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ε απάληεζε ηεο ππ’ αξηζ. 711/13-02-2020 Αλαθνξάο κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ απηήο, πνπ
θαηέζεζε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ε Βνπιεπηήο θα Υ. Κεθαιίδνπ, κε ζέκα: «Δπηζηνιή πιιφγνπ
Γηθαζηηθψλ Τπαιιήισλ Γξάκαο & Πεξηθέξεηαο – ηάζεηο εξγαζίαο – Άκεζεο πξνζιήςεηο θαη
επίιπζε πάγησλ πξνβιεκάησλ», ζέηνπκε ππφςε ζαο ηα αθφινπζα:
Πάγηα θαη δηαρξνληθή επηδίσμε ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ απνηειεί ε εμαζθάιηζε ηεο θαηά ην δπλαηφλ ηαρχηεξεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο
θαη ηεο θαιχηεξεο πξφζβαζεο ηνπ πνιίηε ζε απηήλ. ην πιαίζην απηφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο
βξίζθεηαη δηαξθψο ζε ζπλερή επηθνηλσλία θαη άκεζε ζπλεξγαζία κε ηηο δηθαζηηθέο ππεξεζίεο ηεο
ρψξαο, έρεη άκεζε επνπηεία θαη απφιπηε επίγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη
θαζίζηαηαη ζαθέο φηη κε γλψκνλα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ηεο δηθαηνζχλεο επηιακβάλεηαη
άκεζα ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επαξθή ζηειέρσζή ηνπο θαη ζηέθεη αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα
πνπ θαηαβάιινπλ νη δηθαζηηθέο ππεξεζίεο φιεο ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε ηαρχηεξε
δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ. Αθφκε, ζαο πιεξνθνξνχκε φηη, επεηδή ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ απαζρνινχλ ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ καο απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν
επηδηψθεηαη εθ κέξνπο καο ηφζν ν επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο, φζν
θαη ε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνβαιιφκελσλ
αηηεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηo πιαίζηo πάληα, ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηαθψλ θαη
δεκνζηνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ.
Δηδηθφηεξα, θαη φζνλ αθνξά ηα αηηήκαηα πνπ δηαιακβάλνληαη ζηελ σο άλσ επηζηνιή ηνπ
πιιφγνπ Γηθαζηηθψλ Τπαιιήισλ Γξάκαο & Πεξηθέξεηαο, ζαο γλσξίδνπκε ηα θάησζη:
1. τεηικά με ηις αιηούμενες προζλήυεις δικαζηικών σπαλλήλφν και ηην επιμόρθφζη ασηών
(αιηήμαηα σπ’αριθ. 1,2,3 & 7):
α) Δθθξεκεί ν δηνξηζκφο δψδεθα (12) ζπλνιηθά δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο
δηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δθεηεηαθήο Πεξηθέξεηαο Θξάθεο (Πξσηνδηθείν Ρνδφπεο / Δηζαγγειία
Πξσηνδηθψλ Ρνδφπεο / Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Αιεμαλδξνχπνιεο / Πξσηνδηθείν Καβάιαο /
Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Καβάιαο / Δηξελνδηθείν Καβάιαο / Πξσηνδηθείν Ξάλζεο / Γηνηθεηηθφ
Δθεηείν Κνκνηελήο / Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Αιεμαλδξνχπνιεο). Δμ απηψλ, ελλέα (9) δηνξηζκνί
ζα νινθιεξσζνχλ κέζσ ΑΔΠ κε ηελ αλαπιήξσζε φζσλ επηηπρφλησλ ηνπ πίλαθα δηνξηζηέσλ
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(πξνθεξχμεηο 1Κ/2017, 2Κ/2017 & 8Κ/2017) δελ απνδέρζεθαλ ην δηνξηζκφ ηνπο, δχν (2)
δηνξηζκνί ζα νινθιεξσζνχλ κέζσ ΟΑΔΓ (δηαδηθαζία λ. 2643/1998) θαη έλαο (1) δηνξηζκφο
ζα νινθιεξσζεί κε ηε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ δηαθξηζέληνο αζιεηή.
