλά και την ουσιαστικότερη λειτουργία της 
δικαιοσύνης, θα επανέλθουµε και µε άλλες 
προτάσεις.  
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