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Βασικές πληροφορίες για το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Διοικητική δομή Υπουργείου
Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών
Υπουργός Δικαιοσύνης, στον οποίο υπάγονται απευθείας 5 δομές:
-Η Ειδική Νομική Υπηρεσία,
-Το Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Στατιστικών Δικαστικών Στοιχείων (JustStat),
-Το Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης,
-Το Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων και
-Το Γραφείο Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών.
Υφυπουργός Δικαιοσύνης, στον οποίο υπάγονται 3 δομές (Β΄243/2021):
-Η Γενική Διεύθυνση Ειδικών Νομικών Ζητημάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
της Γενικής Γραμματείας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
-Το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων,
-Η Ελληνική Αρχή Συνδρομής
Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στον οποίο υπάγονται:
-Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (Β΄) και
-Η Γενική Διεύθυνση Ειδικών Νομικών Ζητημάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ΄)

Προσωπικό
Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου & ΝΠΔΔ
(βάσει “Απογραφής” Οκτ. 2021)

11.796

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2022)
Ταμειακό σύνολο (σε χιλ. €)
578.368,00 €

Υπηρεσιακή Γραμματέας, στην οποία υπάγονται:
- Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Α΄),
- Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
- Η Υπηρεσία Συντονισμού,
-Το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
- Το ΠΑΜ -ΠΣΕΑ-
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Βασικές πληροφορίες για το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που εποπτεύονται από το Υπουργείο ή
αποτελούν αντικείμενο διαχείρισής του
Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων φορέων
-3 Ανώτατα Δικαστήρια (Άρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο)
-316 Διοικητικά, Ποινικά και Πολιτικά Δικαστήρια
-83 Εισαγγελίες, Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Κράτους
Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) - ΝΠΔΔ
Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, Σπίτια του Παιδιού και Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής - ΝΠΔΔ
Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου και Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου
Εθνική Σχολή Δικαστών
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2

Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές

6

Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού
Προγραμματισμού
Στόχοι Υπουργείου

1. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης {Έτος
Έναρξης: 2020}}

Στρατηγική Επιλογή 1
Ασφάλεια στο σπίτι, στην πόλη και
στη χώρα

Στρατηγική Επιλογή 3
Σύγχρονο Κράτος λιτό και
αποτελεσματικό στην υπηρεσία του
πολίτη

✔

✔
✔
✔

2. Ενίσχυση συνεργασίας και προώθηση διαδικασιών Δικαιοσύνης {Έτος
Έναρξης: 2020}
3.Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων {Έτος Έναρξης: 2020}

4. Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Διαπλοκής {Έτος Έναρξης: 2022}

Στρατηγική Επιλογή 2
Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής και
αλληλεγγύης

✔

✔
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2.i

Στόχος 1. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης

Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 1: Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης:

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ετήσιου Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανεξαρτησία, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης στις
χώρες μέλη της ΕΕ (EU Justice Scoreboard), η χώρα μας, σύμφωνα με τους σχετικούς δείκτες, βρίσκεται σε χαμηλή θέση συγκριτικά με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη, σε κάποιες
περιπτώσεις, η χώρα μας δεν έχει περιληφθεί στους σχετικούς δείκτες αξιολόγησης της δικαιοσύνης, όπως τον δείκτη (Just-stat). Η επιτυχής εφαρμογή του σχεδίου δράσης του
Υπουργείου μας θα συμβάλλει στην βελτίωση της θέσης της χώρας μας στον Τομέα της Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο προσδιορισμός προσδοκώμενων αποτελεσμάτων για το
2022 εστιάζει κυρίως στον δείκτη επίλυσης υποθέσεων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των υποθέσεων που τελικώς εκκαθαρίζονται συγκριτικά με τον αριθμό υποθέσεων που
εισάγονται (clearance –rate). Σε βάθος πενταετίας ο στόχος είναι η προσέγγιση του μέσου δείκτη επίλυσης υποθέσεων των τριών πρώτων χωρών της Ε.Ε.

Επιτάχυνση και Ποιοτική Αναβάθμιση του
Συστήματος Απονομής της Δικαιοσύνης:
Βελτίωση-Αύξηση του ρυθμού επίλυσης
υποθέσεων

Τιμή-στόχος
δείκτη
105%

4ο τρίμηνο 2022

Α) Η υλοποίηση ενεργειών σχετικά με την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση του Συστήματος
Απονομής της Δικαιοσύνης έχει ως στόχο την προσέγγιση του μέσου δείκτη επίλυσης υποθέσεων των
τριών πρώτων χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης σε βάθος πενταετίας, συγκριτικά με το δείκτη 99%
που ίσχυε κατά το έτος 2016 (European Judicial Systems - Efficiency and Quality of Justice, CEPEJ
STUDIES, No.26 – Τable 5.7 – Clearance rate of first instance civil and commercial litigious cases ,20102016) και το δείκτη 86% (2016 (European Judicial Systems - Efficiency and Quality of Justice, CEPEJ
STUDIES, No.27) (στοιχεία έτους αναφοράς 2018).
Αυτός ο δείκτης αφορά στο ρυθμό επίλυσης υποθέσεων (resolving rate), ήτοι στον συνολικό αριθμό
των τελεσίδικων υποθέσεων προς τον αριθμό των υποθέσεων που εισέρχονται για εκδίκαση (Επίλυση – Εκκαθάριση υποθέσεων / εισερχόμενες υποθέσεις) X 100. H επίτευξη αυτού του δείκτη
θα ευνοήσει/βελτιώσει τη θέση της Ελλάδος στο διεθνή δείκτη – Clearance rate of First instance civil
and commercial litigious cases, European Judicial Systems – Efficiency and Quality of Justice, Cepej
Studies.
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 1: Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης:

