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Ερώτηση: 2513/19.01.2022
Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 2513/19.01.2022που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων
ο βουλευτής κ. Χ. Καστανίδης με θέμα «Λήψη μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων των
δικαστικών υπαλλήλων», θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Πάγια και διαχρονική επιδίωξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αποτελεί η εξασφάλιση της
κατά το δυνατόν ταχύτερης απονομής της δικαιοσύνης και της καλύτερης πρόσβασης του πολίτη σε
αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και άμεση
συνεργασία με τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, έχει άμεση εποπτεία και απόλυτη επίγνωση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και καθίσταται σαφές ότι, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία
του χώρου της δικαιοσύνης, επιλαμβάνεται άμεσα των θεμάτων που αφορούν στην επαρκή στελέχωσή
τους, και στέκει αρωγός στην προσπάθεια που καταβάλλουν προκειμένου να διασφαλισθεί η ταχύτερη
διεκπεραίωση των υποθέσεων.
Αναφορικά με το αίτημα πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων θέτουμε υπόψη σας ότι οι
κενές οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων καλύπτονται:
1.

α)
με τη διαδικασία νέων διορισμών μέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι
οι δικαστικές υπηρεσίες έχουν αποστείλει αιτήματα κάλυψης κενών οργανικών θέσεων στο
Υπουργείο ενημερώνοντάς το για τις υπηρεσιακές ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό.
Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν ενεργειών μας πετύχαμε με το πρόγραμμα προγραμματισμού
προσλήψεων 2022 να εγκριθούν αρχικά (250) θέσεις δικαστικών υπαλλήλων διαφόρων
ειδικοτήτων. Παράλληλα ζητήσαμε δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.4765/2021 (α.π.
64000/29-11-2021), την πλήρωση (129) κενών οργανικών θέσεων από επιλαχόντες παλαιότερων
διαγωνισμών. Επίσης με νομοθετικές ρυθμίσεις επεκτάθηκε η ισχύς των πινάκων από
προγενέστερες προκηρύξεις, και ειδικότερα των προκηρύξεων 1Κ/2017, 2Κ/2017 και 8Κ/2017, με
επιλογή επιλαχόντων υποψηφίων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Αναφορικά με την
προκήρυξη 1Κ/2017, έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός (68) δόκιμων δικαστικών υπαλλήλων του
κλάδου ΠΕ Γραμματέων, από μη αποδοχή διορισμού των αρχικώς διοριστέων, προς κάλυψη
οργανικών θέσεων ανά την επικράτεια, με τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, (2960 Γ΄) Όσον αφορά την προκήρυξη 8Κ/2017 έχουν εγκριθεί (100) θέσεις
δικαστικών υπαλλήλων όλων των ειδικοτήτων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, η
διαδικασία ολοκληρώνεται άμεσα με τον έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των επιλαχόντων της
ως άνω προκήρυξης κατόπιν της νομοθετική ρύθμισης για την έγκριση και την ισχύ του πίνακα για
το διορισμό τους.
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β)
με τη διαδικασία των προσλήψεων. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε το με αριθμ. 2878/Τεύχος
Γ’/24-11-2021 ΦΕΚ, που αφορά στην πρόσληψη είκοσι (20) διακριθέντων αθλητών ως δόκιμων
δικαστικών υπαλλήλων προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Γραμματέων
(κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ) του τομέα Πολιτικών και Ποινικών δικαστηρίων και Εισαγγελιών της
χώρας και του τομέα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
γ)
μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), στο οποίο τα Δικαστήρια
συμμετέχουν για πρώτη φορά το τρέχον έτος (2021). Στο πλαίσιο του ΕΣΚ, το Υπουργείο μας
διαβιβάζει τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών άμεσα, έγκαιρα και εντός των
κανονιστικών πλαισίων, στις δικαστικές υπηρεσίες, ούτως ώστε οι εν λόγω υπηρεσίες να
λαμβάνουν γνώση και να προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες και απαραίτητες κάθε φορά ενέργειες, για
την ένταξη τους στο πρόγραμμα της κινητικότητας, με την αποστολή των κενών οργανικών τους
θέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με το Β΄ Κύκλο Κινητικότητας 2021 έχουν εγκριθεί (299)
θέσεις δικαστικών υπαλλήλων για κάλυψη αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, διαδικασία η
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται άμεσα η υλοποίηση της.
Η υλοποίηση των παραπάνω σταδίων απαιτεί από την πλευρά των δικαστικών υπηρεσιών
αφενός προγραμματισμό και σωστή τήρηση των προβλεπομένων από υπουργικές αποφάσεις και
εγκυκλίους διαδικασιών, αφετέρου άμεση και εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων
ενημέρωση και πληροφόρηση του Υπουργείου των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών των
δικαστηρίων της χώρας μέσω της αποστολής των αιτημάτων τους για την κάλυψη των οργανικών
κενών τους.
δ)
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68) προβλέπεται η
πλήρωση των θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που
αφορούν στους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους. Το Υπουργείο μας πρόκειται να προβεί στην
έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος το οποίο θα ρυθμίζει τη σχετική διαδικασία.
Αποστείλαμε έγγραφο, με αριθ. πρωτ. 46879οικ./12-10-2021, στους Προέδρους των ανωτάτων
δικαστηρίων, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και στην Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων
Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.) προκειμένου να διατυπώσουν γνώμη επί του θέματος. Όλοι οι ανωτέρω
συμφώνησαν με την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας διότι παρίσταται επιτακτική ανάγκη
άμεσης πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων. Παράλληλα, με το με αριθ. πρωτ. 52759οικ./11-102021 ζητήσαμε από τη Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα να μας
