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δόσεις. Κάποτε µάλιστα η επιβάρυνση που προκαλείται 
στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες είναι δυσανάλογα µεγα-
λύτερη από την πραγµατική σηµασία των υποθέσεων, 
όµως οι επιδόσεις πρέπει να γίνουν τόσο για ουσιαστι-
κούς όσο και για τυπικούς λόγους.  

Θα ήταν αποτελεσµατικότερο να θεσπισθεί νοµικά η 
υποχρέωση του ανακριτή, του εισαγγελέα και των αρ-
µοδίων κάθε φορά ανακριτικών υπαλλήλων να ζητούν 
από τα πρόσωπα που εµφανίζονται ενώπιον τους να δη-
λώνουν κατά την προδικασία (προκαταρκτική εξέταση, 
προανάκριση ή κύρια ανάκριση) ορισµένη ηλεκτρονική 
διεύθυνση, οµοίως και ο συνήγορός τους, εφ’ όσον πα-
ρίστανται µε συνήγορο. Αυτό είναι δυνατό να γίνει µε 
την ανάλογη τροποποίηση των άρθρων 154 επ. ΚΠ∆, τα 
οποία ορίζουν τα σχετικά µε τις επιδόσεις, και ιδίως του 
άρθρου 159 ΚΠ∆, ώστε να επιτρέπεται η επίδοση µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σχετικές προσθήκες πρέ-
πει να γίνουν και στο άρθρο 273 παρ.1α΄ και γ΄ ΚΠ∆, 
ώστε ο κατηγορούµενος µε την εµφάνισή του ενώπιον 
των οριζοµένων στο άρθρο αυτό προσώπων να δηλώνει: 
α) πλέον των λοιπών στοιχείων του και την ηλεκτρονι-
κή διεύθυνσή του, στην οποία θα γίνονται οι επιδόσεις 
και β) τις τυχόν µεταβολές αυτής στον αρµόδιο εισαγγε-
λέα, όπως συµβαίνει µε την πραγµατική διεύθυνσή του.

Η τεχνική διεκπεραίωση της επίδοσης, δηλαδή το 
εάν τα κείµενα αποστέλλονται σε µορφή word ή σε άλ-
λη µορφή εγγράφου, π.χ. pdf, ώστε να διασφαλίζεται η 
πιστότητα του περιεχοµένου τους, είναι ζήτηµα που 
αντιµετωπίζεται ευχερώς, εφ’ όσον υπάρχει η βούληση 
καθιέρωσης της ηλεκτρονικής επίδοσης των προαναφε-
ρόµενων εγγράφων. Επίσης, απολύτως δυνατή είναι η 
απόκτηση αποδεικτικού επιδόσεως. Αυτό µπορεί να γί-
νει µε την εκτύπωση της ένδειξης από την οθόνη του 
υπολογιστή ότι το µήνυµα απεστάλη και την επισύνα-
ψη της σχετικής εκτύπωσης στο φάκελο της δικογραφί-
ας. Εάν µάλιστα υπάρξει ιδιαίτερο δίκτυο (intranet) και 
ενιαίο λογισµικό για τις επιδόσεις, τα οποία θα χρησιµο-
ποιούνται από όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, αυτά 

ΤΤα τελευταία χρόνια προωθείται τουλάχιστον θεωρη-
τικά η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων από τους δι-
κηγόρους στη γραµµατεία των δικαστηρίων µε σκοπό 
τον εκσυγχρονισµό και την απλοποίηση των διαδικασι-
ών στην απονοµή της δικαιοσύνης. Ο γράφων δεν γνω-
ρίζει, εάν και σε ποιό βαθµό έχει αρχίσει να υλοποιείται 
αυτή η ιδέα, εάν δηλαδή στην πράξη υπάρχουν δικηγό-
ροι που καταθέτουν µέσω του διαδικτύου αγωγές, ανα-
κοπές ή δικόγραφα προτάσεων ή προσθέτων λόγων στη 
γραµµατεία ορισµένου δικαστηρίου.