β) ην πιαίζην ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ην έηνο
2020, ήδε -απφ ηα ηέιε Ννεκβξίνπ 2019- έρνπκε απνζηείιεη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ
ην ζπλνιηθφ αίηεκα έγθξηζεο πξνζιήςεσλ ζε νξγαληθέο ζέζεηο ππεξεζηψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, ζην νπνίν εκπεξηέρεηαη θαη ην αίηεκα γηα ηελ πιήξσζε ζπλνιηθά
επηαθνζίσλ πελήληα (750) νξγαληθψλ ζέζεσλ (175 ΠΔ Γξακκαηέσλ, 275 ΓΔ Γξακκαηέσλ & 300
ΤΔ Δπηκειεηψλ Γξακκαηέσλ) ζηηο δηθαζηηθέο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο. ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ
σο άλσ αηηήκαηνο, νη ελ ιφγσ ζέζεηο ζα θαηαλεκεζνχλ ζηηο δηθαζηηθέο ππεξεζίεο κε βάζε
ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο φπσο απηέο ζα έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ
πξνθεξχμεσλ.
γ) Βάζεη ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ, ήηνη ηνπ λ. 2812/2000 «Κψδηθαο Γηθαζηηθψλ
Τπαιιήισλ» νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο ησλ δηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ δχλαληαη λα θαιπθζνχλ είηε κε
απφζπαζε είηε κε κεηάζεζε ή κεηάηαμε. Δάλ ππάξμεη ζρεηηθή αίηεζε ελδηαθεξνκέλνπ γηα
απφζπαζε, κεηάζεζε ή κεηάηαμε ζηηο δηθαζηηθέο ππεξεζίεο Γξάκαο θαη ελ γέλεη ηεο Δθεηεηαθήο
Πεξηθέξεηαο Θξάθεο, ζα απνζηαιεί ζρεηηθφ εξψηεκα ζην νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην
πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί θαηά λφκν.
δ) Αλαθνξηθά κε ην αίηεκα επηκφξθσζεο ησλ δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ ζέηνπκε ππφςε ζαο φηη
ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην (Π.Γ. 37/1994 άξζξν 1) “Δπεθηείλεηαη ζηνπο
δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 1943/91 θαη κφλν ζε
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο”.
2. τεηικά με ηα αιηήμαηα (σπ’ αριθ. 4, 8 & 10) οικονομικής θύζεφς:
α) Αλαθνξηθά κε ην επίδνκα εηδηθψλ ζπλζεθψλ, ην νπνίν έσο ην 2011 θαηαβαιιφηαλ ζηνπο
δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο, ζαο γλσξίδνπκε φηη, κε ην άξζξν 30 ηνπ λ. 4024/2011 (Α΄ 226),
θαηαξγήζεθαλ -κεηαμχ άιισλ- θαη νη δηαηάμεηο πνπ φξηδαλ ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
επηδφκαηνο, ην χςνπο ηνπ νπνίνπ είρε θαζνξηζζεί, κε ηελ αξηζ. 2/8988/0022/12-02-2001 θνηλή
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Β΄ 166), ζην πνζφ ησλ
εθαηφλ νγδφληα πέληε επξψ (185,00€), κεληαίσο. Ζ ηθαλνπνίεζε δε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ πιιφγνπ
Γηθαζηηθψλ Τπαιιήισλ Γξάκαο θαη Πεξηθέξεηαο, πεξί επαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
επηδφκαηνο, εθθεχγεη ηνπ πιαηζίνπ ησλ αξκνδηνηήησλ καο, ελψ, ζε θάζε πεξίπησζε,
ζαο γλσξίδνπκε φηη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ησλ ελ ελεξγεία δεκνζίσλ ππαιιήισλ, αληηκεησπίδνληαη
κε βάζε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηνπο κηζζνχο αιιά θαη ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
ρψξαο, ε νπνία εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Λ.Κ.). ηελ
θαηεχζπλζε απηή, νη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ καο, δξψληαο θαηά δέζκηα
αξκνδηφηεηα, εθαξκφδνπλ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, θάηη πνπ απνηειεί νθεηιφκελε ελέξγεηα
ηεο εθηειεζηηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο, πξνβιεπφκελε απεπζείαο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο.
β) ρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο, ιφγσ ππεξσξηαθήο
απαζρφιεζεο, ζαο γλσξίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. Α΄ εδ.
1 ηνπ λ. 4354/2015 «Η ππεξωξηαθή απαζρόιεζε ηνπ πξνζωπηθνύ εγθξίλεηαη κε απόθαζε ηνπ θαζ’
ύιελ αξκόδηνπ Τπνπξγνύ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ
δηθαηνινγνύλ ηελ αλωηέξω ππεξωξηαθή εξγαζία. ηελ ελ ιόγω απόθαζε δελ απαηηείηαη ε ζύκπξαμε
ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, όπωο πξνβιέπεηαη από ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ.