ενημερώσει για τον αριθμό των θέσεων που δυνάμεθα να καλύψουμε μέσω της ανωτέρω
διαδικασίας για το έτος 2022 και αναμένεται σχετική απάντηση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4798/2021 (Α΄68)
προβλέπεται η πλήρωση των θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων & κατά παρέκκλιση από τις
διατάξεις που αφορούν στους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους. Το Υπουργείο προτίθεται να
προβεί στην έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος, το οποίο θα ρυθμίζει τη σχετική
διαδικασία σε συνεργασία με τους ανώτερους Δικαστικούς σχηματισμούς της χώρας & την
Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας.
Όσον αφορά στη στελέχωση των Δικαστικών υπηρεσιών της χώρας με μόνιμο προσωπικό
καθαριότητας, σας γνωρίζουμε ότι το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ./
ν.π.δ.δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) επιχορηγεί ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο
64 του Ν.3900/2010 (Α΄ 213), τα Εφετεία της επικράτειας για την ανάθεση υπηρεσιών
καθαριότητας που αφορούν όλες τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους (Πρωτοδικεία, Εισαγγελίες,
Ειρηνοδικεία, Πταισματοδικεία). Οι αρμόδιες επιτροπές Διαχείρισης της Επιχορήγησης αυτής
διεξάγουν κατά περίπτωση διαγωνισμούς για την ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών.
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2.
Σχετικά με το επίδομα ειδικών συνθηκών, το οποίο έως το 2011 καταβαλλόταν στους
δικαστικούς υπαλλήλους, σας γνωρίζουμε ότι, με το άρθρο 30 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226),
καταργήθηκαν -μεταξύ άλλων- και οι διατάξεις που όριζαν την καταβολή του συγκεκριμένου
επιδόματος, το ύψους του οποίου είχε καθορισθεί, με την αριθ. 2/8988/0022/12-02-2001 κοινή
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 166), στο ποσό των
εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (185,00€), μηνιαίως. Επίσης με το άρθρο 49 παρ. 1 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193 Α΄) προβλέπεται η χορήγηση του ποσού των πενήντα (50) ευρώ μηνιαίως, ως έξοδα
κίνησης των δικαστικών επιμελητών. Η ικανοποίηση δε του αιτήματος περί επαναθεσμοθέτησης
του συγκεκριμένου επιδόματος και διπλασιασμού των καταβαλλόμενων σήμερα εξόδων κίνησης
των επιμελητών αντιμετωπίζονται με βάση την κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς αλλά και τη
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, η οποία εκφράζεται μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Στην κατεύθυνση αυτή, οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου μας,
δρώντας κατά δέσμια αρμοδιότητα, εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που αποτελεί
οφειλόμενη ενέργεια της εκτελεστικής τους λειτουργίας, προβλεπόμενη απευθείας από τις
διατάξεις του Συντάγματος. Ακόμη, σας πληροφορούμε ότι, επειδή η επίλυση των προβλημάτων
που απασχολούν το σύνολο των υπαλλήλων του Υπουργείου μας, αποτελεί πρωταρχικό στόχο,
επιδιώκεται εκ μέρους μας τόσο ο εποικοδομητικός διάλογος με τις συνδικαλιστικές ενώσεις, όσο
και η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την ικανοποίηση των προβαλλόμενων
αιτημάτων του προσωπικού, στo πλαίσιo πάντα, των υφιστάμενων υπηρεσιακών και
δημοσιονομικών δυνατοτήτων.
Σε ό,τι αφορά την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, σας ενημερώνουμε ότι κατ’
εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. Α΄ εδ. 1 του ν. 4354/2015 και αναλόγως του ύψους των
εγγεγραμμένων πιστώσεων στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (Α.Λ.Ε.) 2120201001
«Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)» του Ειδικού
Φορέα 1017-206-0000000 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκδίδονται οι αποφάσεις
καθορισμού του αριθμού των δικαστικών υπαλλήλων που δύνανται να απασχοληθούν υπερωριακά,
καθώς και το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους. Παράλληλα,
εξετάζεται η δυνατότητα καταβολής υπερωριών, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω ενός
συστήματος επιβράβευσης των δικαστικών υπαλλήλων της χώρας.
3.
Σε ό,τι αφορά τα έργα ψηφιοποίησης, πληροφορικής και επικοινωνιών που υλοποιούνται
στα δικαστήρια, σύμφωνα με το από 04-02-2022 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Τον Αύγουστο του 2020 υπογράφθηκε η αριθ. 40/2020 σύμβαση επέκτασης του έργου
«Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με
ΣΔΙΤ» για την υποστήριξη ποινικών δικών στα Εφετεία και Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης, η οποία περιλάμβανε την αύξηση των αιθουσών ακροαματικής διαδικασίας και των
υπηρεσιών αποηχογράφησης, καθώς και τη βελτιστοποίηση των εφαρμογών με στόχο την
ηχογράφηση και αποηχογράφηση διαδικασιών ποινικών δικών.
Τον Μάϊο του 2021 υπογράφθηκε η αριθ. 41/2021 σύμβαση με θέμα «Τροποποίηση της
Σύμβασης με αριθμό 40/2020 για την επέκταση του Έργου «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση
και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ»» για την παροχή υπηρεσιών
αποηχογράφησης ποινικών δικών και σε άλλα ακροατήρια, επιπλέον των αναφερομένων στην υπ.
αριθμ. 40/2020 σύμβαση, των Εφετείων και Πρωτοδικείων της χώρας, σε αίθουσες που υπάρχει
εγκατεστημένος ο απαραίτητος εξοπλισμός, χωρίς να απαιτηθεί επιπλέον κόστος για
παραμετροποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού και υπηρεσίες εκπαίδευσης στα Δικαστήρια της
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χώρας. Η κατανομή των ωρών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των δικαστηρίων κατά τη φάση
υλοποίησης της ανωτέρω σύμβασης.
Τον Οκτώβριο του 2021 υπογράφθηκε η αριθ. 70/2021 σύμβαση για την επέκταση του
Έργου «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων
με ΣΔΙΤ»» για την παροχή υπηρεσιών αποηχογράφησης Πολιτικών και Ποινικών δικαστηρίων
όλης της χώρας μέχρι τον Αύγουστο 2022. Εν συνεχεία, το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
Περαιτέρω, λόγω των έκτακτων περιστατικών (COVID-19) το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε
συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα
να υλοποιήσει τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση
των τεχνολογικών δυνατοτήτων στο χώρο της Δικαιοσύνης. Ακολούθως παραθέτουμε ενδεικτικές
σχετικές δράσεις:
1. Δυνατότητα συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των Φορέων του δημοσίου και του
ευρύτερου δημοσίου τομέα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης
e:Presence.gov.gr.
2. Παροχή δυνατότητας τηλε-εργασίας μέσω υπηρεσίας ασφαλούς απομακρυσμένης
πρόσβασης VPN για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
μέσω των υποδομών της.
3. Παροχή δυνατότητας τηλε-εργασίας μέσω υπηρεσίας ασφαλούς απομακρυσμένης
πρόσβασης VPN για τους υπαλλήλους/ χρήστες των εφαρμογών του ΟΣΔΔΥΠΠ μέσω των
υποδομών του έργου.
4. Παροχή δυνατότητας τηλε-εργασίας μέσω υπηρεσίας ασφαλούς απομακρυσμένης
πρόσβασης VPN για τους υπαλλήλους/ χρήστες των εφαρμογών του Εθνικού Ποινικού
Μητρώου (ΕΠΜ) μέσω των υποδομών του έργου.
5. Παροχή δυνατότητας τηλε-εργασίας μέσω υπηρεσίας ασφαλούς απομακρυσμένης
πρόσβασης VPN σε όλους τους δημόσιους φορείς, που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο
ΣΥΖΕΥΞΙΣ, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
6. Μέσω της διαδικτυακής πύλης του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Α’ Φάση)»,
δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αίτησης και παραλαβής πιστοποιητικών Δικαστηρίων από
τους Φορείς Λειτουργίας του έργου.
7. Διασύνδεση του ΟΣΔΔΥΠΠ Α Φάση με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ για την
χορήγηση πιστοποιητικών Δικαστηρίων σε πολίτες/ δικηγόρους.
8. Χορήγηση αντιγράφου δικαστικής απόφασης (πολιτικές υποθέσεις) στους έχοντες έννομο
συμφέρον,
από
Δικαστήρια
της
χώρας
(https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/elektronikes-dikastikes-apophaseis).
Στον σύνδεσμο https://app.moj.gov.gr/cappsrv/ υπάρχει λίστα με τα Δικαστήρια της χώρας που
παρέχουν μέχρι στιγμής, την ανωτέρω ηλεκτρονική υπηρεσία, ενώ σταδιακά επεκτείνεται και στα
υπόλοιπα Δικαστήρια της χώρας.
9. Ταυτοποίηση του πολίτη που επιθυμεί να κάνει χρήση της δυνατότητας ηλεκτρονικής
υποβολής αίτησης και παραλαβής αντιγράφου ποινικού μητρώου μέσω της διαδικτυακής πύλης
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χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε Εισαγγελικό Κατάστημα της χώρας, μέσω του
www.gov.gr και χρήση των διαπιστευτηρίων του TaxisNet.
10. Ενοποίηση είκοσι πέντε πιστοποιητικών οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας
που αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα και τα οποία εκδίδονταν από τα Δικαστήρια όλης
της χώρα, σε ένα με την επωνυμία «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας».
Το ανωτέρω πιστοποιητικό παρέχεται ηλεκτρονικά από τα Δικαστήρια - Φορείς Λειτουργίας του
ΟΣΔΔΥΠΠ Α Φάση μέσω του www.solon.gov.gr, και από τα λοιπά Πρωτοδικεία της χώρας μέσω
του www.gov.gr .
Στον σύνδεσμο https://app.moj.gov.gr/cappsrv/ υπάρχει λίστα με τα Πρωτοδικεία της χώρας που
παρέχουν ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας μέχρι στιγμής.
11. Χορήγηση απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών σε υπαλλήλους & λειτουργούς Φορέων
της Δικαιοσύνης στο πλαίσιο ενίσχυσης των παρεχόμενων, μέσω των υφιστάμενων στο χώρο
της Δικαιοσύνης πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και λοιπών υπό υλοποίηση και
σχεδιαζόμενων δράσεων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.
Τη δεδομένη στιγμή, υπάρχουν 9378 ενεργές απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές από τις
11.000 που έχουν χορηγηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
12. Είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υλοποίηση, μετάπτωση και ένταξη σε
παραγωγική λειτουργία εφαρμογής του Τμήματος Διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών».
13. Είναι σε εξέλιξη η κατάρτιση Μελέτης για την εξειδίκευση του Έργου «Ψηφιοποίηση
Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
14. Αναμένεται προσεχώς η θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης Άυλου Συναινετικού
Διαζυγίου μέσω του www.gov.gr .
15. Χορήγηση 800 barcode scanners σε Δικαστικά και Εισαγγελικά Καταστήματα της χώρας
στο πλαίσιο αποϋλοποίησης των ενσήμων του ΤΑΧΔΙΚ (e-paravolo).
16. Έχει ξεκινήσει η αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω του έργου
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στους Φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
17. Υλοποίηση πιλοτικού υποσυστήματος ενημέρωσης πολιτών για την πορεία των εκθεμάτων
των Δικαστηρίων στο Πρωτοδικείο Αθηνών (https://dikes.moj.gov.gr/) μέσω του οποίου ο κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο από υπολογιστή, tablet ή
smartphone την πορεία των δικών του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το έργο αναμένεται προσεχώς
να επεκταθεί και στα Πρωτοδικεία Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας.
Επίσης έχει υλοποιηθεί:
1. Ηλεκτρονική υπηρεσία Πληροφόρησης για το Στάδιο Ποινικής Δικογραφίας (ροή μήνυσης)
από τις Εισαγγελίες-Φορείς Λειτουργίας του έργου ΟΣΔΔΥΠΠ Α Φάση.
2. Πλατφόρμα για την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου ( μόνο μέσω πλατφόρμας
εισάγονται στα δικαστήρια νέες πτωχεύσεις μικρού και μεγάλου αντικειμένου καθώς και
εξυγίανση) http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn_apallagh/ .
3. Πλατφόρμα
επίσπευσης
εκκρεμών
3869/2010, http://www.keyd.gov.gr/epanaprosdiorismos/ .