Βελτίωση δείκτη
α) 30 %

Στρατηγική της Ηλεκτρονικής
Δικαιοσύνης:
α. Αύξηση του αριθμού ηλεκτρονικής
κατάθεση δικογράφων και έκδοσης
πιστοποιητικών στα δικαστήρια της χώρας
β. Αύξηση του ποσοστού κάλυψης των
πληροφοριακών αναγκών των δικαστικών
υπηρεσιών

β) 47,06%

α) Η υλοποίηση ενεργειών σχετικά με την προώθηση της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης έχει ως στόχο να
αυξηθεί ο αριθμός της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και έκδοσης Πιστοποιητικών σε
Πρωτοδικεία –Εφετεία και σε Ειρηνοδικεία κατά 30% σε σχέση με το έτος 2021 (ΟΣΔΔΥΠΠ – Δ/νση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Δικαιοσύνης). Η επίτευξη αυτού του δείκτη θα
ευνοήσει/βελτιώσει τη θέση της Ελλάδας στο διεθνή δείκτη του EU Justice Scoreboard σχετικά με: i)
τη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών μέσων κατά τη διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας (EU Justice
Scoreboard), ii) την online πρόσβαση σε αποφάσεις του Δικαστηρίου (EU Justice Scoreboard), iii) τις
ρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα στα κράτη μέλη, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν την ανάγνωση
των αποφάσεων δικαστηρίων μέσω ηλεκτρονικών μηχανημάτων ή μέσων (EU Justice Scoreboard), iv)
την εθελούσια χρήση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης φιλονικιών (ADR) (EU Justice Scoreboard).
β) H υλοποίηση ενεργειών σχετικά με την προώθηση της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης έχει ως στόχο να
επεκταθεί το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών των Δικαστικών
Υπηρεσιών Διοικητικής, Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών
Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα (% κάλυψης των πληροφοριακών
αναγκών) Από 20,60%, κατά το έτος 2021, σε 47,06% για το έτος 2022. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός
αριθμός εργασιών των Δικαστικών Υπηρεσιών Διοικητικής, Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης που
καλύπτονται από ΟΠΣ προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.
(Ομάδα επισκόπησης Δαπανών και πιλοτικού σχεδιασμού δράσεων-Spending review).

4ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 1: Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης:

α) βελτίωση δείκτη:
15%
Εκπαίδευση και Διαρκής Επιμόρφωση
Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών
Υπαλλήλων:
α) Αύξηση του ποσοστού των Δικαστών
που εκπαιδεύονται
β) Αύξηση του ποσοστού των δικαστικών
υπαλλήλων που εκπαιδεύονται

β) βελτίωση δείκτη
20%

α) Η υλοποίηση ενεργειών σχετικά με την εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση των Δικαστικών
Λειτουργών προσδιορίζεται από το ποσοστό των Δικαστών που λαμβάνουν διαρκή εκπαίδευση σε
θέματα, όπως είναι οι δεξιότητες σε θέματα πληροφορικής, διοίκησης, επικοινωνίας. Οι
εκπαιδευτικές δράσεις σε τέτοια θέματα θα βελτιώσoυν τη θέση της Ελλάδας στο διεθνή δείκτη του
EU Justice Scoreboard σχετικά με το ποσοστό των δικαστών, επί του συνόλου, που λαμβάνουν αυτή
την εκπαίδευση (share of continuous training of judges on various types of skills (as a percentage of
total number of judges receiving these types of training) (Figure 35, ΕU Justice Scoreboard, 2019).
β) Η υλοποίηση ενεργειών σχετικά με την εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση των δικαστικών
υπαλλήλων προσδιορίζεται από την αναλογία του αθροίσματος των συνολικών ωρών εκπαίδευσης
των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο
έτος αναφοράς. Αναφορικά με τους δικαστικούς υπαλλήλους, ως εκπαίδευση θεωρούνται τα
πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι
υπάλληλοι με έγκριση του φορέα (από 1,69 ώρες ανά υπάλληλο (2019) σε 1,9 ώρες ανά υπάλληλο
(εκτίμηση για το 2022) (βελτίωση περίπου 20%, Ομάδα επισκόπησης Δαπανών και πιλοτικού
σχεδιασμού δράσεων-Spending review). H επίτευξη αυτού του δείκτη θα ευνοήσει/βελτιώσει τη θέση
της Ελλάδας στο διεθνή δείκτη του Eu Justice Scoreboard σχετικά με το ποσοστό της εκπαίδευσης των
δικαστικών υπαλλήλων (EU Justice Scoreboard).

4ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 1: Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης:

α) τιμή-στόχος: 2
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Δικαιοσύνης:
α. Σύσταση και στελέχωση Τοξικολογικών
εργαστηρίων
β. Σύσταση και στελέχωση
Παθολογοανατομικών εργαστηρίων

β) τιμή – στόχος: 4

H υλοποίηση ενεργειών σχετικά με την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης
θα πραγματοποιηθεί μέσω:
α) τη Σύσταση και Στελέχωση δυο (2) νέων Τοξικολογικών εργαστηρίων σε Πάτρα και στο Ηράκλειο
Κρήτης.
β) Σύσταση και Στελέχωση τεσσάρων (4) Παθολογοανατομικών εργαστηρίων, σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. H σύσταση των νέων εργαστηρίων αναμένεται να συντελέσει
στην εξοικονόμηση των πόρων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στην ποιοτική αναβάθμιση των
υπηρεσιών της Δικαιοσύνης.

4ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης
Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

1.1

Επιτάχυνση και Ποιοτική Αναβάθμιση του Συστήματος Απονομής της Δικαιοσύνης
Εξασφάλιση της αποδοτικότητας και της ποιότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης καθώς και της
ανεξαρτησίας των Δικαστικών Λειτουργών, μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μεταρρυθμίσεων και ενίσχυσης
του δικαστικού συστήματος. Ειδικότερα, επιδιώκεται η βελτίωση και αναβάθμιση των θεσμών και των δομών, η
διαρκής επιμόρφωση Δικαστικών Λειτουργών, Δικαστικών Υπαλλήλων και εν γένει των ασκούντων νομικά
επαγγέλματα, προκειμένου να επιτευχθεί η απόδοση ουσιαστικής, ποιοτικής και ταχείας Δικαιοσύνης.

Υπουργός

1.2

Στρατηγική της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
Η δράση αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογικών και ψηφιακών μέσων προς εξυπηρέτηση των
σκοπών της Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, επιδιώκεται η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των δικαστικών υποθέσεων, η
βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων με σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, η εξασφάλιση διαφάνειας
προς όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, η βελτίωση των συνθηκών για τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, αλλά και τους
εμπλεκόμενους επαγγελματίες καθώς και η εμπέδωση, προάσπιση και διάχυση της «αξίας» των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Υπουργός

1.3

Εκπαίδευση και Διαρκής Επιμόρφωση Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων
Το έμψυχο δυναμικό βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταρρυθμιστικού προγράμματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ως
εκ τούτου, η δράση αφορά στην επιμόρφωση των Δικαστικών Λειτουργών σχετικά με τα δικαιοδοτικής φύσης
καθήκοντά τους, τη χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς και τα ζητήματα διοίκησης των δικαστηρίων. Επιπλέον,
προβλέπεται η επιμόρφωση όλων των εργαζόμενων που σχετίζονται με την απονομή της Δικαιοσύνης.

Υπουργός
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης
Δράση

1.4

1.5

Αναδιοργάνωση και Ορθολογική Στελέχωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Η δράση αφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής, στα Τοξικολογικά και Παθολογοανατομικά Εργαστήρια και στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Κράτους.
Επιπροσθέτως, προβλέπεται ο προγραμματισμός διορισμού προσωπικού στις Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων και
Σπιτιών του Παιδιού.

Αναδιάρθρωση και Αναδιοργάνωση Εταιριών Προστασίας Ανηλίκων, Σπιτιών του Παιδιού και των Υπηρεσιών
Επιμελητών Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Η εφαρμογή και υλοποίηση του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, αποτελεί το
αντικείμενο της δράσης. Σε αυτό το πλαίσιο προωθούνται έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων των Εταιριών
Προστασίας Ανηλίκων και Σπιτιών του Παιδιού καθώς και η αναβάθμιση των Κτιριακών Υποδομών των Δομών
φιλοξενίας Ανηλίκων.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

Υπηρεσιακή Γραμματέας

Υπηρεσιακή Γραμματέας
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.1

Επιτάχυνση και Ποιοτική Αναβάθμιση του Συστήματος Απονομής της Δικαιοσύνης

Έργο
Υιοθέτηση του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών
Ο εν λόγω Κώδικας προσδοκάται ότι θα συμβάλει καταλυτικά στην εξάλειψη των δυσλειτουργιών που καθυστερούν την απονομή της Δικαιοσύνης και περιορίζουν την αποτελεσματικότητά της,
μέσα από την ενίσχυση του θεσμικού κύρους των δικαστικών λειτουργών και της ανεξαρτησίας τους, του εκσυγχρονισμού των δικαστικών οργανωτικών σχηματισμών, καθώς και της
ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης της οργάνωσης της δικαιοσύνης και της διαδικασίας απονομής της.
Αναμόρφωση Εθνικής Σχολής Δικαστών.
Ο στρατηγικός επανασχεδιασμός της λειτουργίας της ΕΣΔΙ, μέσω νέων κριτηρίων εισαγωγής και επανεκτίμησης της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών καθώς και της ένταξης νέων γνωστικών
αντικειμένων προς την καλύτερη επιμόρφωση των νέων και των ήδη υπηρετούντων δικαστικών, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διασφάλισης της προσωπικής και λειτουργικής τους
ανεξαρτησίας, αλλά και διασφάλισης της ταχείας, ποιοτικής και αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης.
Μεταρρύθμιση Θεσμικού Πλαισίου ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Στο πλαίσιο αναμόρφωσης της λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων αξιοποιούνται με διαφάνεια αλλά και ευελιξία σύγχρονα διοικητικά εργαλεία για την ορθολογική
αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής του Ταμείου. Στόχος του έργου είναι η ταχύτερη εκπόνηση ετήσιων και πολυετών κτιριολογικών προγραμμάτων για την επιτάχυνση της υλοποίησης έργων
υποδομής και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δομών.
Ενίσχυση του θεσμού της Διαμεσολάβησης
Το έργο συνίσταται στη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων που απευθύνονται στους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και στη διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης των νομικών
παραστατών.
Σύσταση και Λειτουργία Δικαστικής Αστυνομίας
Αποστολή της νέας δομής στο πλαίσιο της Δικαιοσύνης είναι η υποστήριξη, μέσω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού (οικονομολόγων, εγκληματολόγων κ.ά.), του έργου των δικαστικών
λειτουργών. Καθοριστική αναμένεται να είναι η συμβολή της Δικαστικής Αστυνομίας, τόσο στην προεργασία των υποθέσεων – ειδικά σε εξειδικευμένα αντικείμενα (οικονομικό έγκλημα,
διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος) – όσο και στην προανάκριση.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.1