4270/2014 (Α` 143).... ηηο απνθάζεηο απηέο θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο ηωλ ππαιιήιωλ, ην ρξνληθό
δηάζηεκα θαη νη ώξεο ππεξωξηαθήο απαζρόιεζήο ηνπο κέζα ζηα όξηα ηωλ πηζηώζεωλ ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο, κε επηηξεπνκέλεο ηεο επηβάξπλζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Δεκνζίωλ
Επελδύζεωλ. Οη αλωηέξω απνθάζεηο δεκνζηεύνληαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο θαη ηζρύνπλ
από ηε δεκνζίεπζή ηνπο».
Z:\ΑΝΑΦΟΡΔ\ΑΝΑΦΟΡΔ 2020\ΑΝΑΦΟΡΑ 45 2020 ΣΔΛΔΥΧΖ ΓΗΚΑΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΡΑΜΑ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΡΑΚΖ (Υ.
ΚΔΦΑΛΗΓΟΤ).doc
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ην εδ. 2 ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, εμάιινπ, νξίδεηαη φηη «Οη ώξεο ηεο απαζρόιεζεο θαζ’ ππέξβαζε
ηνπ ππνρξεωηηθνύ ωξαξίνπ νξίδνληαη αλά εμάκελν, ρωξίο λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απμνκείωζεο
κεηαμύ ηωλ δύν (2) εμακήλωλ κέζα ζην έηνο, ωο εμήο: ………. Γηα απνγεπκαηηλή ππεξωξηαθή εξγαζία
κέρξη εθαηόλ είθνζη (120) αλά ππάιιειν».
Καη’ εθαξκνγή, ινηπφλ, ησλ αλσηέξσ θαη αλαιφγσο ηνπ χςνπο ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ
ζηνλ Α.Λ.Δ. 2120201001 «Απνδεκίωζε γηα ππεξωξηαθή απαζρόιεζε εληαίνπ κηζζνινγίνπ (κόληκνη
θαη Ι.Δ.Α.Υ.)» ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 1017.206.0000000 Γεληθή Γξακκαηεία Τπνπξγείνπ Δηθαηνζύλεο,
εθδίδνληαη, κε πξσηνβνπιία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο Γηθαηνζχλεο, Γηεζλψλ Ννκηθψλ
ρέζεσλ θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, νη απνθάζεηο θαζνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαζηηθψλ
ππαιιήισλ πνπ δχλαληαη λα απαζρνιεζνχλ ππεξσξηαθά, θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη
νη ψξεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζήο ηνπο.
Γηεπθξηλίδεηαη δε φηη, φζνλ αθνξά ζην ηξέρνλ έηνο, νη εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ
πξναλαθεξζέληα Α.Λ.Δ. αλέξρνληαη ζε δηαθφζηεο εμήληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (265.000,00€),
ηε ζηηγκή πνπ ην Τπνπξγείν καο, θαηά ηελ αξρηθή ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2020, είρε αηηεζεί νη ελ ιφγσ πηζηψζεηο λα αλέξρνληαη ζε νθηαθφζηεο
ρηιηάδεο επξψ (800.000,00€). εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη, απφ ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο, έρνπλ
ήδε αλαιεθζεί νη δηαθφζηεο ηξηάληα νθηψ ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ (238.500,00€), ήηνη ην 90%,
φκσο, εμ απηψλ, νη εθαηφλ δψδεθα ρηιηάδεο (112.000,00€) αθνξνχλ ππφινηπα ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο. πλεπψο, ζήκεξα, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Α.Λ.Δ. ππάξρνπλ πηζηψζεηο πεξίπνπ εθαηφλ είθνζη
πέληε ρηιηάδσλ επξψ (125.000,00€), πνπ δχλαληαη λα δηαηεζνχλ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ
ζε δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο, ιφγσ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, ελψ, επίζεο, ηεινχκε ελ αλακνλή
ηεθκεξησκέλεο απάληεζεο απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Γηθαηνζχλεο, Γηεζλψλ Ννκηθψλ
ρέζεσλ θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζηελ ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο
ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ ζην χςνο ησλ αξρηθά
αηηεζέλησλ (800.000,00€).