υποθέσεων

νόμου
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Επιπλέον:


Έχει τεθεί σε λειτουργία η προβλεπόμενη από τον Νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
διαδικασία της ποινικής διαταγής, ώστε να εφαρμοστεί πλήρως στα Πρωτοδικεία και τις
Εισαγγελίες του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ για πρώτη φορά. Η ποινική διαταγή θεσπίθηκε ως
διαδικασία συντόμευσης της ποινικής διαδικασίας για τα ήσσονος σημασίας πλημμελήματα
(ΚΟΚ, υγειονομικά κλπ κατά κύριο λόγο), που δεν έχουν ιδιαίτερη αποδεικτική δυσχέρεια. Με
το νέο σύστημα προβλέπονται μειωμένες ποινές με αναστολή ή και μικρότερες χρηματικές
ποινές που εκδίδονται με συνοπτική διαδικασία. Με την εφαρμογή και την ενσωμάτωση της
ποινικής διαταγής στο ΟΣΔΔΥ - ΠΠ επιτυγχάνεται σημαντική αποσυμφόρηση των πινακίων
της τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για να αντιμετωπιστούν οι
αυξημένες ανάγκες που προκλήθηκαν από την πανδημία, ενώ περαιτέρω θα μελετηθεί σε
πραγματικό χρόνο ο τρόπος και οι συνέπειες εφαρμογής, ώστε να ερευνηθεί η βελτίωση της
διαδικασίας και η τυχόν επέκτασή της και σε άλλα μικρής απαξίας εγκλήματα. Ειδικότερα,
μέσω των λειτουργιών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μπορούν πλέον όλοι οι
παράγοντες της Δικαιοσύνης σε πραγματικό χρόνο να γνωρίσουν την ταχύτητα της διαδικασίας,
την αποτελεσματικότητα αυτής και την πραγματική έναντι της σκοπούμενης ελάφρυνση του
συστήματος. Με την θέση σε εφαρμογή της διαδικασίας στις μεγαλύτερες Εισαγγελίες της
Χώρας, η οποία προέκυψε από τη συστηματική συνεργασία των δικαστικών και εισαγγελικών
λειτουργών και στελεχών πληροφορικής των ομάδων εργασίας του ΟΣΔΔΥ - ΠΠ για πρώτη
φορά, υλοποιείται η υποχρέωση που θεσπίσθηκε στον νεο ΚΠΔ και εφαρμόζεται πλήρως το νέο
πλέγμα διατάξεων για συντομότερη και ουσιαστικότερη απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.



Πραγματοποιείται πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου.