Κατά τη γνώµη του γράφοντος σηµαντικότερο για την 
εύρυθµη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και 
εξ ίσου εφικτό να υλοποιηθεί ως πρώτο βήµα προς την 
ανωτέρω κατεύθυνση είναι όχι τόσο η ηλεκτρονική πα-
ραλαβή δικογράφων αλλά η ηλεκτρονική επίδοση βου-
λευµάτων, διατάξεων, κλήσεων και γενικώς η ηλεκτρο-
νική διεκπεραίωση διαδικαστικών πράξεων ιδίως της 
ποινικής προδικασίας. Όλοι όσοι µετέχουν στη διαδικα-
σία των επιδόσεων ή την παρατηρούν εκ του σύνεγγυς 
γνωρίζουν ότι η επίδοση κυρίως των βουλευµάτων και 
δευτερευόντως των κάθε είδους άλλων εγγράφων (κλή-
σεων για απαγγελία κατηγορίας από τον ανακριτή και 
απολογία, ανακριτικών διατάξεων, γνωστοποιήσεων 
του πέρατος της ανάκρισης στους παράγοντες της δίκης, 
κλήσεων για να εµφανισθούν στο ακροατήριο κλπ.), ως 
έχει, είναι χρονοβόρα και ενεργοβόρα διαδικασία. Πολυ-
σέλιδα βουλεύµατα φωτοτυπούνται σε πολλαπλά αντί-
γραφα, για να επιδοθούν σε πολλούς διαδίκους. Σε ορι-
σµένες περιπτώσεις φωτοτυπούνται χιλιάδες σελίδες για 
κάθε υπόθεση και το προσωπικό των δικαστικών υπηρε-
σιών, συχνότερα των εισαγγελιών, αναλώνει πολύ χρό-
νο, ο οποίος θα µπορούσε να διατεθεί για την εκτέλεση 
άλλων εργασιών. Ενίοτε, τα πρόσωπα, στα οποία πρέπει 
να επιδοθούν τα έγγραφα, κατοικούν ή διαµένουν σε πε-
ρισσότερους, διαφορετικούς τόπους της επικράτειας και 
ορισµένες φορές είναι δυσχερής ή αδύνατος ο εντοπισµός 
τους µε συνέπεια την πρόκληση χρονικής καθυστέρη-
σης κατά την επίδοση και ανάλογης επιβάρυνσης των 
αστυνοµικών υπηρεσιών που επιφορτίζονται µε τις επι-
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και άλλα παρόµοια ζητήµατα σχετιζόµενα µε την εν γένει 
ασφάλεια των επιδόσεων θα αντιµετωπιστούν µε την προ-
σθήκη των σχετικών δυνατοτήτων στο λογισµικό και οι 
σχετικές ενέργειες θα τυποποιηθούν.

Βεβαίως, η ηλεκτρονική επίδοση των βουλευµάτων, δι-
ατάξεων και κάθε είδους κλήσεων και άλλων εγγράφων δεν 
µπορεί να εφαρµοστεί υποχρεωτικά ως αποκλειστική διαδι-
κασία υποκαθιστώντας την επίδοση των εγγράφων, όπως 
τη γνωρίζουµε µέχρι σήµερα, για δύο λόγους. Ο πρώτος λό-
γος είναι νοµικός: η κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης προ-
ϋποθέτει σύνδεση µε το διαδίκτυο, η οποία δεν είναι δυνα-
τό να επιβληθεί νοµικά στους πολίτες. Ο δεύτερος λόγος 
είναι πραγµατικός: Παρά την εντυπωσιακή εξάπλωση της 
χρήσης του διαδικτύου, µεγάλο τµήµα του πληθυσµού και 
συνεπώς των διαδίκων δεν είναι εξοικειωµένο µε τους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές και συνεπώς ούτε µε το διαδίκτυο 
και δεν διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση. Αυτή η διαπίστω-
ση αποδυναµώνει µεν σε ορισµένο βαθµό αλλά δεν µαται-
ώνει την υλοποίηση της προτεινόµενης ιδέας. Η εφαρµο-
γή της µπορεί να προχωρήσει παράλληλα µε την ύπαρξη 
των παραδοσιακών επιδόσεων σε όσους διαδίκους (κατηγο-
ρούµενους και πολιτικώς ενάγοντες) διαθέτουν ηλεκτρο-
νική διεύθυνση και τη γνωστοποιούν στους ανακριτικούς 
υπαλλήλους. Ασφαλώς, όταν πρόκειται για επίδοση στον 
αντίκλητο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα µπορεί να διεκπεραι-
ωθεί ηλεκτρονικά, εφ’ όσον πλέον όλοι οι δικηγόροι διαθέ-
τουν ηλεκτρονική διεύθυνση, που αναγράφεται στον κα-
τάλογο µελών του οικείου δικηγορικού συλλόγου.  