Επιτάχυνση και Ποιοτική Αναβάθμιση του Συστήματος Απονομής της Δικαιοσύνης

Έργο
Ενίσχυση του θεσμού της Διαιτησίας
Προγραμματίζεται η θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για τη διεθνή εμπορική διαιτησία, τους κανόνες δηλαδή που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης
αλλοδαπών εμπορικών διαιτητικών αποφάσεων στην Ελλάδα.
Πιστοποίηση τυπικών προσόντων νέων δικηγόρων
Το έργο αποσκοπεί στην υποβοήθηση της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης αποφοίτων Νομικών Σχολών με μοριοδότηση στις ευάλωτες οικονομικά ομάδες. Ο αριθμός των ασκούμενων
δικηγόρων/ωφελούμενων από την παρέμβαση ανέρχεται σε έως 2.400 άτομα.
Ανάπτυξη Εθνικού Ανοιχτού Μητρώου Διερμηνέων στη νοηματική γλώσσα προς αξιοποίησή του στην πολιτική και ποινική διαδικασία
Στο έργο περιλαμβάνονται δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Επικαιροποίηση, Ενοποίηση και Ψηφιοποίηση του Καταλόγου των Πραγματογνωμόνων
Στο έργο περιλαμβάνονται δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Σύνταξη έκθεσης συνεπειών ρυθμίσεων για την εξέταση αναπροσαρμογής των όρων παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος
Στο έργο περιλαμβάνονται δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.2

Στρατηγική της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης

Έργο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση)
Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση όλης της δικαστικής διαδικασίας στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες όλης της χώρας για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη που θα
εξυπηρετεί επιχειρησιακά δικαστικούς και διοικητικούς υπαλλήλους.
Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ψηφιακός μετασχηματισμός του Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αναβάθμιση Εθνικού Ποινικού Μητρώου
Ψηφιακός μετασχηματισμός του υπάρχοντος συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου μέσω της αναβάθμισης και επέκτασης της υπάρχουσας υποδομής υλικού εξοπλισμού και λογισμικού.
Αναβάθμιση του Συστήματος τήρησης των πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων και των αρχείων των Δικαστηρίων
Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση, τόσο της υπάρχουσας κεντρικής και τοπικής Πληροφοριακής Υποδομής, όσο και στην βελτίωση του σχετικού Περιφερειακού Εξοπλισμού.
Ψηφιοποίηση εντύπων αρχείων και δεδομένων Δικαστηρίων
Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση δεδομένων και αρχείων Φορέων της Δικαιοσύνης (Δικαστήρια, Εισαγγελίες).
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.2

Στρατηγική της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης

Έργο
Διαθήκες
Ενιαίο Σύστημα Διαθηκών / Ηλεκτρονική Δημοσίευση Διαθήκης / Ηλεκτρονική έκδοση & παραλαβή επίσημου αντιγράφου Δημοσιευμένης Διαθήκης / Διαλειτουργικότητα με Μητρώο Πολιτών
Δυνατότητα Έκδοσης και Παραλαβής Επισήμου Αντιγράφου Δημοσιευμένης Διαθήκης με ψηφιακή υπογραφή αρμοδίου Δικαστικού Υπαλλήλου.
Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Δικαστηρίων
Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Έκδοση και Ηλεκτρονική Παραλαβή των Πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα Δικαστήρια, από πολίτες και δικηγόρους. Ομοιογενοποίηση των ονομασιών, του
περιεχομένου, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ηλεκτρονική έκδοση και παραλαβή των πιστοποιητικών Δικαστηρίων.
Ηλεκτρονικές Δικαστικές Αποφάσεις
Ηλεκτρονική έκδοση & παραλαβή επίσημου αντιγράφου δικαστικής απόφασης / Ηλεκτρονική Δημοσίευση αποφάσεων. Έκδοση και παραλαβή επισήμου ηλεκτρονικού αντιγράφου δικαστικής
απόφασης. Ισχύς εκτυπωμένου εγγράφου για τις περαιτέρω ενέργειες. Ηλεκτρονική δημοσίευση αποφάσεων με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή Δικαστικού Υπαλλήλου.
Ηλεκτρονικές Συναινετικές Προσημειώσεις Υποθήκης
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Προσημείωσης Υποθήκης με ψηφιακή υπογραφή και Δικαιολογητικών. Δημιουργία προδιατυπωμένων εγγράφων (templates) και διάθεσή τους σε ηλεκτρονική
πλατφόρμα, Ηλεκτρονική Έκδοση και Παραλαβή Αποφάσεων Συναινετικής Προσημείωσης με ψηφιακή υπογραφή για τις περαιτέρω ενέργειες. Σχετικές διατάξεις προβλέπονται ήδη στον ΚΠολΔ.
Ψηφιακή Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)
Ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης για τη διαχείριση της ροής του Συμβουλίου της Επικρατείας, της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών προς το κοινό και την υποβοήθηση των
υποστηρικτικών λειτουργιών τους.
Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα
Το έργο θα διευκολύνει την επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς θα εκτελείται αριθμός αυτών χωρίς τη φυσική παρουσία των εμπλεκόμενων προσώπων.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.2