Πρόκειται για πράξη ΕΣΠΑ, μέσα από το οποίο πραγματοποιείται αμειβόμενη η θεσμοθετημένη
δεκαοκτάμηνη πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών.
Οι ασκούμενοι δικηγόροι θα ασκούνται για συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στο σύνολο
Δικαστηρίων/Εισαγγελίες της χώρας, όπως οι φορείς αυτοί προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
Στη συνέχεια, η πρακτική θα ολοκληρωθεί με την εξάμηνη άσκηση σε δικηγορικά γραφεία. Για
τον ορθό σχεδιασμό και παρακολούθηση της Πράξης υλοποιήθηκαν δύο πληροφοριακά
συστήματα:
α) Το πληροφοριακό σύστημα αιτήσεων για τους ωφελούμενους ασκούμενους δικηγόρους και για
τα δικηγορικά γραφεία/εταιρίες που, μέσα από το σύστημα, δημιουργούν τις θέσεις Πρακτικής
Άσκησης. Το σύστημα υποστηρίζει τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για τον εκάστοτε κύκλο, τον έλεγχο των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών, την έκδοση αποτελεσμάτων, την αποδοχή των συμβάσεων από την πλευρά των
ασκούμενων.
β) Το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της πορείας της πράξη. Μέσα από αυτό οι
Υπεύθυνοι Πρακτικής Άσκησης ορίζουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των συμβάσεων των
ασκούμενων, παρακολουθούν την πορεία υλοποίησής της τηρώντας καθημερινό ηλεκτρονικό
παρουσιολόγιο, γίνεται η ηλεκτρονική αποδοχή των συμβάσεων από την πλευρά των Υπεύθυνων
Πρακτικής Άσκησης και της Αναθέτουσας Αρχής και εξάγονται στατιστικά στοιχεία και αναφορές
για την πορεία της Πράξης.
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Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του έργου «σύμβαση συντήρησης έργου ‘Εθνικό
Ποινικό Μητρώο’ για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος», υλοποιεί μεταξύ
άλλων, την αναβάθμιση του συστήματος του ΕΠΜ και του ECRIS-RI σε εφαρμογή της οδηγίας
2019/884 (ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών) και των απαιτήσεων της
Ε.Ε
Περαιτέρω, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα από το σχέδιο δράσης για την Ηλεκτρονική
Δικαιοσύνη σχεδιάζει να υλοποιήσει δράσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, στην απλούστευση και δραστική μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων και στην
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις Δημόσιες Υπηρεσίες,
στη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ
ταυτόχρονα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση των διαδικασιών στο χώρο της
Δικαιοσύνης προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.
Στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτυπώνονται 30 μεσοπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες
ψηφιακές
δράσεις
στον
τομέα
της
Δικαιοσύνης
(https://digitalstrategy.gov.gr/sector/dikaiosini) που αφορούν στην ανάπτυξη, ενσωμάτωση και
βελτίωση ψηφιακών εργαλείων σχετικά με την πρόσβαση και διαχείριση της νομικής πληροφορίας,
τη λειτουργία των δικαστικών διαδικασιών και εν γένει τη βελτίωση της λειτουργίας του
δικαστικού συστήματος. Χρήστες των ψηφιακών αυτών εργαλείων θα είναι οι πολίτες, οι
ασκούντες νομικά επαγγέλματα, οι δικαστικές αρχές και οι φορείς του Δημόσιου Τομέα. Στο
πλαίσιο αυτό:


Αναμένεται προσεχώς η συμβασιοποίηση του έργου «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε
δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της
πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)» μέσω
ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 16.720.807,28ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαίωμα
προαίρεσης προϋπολογισμού 2.508.121,09ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.



Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας
Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου» μέσω ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 18.432,60
ευρώ, καθώς και της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου» μέσω ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 4.325.090,00ευρώ, το οποίο αποτελείται από τα
κάτωθι υποέργα:
1. Υποέργο 1 "Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού":
Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού, εργασίες μετάπτωσης των δεδομένων από τον υφιστάμενο στον νέο
εξοπλισμό
και
παροχή
συναφών
υπηρεσιών
εκπαίδευσης.
Συμβατικό
αντικείμενο 4.054.117,23 €.
2. Υποέργο 2 "Αναβάθμιση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Πρωτόκολλου και Τράπεζας
Νομικού Περιεχομένου": Αναβάθμιση: α) της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
η οποία λειτουργεί σε περιβάλλον java applets. Η τεχνολογία των java applets
εγκαταλείπεται πλέον από τις σύγχρονες εκδόσεις φυλλομετρητών ιστού. β) της
εφαρμογής Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να
ενισχυθούν οι δυνατότητες αναζήτησης στις Αποφάσεις, στις Πράξεις και στα Πρακτικά
των δικαστικών σχηματισμών του Δικαστηρίου που αποθηκεύονται στην Τράπεζα.
Συμβατικό αντικείμενο 39.432,00€ με ΦΠΑ.
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3. Υποέργο 3 "Ενίσχυση της Κυβερνοασφάλειας του ΟΠΣ του Ελεγκτικού
Συνεδρίου": Έλεγχος της ασφάλειας των συστημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με
απώτερο στόχο τον προσδιορισμό τρωτών σημείων στα συστήματα. Μέσα από τους
περιοδικούς ελέγχους σε όλα τα παραπάνω συστήματα και εφαρμογές παρακολούθησης
σε πραγματικό χρόνο, θα μπορούν να επισημανθούν πιθανοί στόχοι ενός κακόβουλου
χρήστη ή ακόμη και ενός κακόβουλου λογισμικού. Προς υπογραφή σύμβασης
.Συμβατικό αντικείμενο 73.656 € με ΦΠΑ.
4. Υποέργο 4 "Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου":
Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κατάλληλου λογισμικού και
εξοπλισμού για την παρακολούθηση της προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού
και την ωρομέτρηση της παρουσίας του στους χώρους εργασίας. Προς υπογραφή
σύμβασης. Συμβατικό αντικείμενο 49.139,34 € με ΦΠΑ.
5. Υποέργο 5 "Παροχή υπηρεσιών
74.400 €. Προς ανάθεση σύμβασης