γ) Αλαθνξηθά, εμάιινπ, κε ην ηειεπηαίν αίηεκα ηνπ πιιφγνπ Γηθαζηηθψλ Τπαιιήισλ Γξάκαο
θαη Πεξηθέξεηαο πεξί αχμεζεο ησλ εμφδσλ θίλεζεο ησλ επηκειεηψλ δηθαζηεξίσλ, ζαο γλσξίδνπκε
φηη ε θαηαβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο νξίδεηαη ζην άξζξν 49 ηνπ
λ. 4186/2013 (Α΄ 193), φπνπ αλαθέξεηαη φηη «ηνπο επηκειεηέο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο, ηνπ
Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ηεο Γεληθήο Επηηξνπείαο ηνπ Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ηωλ πνιηηηθώλ θαη
πνηληθώλ δηθαζηεξίωλ θαη ηωλ εηζαγγειηώλ απηώλ θαη ηωλ ηαθηηθώλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίωλ,
οι οποίοι αζχολούνηαι αποκλειζηικά με ηην επίδοζη δικογράθων, ρνξεγείηαη κεληαίωο ην πνζό
ηωλ πελήληα (50,00€) επξώ, ωο έμνδα θηλήζεωο. Σν πνζό απηό κπνξεί λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε
θνηλή απόθαζε ηωλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δηθαηνζύλεο …..». Ζ ηθαλνπνίεζε δε ηνπ
πξναλαθεξζέληνο αηηήκαηνο, φπσο επίζεο θαη ηνπ αηηήκαηνο ησλ δηνξηζκέλσλ κεηά ηελ 1-11-2011
θαη είλαη ζρεηηθφ κε ηηο εηο βάξνο ηνπο κηζζνινγηθέο αληζφηεηεο, εθθεχγεη ηνπ πιαηζίνπ ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ καο, ελψ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θάζε δαπάλε πνπ πξνθαιεί
επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη ηχρεη επεμεξγαζίαο
απφ ηηο, θαζ’ χιε, αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
3. Αίηημα ζσνηήρηζης Γικαζηικού Μεγάροσ Γράμας (σπ’ αριθ. 9)
α) Με ηελ ππ’ αξηζ. 28292/5-11-2018 απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΣΑΥΓΗΚ εγθξίζεθε πνζφ χςνπο
257.000€ γηα ην έξγν «πκπιήξσζε- έιεγρνο- επηζθεπή κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο θαη
αλαθαηαζθεπή wc θνηλνχ, Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ Γξάκαο», ην νπνίν ζα πινπνηεζεί απφ
ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γξάκαο. Σν έξγν είλαη ζε εμέιημε.
β) Με ην ππ’ αξηζ. ΄52754/10-07-2019 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ καο δεηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ λα γίλεη πξφηαζε πξνο ην Σακείν
Υξεκαηνδφηεζεο Γηθαζηηθψλ Κηηξίσλ (ΣΑ.Υ.ΓΗ.Κ.) γηα έγθξηζε πίζησζεο χςνπο 950.000€ γηα
ην έξγν «Δπηζθεπή-ζπληήξεζε θηηξίνπ Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ Γξάκαο (ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε)».
Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ κε ην ππ’ αξηζ. 67036/05-11-2019 έγγξαθφ ηεο έθαλε πξφηαζε γηα
έγθξηζε ηεο αλσηέξσ πίζησζεο απφ ην ΣΑ.Υ.ΓΗ.Κ. θαη εληφο ηνπ επφκελνπ δηαζηήκαηνο
αλακέλεηαη ε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΣΑ.Υ.ΓΗ.Κ.
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4. Αιηήμαηα (σπ’ αριθ. 5 & 6) εθαρμογής πληροθοριακών ζσζηημάηφν:
Αλακέλεηαη πξνζερψο λα μεθηλήζεη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ γηα ηελ Πνιηηηθή θαη Πνηληθή
Γηαδηθαζία - Β' Φάζε», πξνυπνινγηζκνχ 19.418.928,12€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%,
ην νπνίν έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα 20142020».
Κχξην αληηθείκελν ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ είλαη ε εμάπισζε ζηα πνιηηηθά θαη πνηληθά δηθαζηήξηα θαη
εηζαγγειίεο φιεο ηεο ρψξαο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ
γηα ηελ Πνιηηηθή θαη Πνηληθή Γηαδηθαζία (ΟΓΓΤ-ΠΠ) πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ
«Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο
Γηθαηνζχλεο» (“ΟΓΓΤ – ΠΠ Α΄ Φάζε”).