Στρατηγική της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης

Έργο
Ηλεκτρονικά Πινάκια / Εκθέματα σε πραγματικό χρόνο
Δημοσίευση της πορείας των πινακίων των Πολιτικών Δικαστηρίων και των εκθεμάτων των Εισαγγελιών και Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας στο διαδίκτυο και σε πραγματικό χρόνο.
Υπηρεσίες Αναβάθμισης και Υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΛΣΥΝ)- Αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου
Το έργο αυτό στοχεύει: α) Στην αναβάθμιση των Κεντρικών Πληροφοριακών Υποδομών και του πανελλαδικού δικτύου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) στον εκσυγχρονισμό της Τράπεζας Νομικών
Πληροφοριών, γ) στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και εργαλείων για τους κάθε μορφής ελέγχους και δ) στην παροχή δυνατότητας για την εισαγωγή νέων πρακτικών και εργαλείων
αυτοματοποίησης της ροής εργασίας.
Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας και διασύνδεση με το ΓΕΜΗ και με άλλα μητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επιδιώκεται η σχεδίαση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής στην Ποινική, Πολιτική και Διοικητική διαδικασία και στις διαδικασίες διοικητικής υποστήριξης σε όλες
τις βαθμίδες Δικαστηρίων και Εισαγγελιών.
Εξέταση της δυνατότητας ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε κωφούς και βαρήκοους στις δικαστικές αίθουσες με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Στο έργο περιλαμβάνονται δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Παροχή Πρόσβασης σε Ιστοσελίδες με δυνατότητα ηχητικής ανάγνωσης και μεταβολής μεγέθους γραμματοσειρών
Στο έργο περιλαμβάνονται δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.3

Εκπαίδευση και Διαρκής Επιμόρφωση Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων

Έργο
Επιμόρφωση Δικαστικών Λειτουργών
Το έργο αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη κατάρτιση στελεχών του δικαστικού σώματος.
Εκπαίδευση Δικαστικών Λειτουργών
Στόχος του έργου είναι ο εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Σύσταση και Λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων
Η Υπηρεσία θα μεριμνά για την εκπαίδευση, τη μετεκπαίδευση και την επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και θα διευκολύνει τη συμμετοχή
τους σε προγράμματα που πραγματοποιούνται σε δικαστήρια, υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους πιστοποιημένους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.4

Αναδιοργάνωση και Ορθολογική Στελέχωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Έργο
Διορισμός Ιατροδικαστών και διοικητικών υπαλλήλων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας
Δημιουργία δύο (2) Τοξικολογικών Εργαστηρίων και τεσσάρων (4) Παθολογοανατομικών Εργαστηρίων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Κράτους
Σύσταση Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat)
Το Γραφείο θα συλλέγει στατιστικά στοιχεία από όλα τα δικαστήρια της Χώρας και τις εισαγγελίες, για κάθε κατηγορία υποθέσεων και διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων
που διευθετήθηκαν με διαμεσολάβηση, δικαστική μεσολάβηση, καθώς και θεσμική διαιτησία.
Ανάπτυξη Συστήματος Συλλογής και Επεξεργασίας Στατιστικών Δεδομένων της Δικαιοσύνης
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αξιόπιστων δεδομένων.
Διορισμός Προσωπικού στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και Σπιτιών του Παιδιού
Σχέδιο Αναβάθμισης Κτηριακών Δικαστικών Μεγάρων
Το έργο στοχεύει στη βελτίωση, τη λειτουργική και ενεργειακή αξιοποίηση των υφιστάμενων κτηριακών υποδομών συγκεκριμένων Μεγάρων Δικαστικών Αρχών, καθώς και στο σχεδιασμό για τη
δημιουργία νέων.
Ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δικτυακών υποδομών, διαδικτυακών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων στα Δικαστικά Μέγαρα Αθήνας (2),
Πειραιά (1), Θεσσαλονίκης (1) και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.5

Αναδιάρθρωση και Αναδιοργάνωση Εταιριών Προστασίας Ανηλίκων και Σπιτιών του Παιδιού και Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης

Έργο
Αλλαγή θεσμικού πλαισίου Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και Σπιτιών του Παιδιού και Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης
Προβλέπεται η αναδιοργάνωση των σχετικών δομών, μέσω της τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους.
Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και Σπιτιών του Παιδιού και Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Σχεδιασμός για τη
Δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων προς διευκόλυνση των διαδικασιών και των εκτελούμενων διοικητικών πράξεων στο πλαίσιο λειτουργίας των εν λόγω δομών.
Αναβάθμιση Κτηριακών Υποδομών Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και Σπιτιών του Παιδιού
Σχεδιασμός για τη βελτίωση και λειτουργική αξιοποίηση των υφιστάμενων κτηριακών υποδομών των εταιρειών.
Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Προβλέπεται η λειτουργία Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου της χώρας.
Καταγραφή κατάθεσης ανήλικου στο Σπίτι του Παιδιού στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Πάτρα και Ηράκλειο με ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
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2.ii

Στόχος 2. Ενίσχυση συνεργασίας και προώθηση διαδικασιών Δικαιοσύνης
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Στόχος 2: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 2: Ενίσχυση συνεργασίας και προώθηση διαδικασιών Δικαιοσύνης:

H επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ Δικαστικών αρχών διευκολύνει την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank, Investing Across Boarders) σχετικά με τη Δικαστική συνδρομή μεταξύ χωρών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες. Η
επιτυχής εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Υπουργείου μας, θα συμβάλει στη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στον Τομέα της Δικαστικής Συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και
σε διεθνές επίπεδο.

Ενίσχυση
συνεργασίας και
προώθηση
διαδικασιών
Δικαιοσύνης σε
ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο:
α. Μείωση του
χρόνου
διεκπεραίωσης των
αιτημάτων δικαστικής
συνδρομής
β. Μείωση του μέσου
χρόνου
διεκπεραίωσης των
αιτημάτων έκδοσης γ)
Μείωση του μέσου
χρόνου
διεκπεραίωσης των
αιτημάτων
διασυνοριακής
επίδοσης
δικογράφων