τεχνικού

συμβούλου",

προϋπολογισμού



Υποβλήθηκε Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης & Σχέδιο Διακήρυξης για έγκριση από
την Διαχειριστική Αρχή του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος Συλλογής &
Επεξεργασίας Στατιστικών Δεδομένων της Δικαιοσύνης» μέσω ΕΣΠΑ, σε συνέχεια της
ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης και της οριστικοποίησης του τεύχους
διακήρυξης, προϋπολογισμού € 800.000 (χωρίς ΦΠΑ).



Υποβλήθηκε Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης & Σχέδιο Διακήρυξης για έγκριση από
την Διαχειριστική Αρχή του έργου με τίτλο «Δημιουργία Εθνικών ηλεκτρονικών
καταλόγων πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης» μέσω ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 700.025,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.



Υποβλήθηκε Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης & Σχέδιο Διακήρυξης για έγκριση από
την Διαχειριστική Αρχή του έργου μετά τη Δημόσια διαβούλευση των τευχών διακήρυξης
του έργου με τίτλο: Υποέργο 1: «Ψηφιακή αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» μέσω
ΕΣΠΑ. προϋπολογισμού 11.408.637,19 με ΦΠΑ και Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης,
π/υ: 291.481 € με ΦΠΑ



Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. θα
υλοποιήσει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης τα κάτωθι ψηφιακά έργα προϋπολογισμού
200.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:
1.
Αναβάθμιση και επέκταση των Συστημάτων Πληροφορικής του Τομέα
Δικαιοσύνης (προϋπολογισμού 66.000.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και δικαίωμα προαίρεσης 39.600.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ):

Αποτελείται από τρεις (3) λειτουργικές ενότητες:

Λειτουργική ενότητα 1 (ΛΕ1): Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου
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Λειτουργική ενότητα 2 (ΛΕ2): Δέσμη δράσεων για την ενίσχυση του
πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και περαιτέρω
επέκτασης των υπηρεσιών του


Λειτουργική ενότητα 3 (ΛΕ3): Αναβάθμιση και επέκταση λειτουργικότητας του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής &
Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) - ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση
2.

Ψηφιοποίηση Εντύπων Αρχείων και Δεδομένων Δικαστηρίων

3.

Αναβάθμιση του Συστήματος Τήρησης Πρακτικών Δικαστηρίων

Περαιτέρω, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρακολουθώντας τις εξελίξεις που σημειώνονται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στον χώρο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκές
δράσεις (π.χ. e-codex, e-evidence, διαλειτουργικότητα) που στοχεύουν στη βέλτιστη αξιοποίηση
συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης,
την αύξηση της διαφάνειας, την απλούστευση των διαδικασιών και την αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμμετέχει στα κάτωθι
ευρωπαϊκά έργα:


«Connecting the e-Evidence Platform to the national Case Management System (CMS) – EXEC
II», μέσω του οποίου θα αναπτυχθούν οι απαιτούμενες υποδομές που θα παρέχουν την τεχνική
δυνατότητα στην ελληνική δικαιοσύνη να ανταλλάσσει ευρωπαϊκές διαταγές έρευνας (ΕΙΟ) με
τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη με ψηφιακό τρόπο, μέσω χρήσης των υποδομών του έργου EXEC
[e-CODEX (διασυνοριακό ηλεκτρονικό σύστημα που προσφέρει έναν εύκολο και ασφαλή
ψηφιακό τρόπο για την πρόσβαση και διαχείριση δικαστικών διασυνοριακών διαδικασιών
μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ηλεκτρονική ανταλλαγή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε εφαρμογή της οδηγίας
41/2014 (ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις)] και διασύνδεσης των ανωτέρω
υποδομών με το εθνικό σύστημα «Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών
Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)».



«Criminal Court Database», το οποίο αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων με
τις αρμόδιες αρχές των ΚΜ για ποινικές υποθέσεις για την κάλυψη ιδιαίτερα των εξελίξεων
στον τομέα των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων (e evidences) σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



«TRaining on European Investigation Order (TREIO)», το οποίο αφορά την ανάπτυξη και
πιλοτική διεξαγωγή διασυνοριακής κατάρτισης προκειμένου να επιτευχθεί η ομοιόμορφη
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής εντολής έρευνας και την προώθηση της χρήσης του συστήματος
ηλεκτρονικής ανταλλαγής αποδεικτικών στοιχείων.