Η δυνατότητα της ηλεκτρονικής επίδοσης των παραπά-
νω εγγράφων βρίσκει εκτεταµένο έδαφος εφαρµογής στις 
επιδόσεις προς πρόσωπα που κρατούνται στις φυλακές, στα 
κέντρα κράτησης µεταναστών και γενικώς στους χώρους 
κράτησης, όποια ονοµασία και αν φέρουν κατά καιρούς 
(άρθρο 155 παρ.3 ΚΠ∆). Οι υπηρεσίες κράτησης διαθέ-
τουν πλέον ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως όλες οι δηµόσι-
ες υπηρεσίες. Αντί να αποστέλλονται τα προς επίδοση έγ-
γραφα από τις δικαστικές υπηρεσίες προς τις φυλακές και 
τα κέντρα κράτησης και ενίοτε να επιστρέφουν ανεπίδο-
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τα λόγω απόλυσης του προς ον η επίδοση κρατουµέ-
νου ή µεταγωγής του σε άλλο κατάστηµα κράτησης 
µε αποτέλεσµα να αναζητούν οι γραµµατείς των δι-
καστικών υπηρεσιών το νέο προορισµό του εγγράφου 
και να επαναλαµβάνουν τη διαδικασία, θα ήταν προ-
σφορότερο να αποστέλλουν το προς επίδοση έγγραφο 
διαδικτυακώς στο κατάστηµα κράτησης, όπου ο αρ-
µόδιος υπάλληλος θα το εκτυπώσει και θα το επιδώ-
σει αµέσως στον κρατούµενο. Στις περιπτώσεις αυτές 
η ύπαρξη ηλεκτρονικής διεύθυνσης του καταστήµα-
τος κράτησης αναπληρώνει την πιθανή έλλειψη ηλε-
κτρονικής διεύθυνσης του κρατουµένου και την αδυ-
ναµία πρόσβασής του σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η 
παρεµβολή τρίτων προσώπων στην επίδοση δεν πρέ-
πει να ξενίζει, διότι και µε τον ισχύοντα τρόπο επί-
δοσης ορίζεται ότι σε ολόκληρες κατηγορίες διαδίκων 
το έγγραφο επιδίδεται άλλοτε υποχρεωτικά και άλλο-
τε δυνητικά µέσω τρίτων προσώπων (άρθρα 155, 157 
και 158 ΚΠ∆).

Η επίδοση των εγγράφων της ποινικής προδικασίας 
µέσω του διαδικτύου δεν θα επιταχύνει απλώς τη δια-
δικασία των επιδόσεων αλλά θα απαλλάξει σε µεγάλο 
βαθµό το προσωπικό της γραµµατείας των δικαστη-
ρίων και των αστυνοµικών υπηρεσιών από εργασίες, 
οι οποίες εκτελούνται ακόµη και σήµερα µε τρόπο πε-
παλαιωµένο και χρονοβόρο και θα επιτρέψει στο προ-
σωπικό αυτό να αφοσιωθεί στα υπόλοιπα υπηρεσιακά 
καθήκοντά του. 
Ο αριθµός των δικαστικών γραµµατέων µειώνεται 
συνεχώς, ιδίως στις δικαστικές υπηρεσίες του πρώτου 
βαθµού. Αυτό κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας 
θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα και την αξιοπιστία 
της εργασίας τους. Προκειµένου να καταστεί δυνατή 
η αποσυµφόρηση και η συνέχιση της αξιόπιστης λει-
τουργίας της γραµµατείας των δικαστικών υπηρεσι-
ών, πρέπει να οργανωθεί ορθολογικά η εργασία τους, 
δηλαδή µεταξύ άλλων να απλοποιηθούν οι διαδικασί-
ες και να χρησιµοποιηθεί η πληροφορική για τη διεκ-
περαίωσή τους. ] *dikastis.blogspot.com, *dikastis.gr
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