α) βελτίωση δείκτη: 20%
β) βελτίωση δείκτη: 15%

γ) βελτίωση δείκτη: 5%

α) Η υλοποίηση ενεργειών σχετικά με την ενίσχυση συνεργασίας και την προώθηση διαδικασιών Δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
έχει ως στόχο τη βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής, τα οποία διακρίνονται σε αυτά που χρήζουν
μετάφρασης και σε αυτά που είναι ήδη μεταφρασμένα. Η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης αναμένεται να φτάσει στο 20%, σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Με τον τρόπο αυτό, η θέση της χώρας μας στο δείκτη της δικαστικής συνδρομής (Extent of Judicial assistance index) θα
βελτιωθεί σημαντικά (World Bank, Investing Across Borders, 2012;
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/jusc.asst.idx?country=BRA&indicator=63&viz=bar_chart&years=2012).
(Πηγή στοιχείων: Επιτροπή Επισκόπησης Δαπανών και Πιλοτικού Σχεδιασμού Δράσεων (Spending Review).
β) Η υλοποίηση ενεργειών σχετικά με την ενίσχυση συνεργασίας και την προώθηση διαδικασιών Δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
έχει ως στόχο τη βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων έκδοσης, τα οποία αφορούν στην εκτέλεση του συνόλου των ενεργειών
που απαιτούνται από την αποστολή του σχετικού αιτήματος στην Κεντρική αρχή (Υπουργείο Δικαιοσύνης) έως και την έκδοση της απόφασης
(Υ.Α.). Επί των αιτημάτων έκδοσης επιδιώκεται η μείωση του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης κατά 15%. Με τον τρόπο αυτό, η θέση της χώρας μας
στο δείκτη της δικαστικής συνδρομής (Extent of Judicial assistance index) θα βελτιωθεί (World Bank, Investing Across Borders, 2012;
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/jusc.asst.idx?country=BRA&indicator=63&viz=bar_chart&years=2012)
(Πηγή στοιχείων: Επιτροπή Επισκόπησης Δαπανών και Πιλοτικού Σχεδιασμού Δράσεων (Spending Review).
γ) Η υλοποίηση ενεργειών σχετικά με την ενίσχυση συνεργασίας και προώθηση διαδικασιών Δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
έχει ως στόχο τη βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων διασυνοριακής επίδοσης δικογράφων, τα οποία αφορούν είτε στη
διαδικασία επίδοσης από την κεντρική αρχή (Υπουργείο Δικαιοσύνης) στην αρμόδια αλλοδαπή κεντρική αρχή, είτε στη διαδικασία λήψης
αιτήματος από αλλοδαπή κεντρική αρχή για την επίδοση στην Ελλάδα. Τόσο για την πρώτη όσο και για τη δεύτερη περίπτωση επιδιώκεται η
μείωση του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης κατά 5% (Extent of Judicial assistance index) (World Bank, Investing Across Borders, 2012)
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/jusc.asst.idx?country=BRA&indicator=63&viz=bar_chart&years=2012).
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2. Ενίσχυση συνεργασίας και προώθηση διαδικασιών Δικαιοσύνης
Δράση

2.1

Ενίσχυση συνεργασίας και προώθηση διαδικασιών Δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
Ανάπτυξη συνεργασίας με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνείς Οργανισμούς με σκοπό την αποδοτικότερη
εφαρμογή νομοθετημάτων για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων των πολιτών, την ενίσχυση της δικαστικής
συνεργασίας και την αποτελεσματικότερη προστασία θυμάτων εγκληματικών ενεργειών.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.1

Ενίσχυση συνεργασίας και προώθηση διαδικασιών Δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Έργο
Euromed Justice Programme
Συνεργασία των Υπουργείων Δικαιοσύνης της ΕΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Eurojust, για την ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών μεταξύ δικαστικών φορέων, τον εντοπισμό
αναγκών επικοινωνίας και ενδυνάμωσης της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, εκπαίδευση δικαστικών και άλλων νομικών επαγγελμάτων.
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για τους υπηκόους τρίτων χωρών ECRIS TCN
Δημιουργία και παραγωγική λειτουργία του νέου βελτιωμένου Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφοριών Ποινικού.
Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο «Connecting the e-Evidence Platform to the national Case Management System (CMS) – EXEC II»
Το έργο EXEC II αφορά στην Ηλεκτρονική ανταλλαγή πειστηρίων (e-Evidence) και εστιάζει στην εγκατάσταση, ρύθμιση ή συντήρηση της υποδομής e-CODEX στα κράτη-μέλη, τη διασύνδεση της
εφαρμογής e-Evidence της Ε.Ε. (e-Evidence Digital Exchange System / Reference Implementation) με τις εθνικές υποδομές και την παραγωγική χρήση της πλατφόρμας e-CODEX για την ασφαλή
ανταλλαγή κρυπτογραφημένων ψηφιακών πειστηρίων.
Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο «Criminal Court Database»Δημιουργία μίας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων με τις αρμόδιες αρχές των Κρατών-Μελών για ποινικές υποθέσεις, με πρωταρχικό σκοπό την κάλυψη των εξελίξεων στον τομέα των
ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων (e-Evidences) σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο Training on European Investigation Order (TREIO)
Αύξηση της ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων επαγγελματιών του χώρου της Δικαιοσύνης (Δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων) σχετικά με τη συνεκτική και ομοιόμορφη εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και την προώθηση της χρήσης του ψηφιακού συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής αποδεικτικών στοιχείων, μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης αυτών.
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2.iii

Στόχος 3. Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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Στόχος 3: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 3: Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ετήσιου Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της Δικαιοσύνης (EU Justice Scoreboard), η χώρα μας, δεν έχει
συμπεριληφθεί στους σχετικούς δείκτες αξιολόγησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα, στον δείκτη child-friendly justice, λόγω έλλειψης στατιστικών
στοιχείων. Η επιτυχής εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Υπουργείου μας θα συμβάλλει στην βελτίωση της θέσης της χώρας μας στον Τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προστασία
Δικαιωμάτων
ευάλωτων ομάδων:

βελτίωση δείκτη: 10%

Βελτίωση εκκαθάρισης
των αιτήσεων της
νομικής βοήθειας

Η υλοποίηση ενεργειών σχετικά με την ενίσχυση της νομικής βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες έχει ως στόχο να ενισχυθεί
η ταχύτητα εκκαθάρισης των αιτήσεων της νομικής βοήθειας σε σχέση με πέρυσι, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του
Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, ο σχετικός δείκτης εκκαθάρισης (clearance rate), ήτοι Εισαγωγή
αιτήσεων νομικής βοήθειας / εκκαθάριση – εξόφληση αιτήσεων νομικής βοήθειας, κυμάνθηκε στο 70 %. Η επίτευξη
αυτού του δείκτη θα διατηρήσει τη θέση της Ελλάδας στο διεθνή δείκτη του EU Justice Scoreboard σχετικά με τις
συνολικές δαπάνες που πραγματοποιούνται για θέματα νομικής βοήθειας στα δικαστήρια (Justice Scoreboard).

4ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3. Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Δράση

3.1

3.2

Προστασία Δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων
Eνίσχυση της προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις διαδικασίες
της Δικαιοσύνης, με παράλληλη ενδυνάμωση των θεσμών και των δομών προστασίας τους.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Βελτίωση της προσβασιμότητας στα Δικαστικά Κτήρια
Στο έργο περιλαμβάνονται δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρία.

Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
3.1

Προστασία Δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων

Έργο
Παρακολούθηση της Στρατηγικής κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους (Developing a comprehensive strategy against racism, intolerance and hate crime)
Παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων που έχουν ενταχθεί στην Στρατηγική κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας.
Παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αφορά την περίοδο 2021-2023, αποτελεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και περιλαμβάνει οριζόντιες δράσεις που
υλοποιούνται από τους φορείς που συγκροτούν τον Εθνικό Μηχανισμό, την ευθύνη του οποίου έχει το Υπουργείο.
Παρακολούθηση της Στρατηγικής κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους
Το έργο συνίσταται στην παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων που έχουν ενταχθεί στην Στρατηγική κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας.
FAROS – feature of protective environment for LGBTI Persons
Συμμετοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο πρόγραμμα FAROS, βασικοί στόχοι του οποίου είναι η προστασία των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, η καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και
των εγκλημάτων μίσους, η συμπερίληψη και η αποδοχή.
Ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των θυμάτων της εγκληματικότητας με έμφαση στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων
Στο πλαίσιο του έργου υιοθετείται μια συνολική και ολιστική προσέγγιση αναφορικά με τα δικαιώματα των θυμάτων, με τη συμμετοχή όλων των φορέων που είναι πιθανόν να έρθουν σε επαφή
μαζί τους.
Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της Δικαστικής Συμπαράστασης
Στο έργο περιλαμβάνονται δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
3.2

Βελτίωση της προσβασιμότητας στα Δικαστικά Κτήρια

Έργο
Εξασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας στα Δικαστικά Κτήρια
Το έργο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
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2.iv

Στόχος 4. Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Διαπλοκής
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Στόχος 4: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 4: Καταπολέµηση της Διαφθοράς και της Διαπλοκής

Ψήφιση νομοθετημάτων

Τιμή-στόχος: 2
2ο τρίμηνο 2022

Η ψήφιση δύο σημαντικών νομοθετημάτων που θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς
και της διαπλοκής αποτελεί τον στόχο για το 2022. Ειδικότερα, προωθούνται η αντικατάσταση του
ισχύοντος νόμου για το πόθεν έσχες, προκειμένου να υπάρξει ένα νέο ενιαίο και συνεκτικό
νομοθέτημα, καθώς και η ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με
την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Στόχος 4: Δράσεις
Στόχος 4. Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Διαπλοκής
Δράση

4.1

Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Διαπλοκής
Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου με σκοπό την καταπολέμηση των δράσεων διαφθοράς και διαπλοκής. Ανάπτυξη
δράσεων προκειμένου να ενδυναμωθεί η συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

Υπουργός
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
4.1

Καταπολέµηση της Διαφθοράς και της Διαπλοκής

Έργο
Ενίσχυση του Θεσμικού πλαισίου για το πόθεν έσχες
Νομοθετική ρύθμιση για την τροποποίηση του συστήματος ελέγχου του πόθεν έσχες.
Ενίσχυση της προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (whistle blowers)
Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (EE) 2019/1937 «Σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
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3

Διατύπωση Οριζόντιων Στόχων και Σύνδεση µε Στρατηγικές Επιλογές

36

Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Οριζόντιων Στόχων με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού
Προγραμματισμού
Οριζόντιοι Στόχοι Υπουργείου
Στόχος I: Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων {Έτος
Έναρξης: 2022}
Στόχος ΙΙ: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης
των Παιδιών {Έτος Έναρξης: 2022}
Στόχος ΙΙΙ: Διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας (πρώην doing
business) - Συμμετοχή Υπουργείου {Έτος Έναρξης: 2022}

Στρατηγική Επιλογή 2

Στρατηγική Επιλογή 5

✔
✔
✔
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Στόχος Ι: Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – Συμμετοχή σε Εθνικό
Σχέδιο
Δράση: Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

I.1

Έργο

Ι.1.1

Λήψη πρωτοβουλιών για αποτελεσματικότερη εφαρμογή του ν. 4491/2017 για τη Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου
Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες δικαστικές αρχές.

Ι.1.2

Έκδοση Αναλυτικού Οδηγού για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων
Έκδοση ενός αναλυτικού οδηγού για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων.