«eThemisID: Integrating the Greek Justice System with eIDAS and e-signature services», το οποίο
περιλαμβάνει την ενσωμάτωση στο Ο.Π.Σ. του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ του Συμβουλίου της Επικρατείας των
απαραίτητων συστατικών στοιχείων ώστε να επιτραπεί η προσφορά ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
μέσω του κόμβου e-idas και αναγνώρισης ψηφιακών υπογραφών, προς τους τελικούς χρήστες του
ΟΣΔΔΥ-ΔΔ σε επίπεδο Ε.Ε. Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί και είναι προς
παραγωγική λειτουργία.
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Τέλος, με εθνικούς πόρους εγκρίνονται και υλοποιούνται στα Δικαστήρια κάθε βαθμίδας, έργα
πληροφορικής και επικοινωνιών μικρότερης εμβέλειας, κατόπιν αιτημάτων που υποβάλλουν οι
δικαστικές υπηρεσίες.
4.
Αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί για τη βελτίωση των
υλικοτεχνικών συνθηκών και ανακαίνισης των δικαστικών μεγάρων της χώρας ,σας
γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καλύπτει τα
διάφορα αιτήματα που αφορούν στην εύρυθμη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών
αρμοδιότητάς του.
Προκειμένου οι υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπηρεσίες, ως
καθ’ ύλην αρμόδιες και έχοντας άμεση αντίληψη της κατάστασης που επικρατεί στις κτιριακές
εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται, να αποστέλλουν (ανάλογα με το είδος τεχνικών εργασιών και
προμηθειών) αιτήματα συνοδευόμενα με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα οποία -μετά τον τεχνικό
έλεγχο- προωθούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας στο
Δ.Σ του ΤΑΧΔΙΚ για την έγκριση της πίστωσης, η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου εξέδωσε και απέστειλε σε όλες τις Υπηρεσίες που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης τα ακόλουθα:
α) Τα με αριθ. πρωτ. οικ. 7050/08.02.2020 και οικ. 38880/08.09.2020 έγγραφα με θέμα: «Βέλτιστη
χρήση των ενεργειακών πόρων μέσω καλύτερου ελέγχου της κατανάλωσης των κτιρίων»
β) Το με αριθ. πρωτ. οικ.89778/19/08.02.2020 έγγραφο με θέμα: «Προσαρμογή υφισταμένων
κτιρίων ώστε να καταστούν προσβάσιμα» και το με αριθ.πρωτ. οικ.61734/24.12.2020 έγγραφο με
θέμα: «Μελέτες προσβασιμότητας στα κτίρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
γ) Το με αρ. πρ. οικ 89786/19/29.1.2020 έγγραφο με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τις τεχνικές
εργασίες στα κτίρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και τις μισθώσεις ακίνητων»
Στο πλαίσιο αυτό απαντώνται άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας τα
αιτήματα τεχνικής φύσεως των Δικαστικών Υπηρεσιών που αφορούν στη βελτίωση των κτιριακών
τους υποδομών.
Συγκεκριμένα, η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προβαίνει άμεσα σε εξέταση και
προώθηση στην Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου, των πρωτογενών αιτημάτων των περίπου
900 Δικαστικών Υπηρεσιών, που στεγάζονται σε περίπου 300 κτίρια ανά την Επικράτεια, σύμφωνα
με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ν. 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και λοιπών Υπηρεσιών. Τα αιτήματα αφορούν σε: α) έργα γενικών επισκευών,
ανακαινίσεων, βελτιώσεων, αναδιαμορφώσεων και καθολικών συντηρήσεων που εκτελούνται από
τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων ή την εταιρεία ΚτΥπ Α.Ε. και β)
προμήθειες και λοιπές Υπηρεσίες με Τεχνικό Αντικείμενο, όπως σημειακές επισκευές, επισκευές
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, συντηρήσεις κλπ, που υλοποιούνται από τις ίδιες τις
Δικαστικές Υπηρεσίες, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργίας του καθημερινά.
Στη συνέχεια, τα ως άνω αιτήματα των υπηρεσιών προωθούνται άμεσα από την Οικονομική
Υπηρεσία για έγκριση των σχετικών πιστώσεων είτε από τις πιστώσεις του Κρατικού
Προϋπολογισμού, είτε από τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών
Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) υπό το πρίσμα πάντα της υφιστάμενης δημοσιονομικής πραγματικότητας.
Ειδικότερα, το Ταμείο έχει εγκρίνει πιστώσεις για τις δικαστικές υπηρεσίες, συνολικού ποσού
8.799.282,24€ το 2021 για επισκευή και συντήρηση των δικαστικών κτιρίων και των
εγκαταστάσεων αυτών, προμήθεια υλικού και λογισμικού εξοπλισμού πληροφορικής, προμήθεια
γραφικής ύλης, προμήθεια συστημάτων ασφαλείας, προμήθεια αναλώσιμων υλικών των ως άνω
μηχανημάτων και συντηρήσεις αυτών.
Επιπλέον τα δικαστήρια ανά Εφετειακή Περιφέρεια, καθώς και το Συμβούλιο της
Επικρατείας, ο Άρειος Πάγος, η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων,
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το Πρωτοδικείο Αθηνών και το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, έχουν επιχορηγηθεί σύμφωνα με
τον άρθρο 64 του Ν. 3900/2010, με το ποσό των 9.822.149,84€ το 2021 για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών αυτών και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους (υπηρεσίες καθαριότητας,
συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, εξοπλισμού
πληροφορικής, μηχανών γραφείου, κλιματιστικών μηχανημάτων, πυρασφάλειας, φύλαξης,
προμήθεια γραφικής ύλης, προμήθεια αναλώσιμων υλικών των ως άνω μηχανημάτων ή
εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής ή καθαριότητας).
Πέραν των προαναφερόμενων έχουν επίσης εγκριθεί από το ΤΑΧΔΙΚ πιστώσεις συνολικού ποσού
5.299.883,92€ για την επιχορήγηση της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” ΑΕ(για τα έτη
2019-2021, σύμφωνα με το 19437/29.11.2021εγγρ.του) για τα κάτωθι έργα:
•συντήρηση δικαστικών κτιρίων Αθηνών
•εξάμηνη παράταση της ετήσιας συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών
•αναγκαίες εργασίες σε ακίνητο στο Π. Φάληρο για τη στέγαση
της δομής “το σπίτι του παιδιού”
•διαμόρφωση χώρου γραφείων στο κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας
•μετατροπές εξωτερικού υαλοστασίου στα Διοικητικά Δικαστήρια
Αθηνών για τη βελτίωση του φυσικού εξαερισμού
•συντηρήσεις των Δικαστικών Κτιρίων της Αθήνας (για τρία έτη)
•συντήρηση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
οικοδομικών εργασιών, του Δ.Μ. Θεσσαλονίκης (για τρία έτη)
•προμήθεια και τοποθέτηση νέων συστημάτων κλιματισμού
στα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών (με κατανομή για το 2022)

