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Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα κατά το 2012: 
σταθεροποίηση στις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν τα τελευταία έτη 

Η διάρκεια των διαδικασιών ενώπιον του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου εξακολουθεί να 
μειώνεται σημαντικά 

Τα στατιστικά στοιχεία του Δικαστηρίου για το 2012 χαρακτηρίζονται γενικώς από τη διατήρηση της 
παραγωγικότητας σε υψηλό επίπεδο και από τη σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας όσον 
αφορά τη διάρκεια των διαδικασιών. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η ελαφρά μείωση του συνολικού 
αριθμού των υποθέσεων που εισήχθησαν ενώπιον των τριών δικαστηρίων (1 427 το 2012 έναντι 
1 569 το 2011), η οποία, λαμβανομένης υπόψη της σχετικής ανοδικής τάσης κατά τα πέντε τελευταία 
έτη, θα μπορούσε πάντως να θεωρηθεί μάλλον συμπτωματική. 

Το Δικαστήριο 

Το 2012, το Δικαστήριο περάτωσε 595 υποθέσεις και επιλήφθηκε 632 νέων υποθέσεων. Ο αριθμός 
των υποθέσεων που εισήχθησαν παραμένει πολύ υψηλός και αντιπροσωπεύει τον δεύτερο 
μεγαλύτερο αριθμό στην ιστορία του Δικαστηρίου για ένα και μόνον έτος. Μολονότι παρατηρείται 
μείωση της τάξης του 8 % σε σύγκριση με το 2011 (688 εισαχθείσες υποθέσεις), αυτή εξηγείται κυρίως 
από μια μικρή πτώση, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, του αριθμού των αναιρέσεων που 
ασκήθηκαν κατά των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου. Όσον αφορά τις προδικαστικές υποθέσεις, 
το 2012 σημειώθηκε ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός στην ιστορία του Δικαστηρίου. 

Σε σχέση με τη διάρκεια των διαδικασιών, τα στατιστικά στοιχεία είναι πολύ θετικά. Στις περιπτώσεις 
των αιτήσεων προδικαστικής αποφάσεως, η διάρκεια αυτή ανέρχεται σε 15,7 μήνες. 

Έτσι, το 2012, η μέση διάρκεια εκδικάσεως των προδικαστικών υποθέσεων έφθασε στο ιστορικά 
χαμηλότερο επίπεδό της. 

Ως προς τις ευθείες προσφυγές και τις αιτήσεις αναιρέσεως, το 2012 η μέση διάρκεια εκδικάσεως 
ήταν, αντιστοίχως, 19,7 μήνες και 15,3 μήνες 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Εισαχθείσες υποθέσεις 593 562 631 688 632 

Περατωθείσες υποθέσεις 567 588 574 638 595 

Εκκρεμείς υποθέσεις 768 742 799 849 886 

 

 

 

Το Γενικό Δικαστήριο 

Το Γενικό Δικαστήριο μπορεί δικαιολογημένα να περηφανεύεται ότι σταθεροποιήθηκε στις επιδόσεις 
που επέτυχε με το πραγματικά εντυπωσιακό ποσοτικό άλμα το οποίο επιτεύχθηκε το 2011. Έτσι, 688 
υποθέσεις περατώθηκαν το 2012 (το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα από την ίδρυση του Δικαστηρίου, 
μετά το αντίστοιχο του 2011). Αυτή η αύξηση της παραγωγικότητας σε νέα επίπεδα, η οποία οφείλεται 
στις πολυάριθμες εσωτερικής φύσεως τροποποιήσεις που εφαρμόστηκαν κατά τα τελευταία έτη, 
αποφέροντας σωρευμένα οφέλη από πλευράς αποδοτικότητας, οδήγησε σε μια ιστορική μείωση του 
αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων (κατά 71 υποθέσεις, ήτοι 5 % και πλέον), χάρη και στη διόλου 
ευκαταφρόνητη πτώση του αριθμού των υποθέσεων που εισήχθησαν (617, δηλαδή λιγότερες κατά 15 
% περίπου σε σχέση με τις περσινές). Επιπλέον, η διάρκεια των διαδικασιών μειώθηκε αισθητά, 
καθώς η μέση διάρκεια ήταν 24,8 μήνες, όπερ σημαίνει ότι ο χρόνος περατώσεώς τους μειώθηκε κατά 
1,9 μήνες σε σύγκριση με το 2011. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 

Εισαχθείσες υποθέσεις 629 568 636 722 617 

Περατωθείσες υποθέσεις 605 555 527 714 688 

Εκκρεμείς υποθέσεις 1 178 1 191 1 300 1 308 1 237 

 

 

 

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης 

Σε αντίθεση προς ό,τι ισχύει για τα άλλα δικαστήρια, τα στατιστικά στοιχεία του Δικαστηρίου Δημόσιας 
Διοίκησης για το 2012 εμφανίζουν νέα αύξηση του αριθμού των υποθέσεων που εισήχθησαν (178) σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος (159). Παρατηρείται συναφώς διαρκής ανοδική τάση από το 2008 και 
εντεύθεν. 

Σημειώθηκε σαφής υποχώρηση του αριθμού των υποθέσεων που περατώθηκαν (121) σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος (166), το οποίο είχε σημαδευτεί, ομολογουμένως, από το καλύτερο ποσοτικό 
αποτέλεσμα στην ιστορία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Η πτώση αυτή εξηγείται από την 
αλλαγή που επήλθε κατά τα τέλη του 2011 στη σύνθεση του Δικαστηρίου ΔΔ. Πράγματι, οι 
νεοδιορισθέντες δικαστές χρειάστηκαν, όπως αναμενόταν, αρκετούς μήνες για να αποδώσουν τα 
μέγιστα, λόγω του χρόνου που απαιτούν η μελέτη και η εκδίκαση των προσφυγών. 

Πάντως η αύξηση της μέσης διάρκειας των διαδικασιών υπήρξε σχεδόν αμελητέα (14,8 μήνες το 2012 
έναντι 14,2 μηνών το 2011). 
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 2008 2009 2010 2011 2012 

Εισαχθείσες υποθέσεις 111 113 139 159 178 

Περατωθείσες υποθέσεις 129 155 129 166 121 

Εκκρεμείς υποθέσεις 217 175 185 178 235 

 

 

 

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο. 

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

2008 2009 2010 2011 2012 

Εισαχθείσες υποθέσεις Περατωθείσες υποθέσεις Εκκρεμείς υποθέσεις 


