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Προσ Σην Βουλή Σων Ελλήνων 
Ερώτηςη και Αίτηςη Κατάθεςησ Εγγράφων 

Δια τουσ κ.κ. Τπουργούσ Δικαιοςύνησ & Προςταςίασ του Πολίτη 
 
 
Θέμα : Δυςλειτουργία ςτο χώρο τησ δικαιοςύνησ 
 
 Κύνδυνο να καταρρεύςει το δικαςτικό μασ ςύςτημα, εϊν εκτελεςτικό και νομοθετικό εξουςύα 
δεν ςτηρύξουν τη Δικαιοςύνη, απηύθυναν ςυλλογικώσ οι ειςαγγελεύσ τησ χώρασ, επιςημαύνοντασ 
ιδιαύτερα τη ςυςςώρευςη υποθϋςεων ςτα δικαςτόρια και τισ μεγϊλεσ καθυςτερόςεισ ςτην απονομό 
Δικαιοςύνησ.  
 Στην 26η τακτικό ςυνϋλευςη τησ Ένωςησ Ειςαγγελϋων Ελλϊδοσ, ο πρόεδρόσ τησ κ. 
Μπρακουμϊτςοσ χαρακτόριςε «μεγϊλο αςθενό» τη Δικαιοςύνη. Ο ειςαγγελϋασ του Αρεύου Πϊγου 
κ.Τϋντεσ απηύθυνε ϋκκληςη ςε αυτούσ που "ϋχουν το μαχαύρι και το πεπόνι" κυβϋρνηςη και 
νομοθετικό εξουςύα, να μην αφόςουν ςτην τύχη τησ τη Δικαιοςύνη αλλιώσ το ςύςτημα θα 
καταρρεύςει. Ο ύδιοσ τόνιςε και τον διεθνό αντύκτυπο με τα αρνητικϊ ςχόλια περύ ατιμωρηςύασ ςτο 
γερμανικό Τύπο που ςυνεπϊγεται αυτό η κατϊςταςη.  
 Ο πρόεδροσ του Αρεύου Πϊγου κ. Καλαμύδασ προςδιόριςε ότι το μεγϊλο πρόβλημα τησ 
Δικαιοςύνησ εύναι ο μεγϊλοσ όγκοσ των υποθϋςεων που ειςϋρχονται ςτα δικαςτόρια και ειδικϊ ςε 
αυτϊ τησ Αθόνασ. Μια από τισ προτϊςεισ που ϋγινε για την επιτϊχυνςη απονομόσ τησ Δικαιοςύνησ 
εύναι η παρϊταςη του ωραρύου λειτουργύασ των δικαςτηρύων κατϊ δύο ώρεσ.  
 
Κατόπιν αυτών, ΕΡΩΣΑΘΕ να ενημερώςετε το ώμα : 
 
1.Τι προτύθεςθε να κϊνετε για την αντιμετώπιςη τησ ςυμφόρηςησ των δικαςτηρύων με δυςανϊλογη 
με την επϊρκεια τουσ δικαςτικό ύλη;  
 
2.Ειδικώτερα τύ προτύθεςθε να κϊνετε για την ενύςχυςη τησ Γραμματειακόσ των κϊλυψησ και τησ 
μηχανοργϊνωςησ των δικαςτικών αρχεύων; 
 
3.Τι προτύθεςθε να κϊνετε για την ενύςχυςη και υποςτόριξη του ϋργου των ειςαγγελιών με την 
οργϊνωςη τησ προβλεπόμενησ νομοθετικώσ δικαςτικόσ αςτυνομύασ ό παρεμφερεύσ φορεύσ και 
θεςμούσ; 
 
4.Ειδικώτερα, πούο το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ τησ ςύςταςησ μιασ ειδικόσ υπηρεςύασ 
αςτυνομικών-επιςτημόνων που ϋχετε από μακρού εξαγγεύλει ότι θα κληθεύ να υποςτηρύξει ουςιωδώσ 
τουσ ειςαγγελεύσ ςτα ϋργα τουσ αλλϊ μϋχρι τώρα δεν ϋχει υλοποιηθεύ, ϊγνωςτο γιατύ; 
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