: 223.200,00€
:

23.418,97€

: 160.000,00€
: 115.000,01€
: 140.120,00€
:2.315.435,13€
: 1.367,909,81€
:

954.800.00€

5.
Eπίσης, σας ενημερώνουμε ότι προβλέπεται σημαντική βελτίωση των κτιριακών
υποδομών των δικαστικών υπηρεσιών, τόσο με την ολοκλήρωση των έργων ενεργειακής
αναβάθμισης τους μέσω ΕΣΠΑ, όσο και με την υλοποίηση των απαιτούμενων διαμορφώσεων και
προσαρμογών που θα καθιστά τα δικαστικά κτίρια προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία και στα
εμποδιζόμενα άτομα. Στην παρούσα φάση, η αρμόδια Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
μας έχει δρομολογήσει την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την
εκπόνηση Μελέτης Προσβασιμότητας σε όλα τα δικαστικά κτίρια. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των
π.δ. με αριθ. 71/1988 (Α΄32) και 41/2018 (Α΄80) «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων»
καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα δικαστικά κτίρια προκειμένου να
διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Αυτά αφορούν στον κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του, την
εγκατάσταση ενεργητικών μέσων και συστημάτων, καθώς και την κατάλληλη επιλογή υλικών και
εξοπλισμού. Ταυτόχρονα, μέρος των μέτρων που περιγράφονται στα ανωτέρω π.δ. προστατεύουν
τους εργαζόμενους και το κοινό σε περίπτωση εκδήλωσης άλλων έκτακτων καταστάσεων
κινδύνου, όπως ο σεισμός. Μάλιστα, η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας από
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία είναι υποχρεωτική για κάθε δημόσιο κτίριο, διασφαλίζει την
τήρηση των μέτρων που ορίζονται στα ανωτέρω π.δ..
Για την αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων έχουν ενεργοποιηθεί σύγχρονα
χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως οι συμπράξεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στον
προγραμματισμό έχουν ενταχθεί επίσης και οι ανεγέρσεις νέων κτιρίων Δικαστηρίων και
συντήρησή τους, μέσω ΣΔΙΤ. Περαιτέρω, το Υπουργείο Δικαιοσύνης διεκδικεί ένα πολύ μεγάλο
μερίδιο από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και την
αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών της Δικαιοσύνης. Για το λόγο αυτό, έχει κατατεθεί μια
ολοκληρωμένη πρόταση για τη χρηματοδότηση νέων, σύγχρονων κτιριακών υποδομών σε όλη την
επικράτεια καθώς και για την ανακαίνιση και την ενεργειακή τους αναβάθμιση.
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, του Εθνικού Προγράμματος
Ανάπτυξης, καθώς και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ) προγραμματίζεται η
κατασκευή και ανακατασκευή κτιρίων σε περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα α) έχει εγκριθεί η
χρηματοδότηση για το ΣΔΙΤ (Κεντρικής Μακεδονίας)-Κατασκευή νέων δικαστικών μεγάρων σε
Έδεσσα, Σέρρες, Κιλκίς και ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, β) αναμένεται η
έγκριση του έργου ΣΔΙΤ (Θεσσαλίας)- Κατασκευή Δικαστικών Μεγάρων σε Βόλο και Λαμία και
Ανακαίνιση Δικαστικών Μεγάρων Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων και γ) αναμένεται η έγκριση
του έργου ΣΔΙΤ (Κρήτης)-Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Ηρακλείου και Χανίων και ανακαίνιση
του Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και του Εθνικού Προγράμματος
Ανάπτυξης έχει προγραμματιστεί η αγορά κτιρίου για τη στέγαση όλων των δικαστικών υπηρεσιών
του Πειραιά. Ομοίως, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό
τομέα (ΣΔΙΤ), με φορέα υλοποίησης το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ) προγραμματίζεται η μεταστέγαση του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών σε νέο κτίριο, πίσω από τον Άρειο Πάγο.
Τέλος, στον προγραμματισμό του Ταμείου Ανάκαμψης έχει ενταχθεί η ανακαίνιση του
κτιρίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και του ιστορικού κτιρίου του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
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