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Ενημερωτικό Σημείωμα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Β΄ εξάμηνο 2021
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε τακτική εξαμηνιαία βάση από το 2016, δημοσιεύει τα αποτελέσματα από τη συλλογή
στατιστικών στοιχείων για υποθέσεις που αφορούν Προκαταρκτικές και Προανακριτικές Δικογραφίες και υπάγονται
στα Πταισματοδικεία
Τα παρακάτω στοιχεία έχουν από προκύψει από 141 της Χώρας.
Τα παρακάτω στοιχεία έχουν από προκύψει από 141 Πταισματοδικεία από 154 Πταισματοδικεία στο σύνολο της
Χώρας.
Τα Πταισματοδικεία τα οποία δεν καταχώρησαν στοιχεία ήταν Αίγινας, Άστρους, Αταλάντης, Βάλτου, Βάμου,
Καλαυρίας, Καλλονής Λέσβου, Κέρκυρα, Κοζάνης, Κολίνδρου, Κομοτηνής, Κόνιτσας, Κυθήρων
Αναλυτικά, το προσωπικό των Πταισματοδικείων κατά το Β΄ εξάμηνο του 2021:
Ο αριθμός των Υπηρετούντων Δικαστικών λειτουργών ανήλθε σε 264 άτομα, παρουσιάζοντας μια αύξηση κατά
0,8% και ο αριθμός των δικαστικών υπαλλήλων ανήλθε σε 354 άτομα, παρουσιάζοντας μια αύξηση κατά 1,43% σε
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (A’ εξάμηνο).
Αναλυτικά, το πλήθος των υποθέσεων ανά διαδικασία κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:
Στον παρακάτω πίνακα 1 και Γράφημα 1 παρουσιάζεται
1. Η εξέλιξη των υποθέσεων που έχουν διεκπεραιωθεί σε σύγκριση με τις εισερχόμενες υποθέσεις ανά έτος,
ανά Ειρηνοδικείο (Clearance Rate),
i.
Εάν ο δείκτης Clearance rate είναι μεγαλύτερος της μονάδας (>1) τότε έχει καταγραφεί πλεόνασμα
στην επίλυση των υποθέσεων, σε αντίθετη περίπτωση (<1) έχει καταγραφεί έλλειμμα στην επίλυση
των υποθέσεων σε σύγκριση με τις εισερχόμενες υποθέσεις,
2. ο εκτιμώμενος χρόνος σε μέρες που χρειάστηκε για να διεκπεραιωθεί μια υπόθεση (Disposition Time in
days)
i.
Εάν ο εκτιμώμενος χρόνος είναι μεγαλύτερος του 365 (>365) τότε χρειάστηκε πάνω από ένα χρόνο
για να διεκπεραιωθούν κατά μέσο όρο οι υποθέσεις π.χ. Εάν είναι 1250 τότε 1250/365=3.42
δηλαδή χρειάστηκε σχεδόν τρεισήμισι χρόνια για να βγει απόφαση για μια υπόθεση.
Για παράδειγμα το Β’ εξάμηνο 2021 ο εκτιμώμενος χρόνος σε μέρες που χρειάστηκε για να διεκπεραιωθούν οι
υποθέσεις που αφορούσαν προκαταρκτικές και προανακριτικές δικογραφίες ήταν 168 ημέρες (<365), και
καταγράφηκε έλλειμμα υποθέσεων (clearance rate = 0,96) που διεκπεραιώθηκαν σε σύγκριση με τις εισερχόμενες
υποθέσεις δηλαδή έχουν περαιωθεί λιγότερες υποθέσεις από τις εισερχόμενες υποθέσεις, σχεδόν όλες οι
υποθέσεις έχουν τακτοποιηθεί (Πίνακας 1, Γράφημα 1).
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