Σο έργο «ΟΓΓΤ-ΠΠ» Α’ Φάζη (έξγν εληαγκέλν ζην ΔΠΑ 2007-2013, ΔΠ «Φεθηαθή
χγθιηζε θαη ην νπνίν κεηαθέξζεθε ζην ΔΠ ΜΓΣ ΔΠΑ 2014-2020), εμππεξεηεί ζήκεξα πνιηηηθά
θαη πνηληθά δηθαζηήξηα Αζελψλ, Πεηξαηψο, Θεζζαινλίθεο θαη Υαιθίδαο θαζψο θαη ηνλ Άξεην
Πάγν θαη ηελ Δηζαγγειία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ – 41 ζπλνιηθά δηθαζηηθά θαηαζηήκαηα. Σελ παξνχζα
ρξνληθή ζηηγκή ην ΟΓΓΤ-ΠΠ ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά θαη ζηνπο 41 θνξείο σο ην κφλν
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ εμππεξεηεί επηρεηξεζηαθά δηθαζηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο.
Δηδηθφηεξα, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «ΟΓΓΤ-ΠΠ» Α’ Φάζε πξαγκαηνπνηήζεθε:
 Καηαζθεπή ππνινγηζηηθψλ θέληξσλ (θχξηνπ θαη εθεδξηθνχ).
 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ/ έηνηκνπ ινγηζκηθνχ/ δηθηπαθνχ
εμνπιηζκνχ ζηα Τπνινγηζηηθά Κέληξα.
 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ ζηνπο Φνξείο Λεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ
(Γηθαζηηθά θαη Δηζαγγειηθά Καηαζηήκαηα).
 Γηαζχλδεζε Φνξέσλ Λεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ κε ην Κεληξηθφ χζηεκα κέζσ ηνπ δηθηχνπ
ΤΕΔΤΞΗ.
 Αλάπηπμε ησλ θάησζη εθαξκνγψλ/ ππνζπζηεκάησλ:
 Τπνζύζηεκα Τπνζηήξημεο Ρνώλ Εξγαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξνήο πνηληθήο θαη πνιηηηθήο
δηαδηθαζίαο, ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλφ θαη ηελ ππνβνήζεζε ησλ
ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ Γηθαζηηθψλ θαη Δηζαγγειηθψλ Καηαζηεκάησλ ηνπ έξγνπ.
 Τπνζύζηεκα Δηαρείξηζεο Εγγξάθωλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ ζρεηηθψλ κε
ηε πνιηηηθή θαη πνηληθή δηαδηθαζία εγγξάθσλ θαη ηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή εγγξάθσλ.
 Τπνζύζηεκα Δηνηθεηηθήο Πιεξνθόξεζεο γηα ηελ άληιεζε θαη ζχλζεηε επεμεξγαζία
ζηνηρείσλ απφ ηα ινηπά ππνζπζηήκαηα ηνπ έξγνπ θαη ηελ έθδνζε ζηαηηζηηθψλ ζρεηηθά κε
ηε ιεηηνπξγία ησλ Γηθαζηηθψλ θαη Δηζαγγειηθψλ Καηαζηεκάησλ.
 Τπνζύζηεκα Δηαιεηηνπξγηθόηεηαο γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ θαη
ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΟΓΓΤ-ΠΠ κε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ΤΓΓΑΓ θαη ηξίησλ
Φνξέσλ.
 Τπνζύζηεκα Εμωζηξεθώλ Τπεξεζηώλ & Δηαδηθηπαθήο Πύιεο γηα ηελ:
o Ζιεθηξνληθή Καηάζεζε Γηθνγξάθνπ.
o Παξαθνινχζεζε Πνξείαο Τπφζεζεο.
 Γεκνζίεπζε Ζιεθηξνληθνχ Πηλαθίνπ.
 Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή Αηηήζεσλ.
 Πιεξνθφξεζε/ Δλεκέξσζε γηα ηε Γηθαηνζχλε θαη ηα Γηθαζηηθά θαη
Δηζαγγειηθά Καηαζηήκαηα ηνπ έξγνπ.