Λήψη πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση και κατάρτιση Δικαστικών Λειτουργών για τα Δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+
Ι.1.3

Ι.1.4

Το έργο συνίσταται στη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών συμφώνως προς τη νομολογία των ΕΔΔΑ, ΔΕΕ και των
Εθνικών Δικαστηρίων.

Λήψη πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση και κατάρτιση Δικαστικών Υπαλλήλων για τα Δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+
Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων σε σχέση με τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+.
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Στόχος Ι: Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – Συμμετοχή σε Εθνικό
Σχέδιο
Δράση: Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

I.1

Έργο

Ι.1.5

Λήψη πρωτοβουλιών για την προσθήκη των χαρακτηριστικών φύλων σε νομοθετικά κείμενα

Αύξηση ορατότητας - στήριξη εκδηλώσεων για την Ισότητα ΛΟΑΤΚΙ+
Ι.1.6

Συμμετοχή και στήριξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε εκδηλώσεις για την ισότητα ΛΟΑΤΚΙ+ και θωράκισης των δικαιωμάτων τους.

Θέσπιση/Τροποποίηση Κωδίκων Δεοντολογίας
Ι.1.7

Θέσπιση και τροποποίηση κωδίκων δεοντολογίας ώστε να συμπεριλαμβάνουν διακρίσεις λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών
ή έκφρασης φύλου.
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Στόχος II: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των Παιδιών
– Συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο
Δράση: Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των Παιδιών

IΙ.1

Έργο

ΙΙ.1.1

Ενίσχυση της Εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.- Φιλική στα Παιδιά Δικαιοσύνη - Δικαιώματα των παιδιών κατά τη δικαστική
διαδικασία
Το έργο επικεντρώνεται στα δικαιώματα των παιδιών κατά τη δικαστική διαδικασία, τα πιο σημαντικά από τα οποία είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η απαγόρευση
των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, το δικαίωμα στον σεβασμό της
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η απαγόρευση διακρίσεων, τα δικαιώματα του παιδιού
και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής.

ΙΙ.1.2

Θεσμοθέτηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηλεφωνικού αριθμού, χωρίς χρέωση για κινητά και σταθερά τηλέφωνα για την παροχή πληροφοριών για τη
Φιλική στα Παιδιά Δικαιοσύνη

ΙΙ.1.3

Ιστοσελίδα για Ενημέρωση με Ενημερωτικό Υλικό για τα Δικαιώματα των Παιδιών και τη Φιλική στα Παιδιά Δικαιοσύνη
Υλοποίηση ιστοσελίδας για την ενημέρωση παιδιών, γονέων, επαγγελματιών για τα δικαιώματα των παιδιών και την Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη.

ΙΙ.1.4

Λειτουργία του θεσμού «Τα Σπίτια του Παιδιού»
Ρύθμιση τεχνικών παραμέτρων προς αντιμετώπιση των πρακτικών δυσχερειών που έχουν εντοπισθεί, ώστε να λειτουργήσει ομαλά ο θεσμός «Τα σπίτια του
παιδιού» .
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Στόχος II: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των Παιδιών
– συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο
Δράση: Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των Παιδιών

IΙ.1

Έργο
Προτυποποίηση και απλούστευση των προβλεπόμενων διαδικασιών μέσω της ανάπτυξης Πρωτοκόλλων
ΙΙ.1.5

Προτυποποίηση και απλούστευση των διαδικασιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τα στελέχη των φορέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης που παρέχουν
υποστήριξη στην ποινική δικαιοσύνη για ανηλίκους τόσο στο επίπεδο της πρόληψης παραβατικότητας και θυματοποίησης ανηλίκων όσο και της μεταχείρισής
τους.

ΙΙ.1.6

Ειδικό Ποινικό Μητρώο για αδικήματα σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων για προσωπικό που απασχολείται επαγγελματικά ή εθελοντικά σε υπηρεσίες με
καθημερινή επαφή με παιδιά (Σύμβαση Lanzarote, άρθρο 5).

ΙΙ.1.7

Λήψη Πρωτοβουλιών για την Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Δικαστικών Λειτουργών, Δικηγόρων και Επαγγελματιών σε θέματα που αφορούν την προστασία
των θυμάτων και τις αρχές της Φιλικής στα Παιδιά Δικαιοσύνης
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Στόχος III: Διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας (πρώην doing business)Συμμετοχή Υπουργείου
III.1

Δράση: Ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης προς όφελος των επιχειρήσεων

Έργο
Θέσπιση θετικών κινήτρων για διαμεσολάβηση
Θέσπιση διάταξης για φορολογικά κίνητρα για την επίλυση διαφοράς με διαμεσολάβηση για επιχειρήσεις και πολίτες.
Επιτάχυνση δικαιοσύνης για τις επιχειρήσεις
Δια βίου κατάρτιση των Δικαστών σε θέματα εμπορικού δικαίου και συναφή ζητήματα
Καθιέρωση αναγκαίου νομικού πλαισίου για τη διευκόλυνση διενέργειας επιμορφωτικών σεμιναρίων σε εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς
Συλλογή δεδομένων για την αποδοτικότητα των δικαστηρίων
Έκδοση ΚΥΑ για ηλεκτρονική επίδοση & ενεργοποίηση του συστήματος και μείωση κόστους ηλεκτρονικής επίδοσης

Εισαγωγή στοχευμένου μηχανισμού εκκαθάρισης backlog υποθέσεων πολιτικών δικαστηρίων
Αυτοματοποίηση δικαστηρίων (e-justice)

Δημοσίευση εμπορικών υποθέσεων στον 1ο και 2ο βαθμό ( Πρωτοδικεία /Εφετεία) & εργαλεία ανωνυμοποίησης

Θέσπιση ενός ενιαίου νόμου για τις εξασφαλίσεις σε κινητά
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