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Προς Την Βουλή Των Ελλήνων 
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Δια Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης 
 
Θέμα  : Ανεπαρκείς υποδομές δικαστηρίων 
 

Συζητείται ευρέως στην κοινή γνώμη, τον τύπο αλλά και στους 
συναλλασσόμενους με την δικαιοσύνη το φαινόμενο των τελείως ανεπαρκών 
υποδομών που διαθέτουν τα δικαστήρια και οι εισαγγελικές υπηρεσίες της χώρας και η 
συνέπεια των ανεπαρκειών αυτών στην όλη λειτουργία και την αποστολή τους. 

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι: 
1. Δεν διατίθενται μέσα μετακίνησης στους εισαγγελείς κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους ώστε η μετάβασή τους σε σημεία που πρέπει να μεταβούν επιτοπίως 
να είναι δυσχερής ή να χρειάζεται προς εξοικονόμηση χρόνου και ταχύτητος δράσεως 
να χρησιμοποιήσουν δικά τους ατομικά μέσα. 
2. Δεν κατατίθενται καθημερινά στα Γραφεία της εισαγγελίας οι εκδιδόμενες στην έδρα 
της εφημερίδες με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η βάσει τυχόν δημοσιευμάτων του 
τύπου απαιτούμενη παρέμβαση της εισαγγελίας για την διακρίβωση αυτεπαγγέλτως 
διωκομένων αδικημάτων 
3. Οι εισαγγελείς και οι προϊστάμενοι εισαγγελιών δεν διαθέτουν 24-ωρη πρόσβαση σε 
κινητά υπηρεσιακά τηλέφωνα ώστε να απαιτείται να καταφεύγουν σε ατομικά που 
διατηρούν οι ίδιοι. 
4. Δεν υπάρχει ηλεκτρονική ή τηλε-τυπική σύνδεση των εισαγγελιών μεταξύ των και με 
την Αστυνομία με αποτέλεσμα η διαβίβαση των πάσης φύσεως εντολών και εγγράφων 
εν γένει να υλοποιείται σχεδόν όπως και προ 50-ετίας. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε  και ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ να 
ενημερώσετε τη Βουλή  για τα μέτρα που προτίθεσθε να λάβετε για να 
αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα. 

 
 

 
Αθήνα, 30/03/2011 

 
Ο Ερωτών Βουλευτής 

Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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