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•

o Τπνζύζηεκα Δηαρείξηζεο Γλώζεο γηα ηελ απιή θαη ζχλζεηε αλαδήηεζε απφ
Γηθαζηηθνχο θαη Δηζαγγειηθνχο Λεηηνπξγνχο ζην αξρείν απνθάζεσλ πνπ έρνπλ
θαζαξνγξαθεί θαη έρνπλ εηζαρζεί ζην ππνζχζηεκα κε αλσλπκνπνηεκέλν πεξηερφκελν.
Μεηάπησζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ Φνξέσλ Λεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζην Κεληξηθφ χζηεκα.
Δθπαίδεπζε δηαρεηξηζηψλ θαη ρξεζηψλ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Γνθηκαζηηθή θαη Παξαγσγηθή Λεηηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.

Η Φάζη Β’ ζα θαιχςεη ην ζχλνιν φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο πνιηηηθήο θαη πνηληθήο δηαδηθαζίαο ησλ
δηθαζηεξίσλ θαη εηζαγγειηψλ φιεο ηεο ρψξαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηεο Αζήλαο,
Θεζζαινλίθεο, Πεηξαηά θαη Υαιθίδαο, ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ, θαζψο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηεο Γηθαηνζχλεο πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξίβεηα
θαηά ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, θαη κε βαζηθνχο ζηφρνπο:
• ηελ εηζαγσγή νκνγελνπνηεκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα
πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηηο πνηληθέο θαη αζηηθέο ππνζέζεηο, ε νπνία ζα αλαβαζκίζεη
ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα απνλνκήο δηθαηνζχλεο κέζσ εληαίνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζην
ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ θαη πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο.
• ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα ζπζηήκαηα άιισλ θνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλεη:
 Μειέηε Δθαξκνγήο / Δμάπισζεο πζηήκαηνο / Βειηηζηνπνίεζεο/ Δπέθηαζεο ιεηηνπξγηψλ
πζηήκαηνο
 Τπεξεζίεο Τινπνίεζεο
 Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ θαη Λνγηζκηθνχ
 Σνπηθή Γηθηχσζε
 Παξακεηξνπνίεζε
 Αλάπηπμε / Πξνζαξκνγή Δθαξκνγψλ
 Βειηηζηνπνίεζε/ Δπέθηαζε ιεηηνπξγηψλ πζηήκαηνο
 Μεηάπησζε Γεδνκέλσλ
 Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο Υξεζηψλ
 Δθπαίδεπζε Κεληξηθψλ Γηαρεηξηζηψλ
 Δθπαίδεπζε Σνπηθψλ Γηαρεηξηζηψλ
 Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ
 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ Π
 Λνηπέο Τπεξεζίεο
 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία
 Παξαγσγηθή ιεηηνπξγία
 Τπεξεζίεο Σειεθσληθήο Δμππεξέηεζεο θαηά ηελ Γνθηκαζηηθή θαη Παξαγσγηθή
Λεηηνπξγία
 Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Έξγνπ
 Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο ηεο Αιιαγήο
 Δγγχεζε (δσξεάλ ζπληήξεζε γηα 2 έηε)
 Πξνκήζεηα πεξηθεξεηαθνχ Δμνπιηζκνχ
 ηαζκνί Δξγαζίαο
 Δθηππσηέο Laser A4
 Δθηππσηέο Laser A3
 Γίθηπν
 αξσηέο
 Πξνκήζεηα θεληξηθνχ Δμνπιηζκνχ
 Δπέθηαζε Κεληξηθνχ Δμνπιηζκνχ πξσηεχνληνο Κέληξνπ
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 Δπέθηαζε Κεληξηθνχ Δμνπιηζκνχ Δθεδξηθνχ Κέληξνπ
πζηεκηθφ – Έηνηκν Λνγηζκηθφ
 Βάζε Γεδνκέλσλ
 Λνγηζκηθφ web - application server
 Virtualization s/w
 Άδεηεο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ DRS
 Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα Δμππεξεηεηψλ

Σέλος, ζημειώνοσμε όηι με εθνικούς πόροσς εγκρίνονηαι και σλοποιούνηαι ζηα
Γικαζηήρια και ηις Διζαγγελίες κάθε βαθμίδας, έργα Πληροθορικής μικρόηερης εμβέλειας
καηόπιν προηάζεφν και αιηημάηφν ποσ σποβάλλονηαι από ηις ίδιες ηις Τπηρεζίεο.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΙΑΡΑ

Αξηζκφο ζειίδσλ εγγξάθνπ:
Αξηζκφο ζειίδσλ ζπλεκκέλσλ:
χλνιν ζειίδσλ:
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