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Δομές και Διαθέσιμοι Πόροι
Διοικητική δομή Υπουργείου
Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών
Υπουργός Δικαιοσύνης, στον οποίο υπάγονται 4 δομές:
- Ειδική Νομική Υπηρεσία
- Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
- Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Στατιστικών Δικαστικών Στοιχείων
(JustStat)
Υπηρεσιακή Γραμματέας, στην οποία υπάγονται:
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Β΄) - Υπηρεσία
Συντονισμού - ΠΑΜ - ΠΣΕΑ- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών- Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης –Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Σχέσεων
Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία
υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (Α΄) και η Γενική Διεύθυνση Ειδικών
Νομικών Ζητημάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ΄)

Προσωπικό
Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου &
ΝΠΔΔ (βάσει Απογραφής Δεκ. 2020)

Υπουργείο : 11.938

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2021)
Ταμειακό σύνολο (σε χιλ. €)
533.000,00 €
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Δομές και Διαθέσιμοι Πόροι
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 - ΝΠΔΔ
Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου και Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς κ Αλλοδαπού Δικαίου
Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔΙ)
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2

Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
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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}

Ασφάλεια στο σπίτι, στην πόλη και στη
χώρα

Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής και
αλληλεγγύης

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}

✔
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2.i

Στόχος 1: Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της
Δικαιοσύνης
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
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 2021 εστιάζει κυρίως στον δείκτη επίλυσης υποθέσεων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των υποθέσεων που
τελικώς εκκαθαρίζονται συγκριτικά με τον αριθμό υποθέσεων που εισάγονται. 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

Τιμή-στόχος
δείκτη
105%

4ο τρίμηνο 2021

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 ,2010-2016). 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 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: Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 1: Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης:

Βελτίωση
δείκτη
200 %

Στρατηγική της Ηλεκτρονικής
Δικαιοσύνης

Η υλοποίηση ενεργειών σχετικά με την προώθηση της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης έχει ως στόχο
να αυξηθεί ο αριθμός της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων σε Πρωτοδικεία –Εφετεία και σε
Ειρηνοδικεία κατά 200% σε σχέση με το έτος 2019 που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 2.400
δικόγραφα και το έτος 2020 που αναμένεται μέχρι τη λήξη του έτους να κατατεθούν ηλεκτρονικά
10.500 δικόγραφα (ΟΣΔΔΥΠΠ – Α ΦΑΣΗ (Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου
Δικαιοσύνης). Η επίτευξη αυτού του δείκτη θα 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 (Figure 27 of EU Justice Scoreboard), ii) την online
πρόσβαση σε αποφάσεις του Δικαστηρίου (Figure 28 of 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 (Figure 29 of EU Justice
Scoreboard), iv) την εθελούσια χρήση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης φιλονικιών (ADR) (Figure
30 of EU Justice Scoreboard).

4ο τρίμηνο 2021
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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

1.2

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

1.3

Εκπαίδευση και Διαρκής Επιμόρφωση Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης καταβάλλει προσπάθειες για την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών ως προς την
άσκηση των δικαιοδοτικής φύσης καθηκόντων τους, τη χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς και ζητήματα διοίκησης
των δικαστηρίων. Αντιστοίχως, προσπάθειες γίνονται και για την επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων στην
απονομή της Δικαιοσύνης προσώπων.

1.4

Αναδιοργάνωση και Ορθολογική Στελέχωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης

1.5

Αναδιάρθρωση και Αναδιοργάνωση Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, Σπιτιών του Παιδιού και των
Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Έχει συσταθεί ειδική Επιτροπή για τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και
την εισήγηση θεσμικών αλλαγών σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους, την εκπαίδευση, επιμόρφωση
και πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού. Με την ολοκλήρωση του έργου της θα ακολουθήσει νέο νομοθετικό πλαίσιο
για τις ΕΠΑ.

Υπουργός

Υπουργός

Υπουργός

Υπηρεσιακή Γραμματέας

Υπηρεσιακή Γραμματέας
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Στόχου 1: Βασικά Έργα ανά δράση
1.1

Επιτάχυνση και Ποιοτική Αναβάθμιση του Συστήματος Απονομής της Δικαιοσύνης

Έργο
Υιοθέτηση του νέου Κώδικα Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών
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, ο εν λόγω Κώδικας
αναμένεται ότι θα (προσδοκάται να) συμβάλει καταλυτικά στην εξάλειψη των δυσλειτουργιών που καθυστερούν την απονομή της Δικαιοσύνης και περιορίζουν
την αποτελεσματικότητά της.

Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Στον νέο Κώδικα ενσωματώνονται οι ψηφιακές δράσεις του Υπουργείου δικαιοσύνης ενώ παράλληλα εξετάζονται νέοι θεσμοί όπως η πιλοτική δίκη που θα
επιταχύνει την απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης.
Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου 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.
Υιοθέτηση του νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
Με τις τροποποιήσεις του νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, επιχειρείται η βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης, μέσω της
διεύρυνσης, της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της διοικητικής υποστήριξης των δικαστηρίων και των τριών δικαιοδοσιών (πολιτικά, ποινικά, διοικητικά
δικαστήρια). Στο πλαίσιο αυτό, οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιμετωπίζονται ως ιδιαίτερη κατηγορία υπαλλήλων, λόγω της θεσμικής τους ιδιότητας ως αρωγών της
ανεξάρτητης Δικαιοσύνης και των ειδικών συνταγματικών εγγυήσεων με τις οποίες αυτοί περιβάλλονται. Επίσης, επιχειρείται η υποστήριξη των δικαστηρίων
μέσω της εξειδίκευσης των δικαστικών υπαλλήλων σε νέα, ιδιαίτερης σημασίας πεδία, όπως η νομική τεκμηρίωση, η επικοινωνία και οι διεθνείς σχέσεις.
Δράσεις για την Ενίσχυση του θεσμού της Διαμεσολάβησης
Η υλοποίηση συνίσταται στη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών και εκστρατεία ενημέρωσης προς τους νομικούς
12
παραστάτες.

Στόχου 1: Βασικά Έργα ανά δράση
1.2

Στρατηγική της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης

Έργο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση)
Πρόκειται για τη ψηφιοποίηση των αρχείων και δεδομένων των Δικαστηρίων της χώρας, καθώς και τη 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. Επίκεινται η διαγωνιστική διαδικασία, η υπογραφή της Σύμβασης και η υλοποίηση του έργου.
Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας και διασύνδεση με το ΓΕΜΗ και με άλλα μητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το έργο αφορά σε ολοκλήρωση κατάρτισης τευχών διακήρυξης υποέργων – Διαβούλευση – Διαγωνιστική Διαδικασία - Υπογραφή Σύμβασης - Υλοποίηση
Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων
Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση και επέκταση της υφιστάμενης διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων, στα δικαστήρια όλων των βαθμών
δικαιοδοσίας και στην ένταξη όλων των διαδικασιών που αφορούν την διαχείριση ιδιωτικού χρέους (μέσω αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης) τόσο των φυσικών
προσώπων/νοικοκυριών όσο και των νομικών προσώπων/εμπόρων. Η επέκταση και η απλοποίηση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής υποβολής θα έχει ως
αποτέλεσμα τη βελτίωση της ροής των εργασιών και την αποτελεσματικότητα των δικαστικών διαδικασιών.
Ηλεκτρονική επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων
Το έργο στοχεύει στη μείωση του κόστους επίδοσης εγγράφων, στη σύντμηση των σχετικών διαδικασιών και στην εξεύρεση λύσεων επί των περιπτώσεων όπου οι
οφειλέτες είναι αγνώστου διαμονής ή στερούνται νομικής εκπροσώπησης.
Αυτή η παρέμβαση θα αποτελέσει συνέχεια της πρόσφατης τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δυνάμει του νόμου 4689/2020, ο οποίος εισήγαγε την
ηλεκτρονική επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων (νέο άρθρο 122Α του Ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Διαδικασίας)
Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Δικαστηρίων
Κατάργηση – Ενοποίηση - Ομογενοποίηση Πιστοποιητικών / Διαλειτουργικότητα με τρίτους Φορείς
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.

Στόχου 1: Βασικά Έργα ανά δράση
1.3

Εκπαίδευση και Διαρκής Επιμόρφωση Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων

Έργο
Επιμόρφωση Δικαστικών Λειτουργών
Συνεργασία με τους αρμόδιους για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών φορείς (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και Εισαγγελία του Αρείου Πάγου) για
την ενίσχυση των γνώσεών τους και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών της Σχολής Δικαστών με εισαγωγή πρακτικών θεμάτων σχετικά με ζητήματα
αφερεγγυότητας, εφαρμογής ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας, χρήσης νέων τεχνολογικών μέσων και εκμάθησης ξένων γλωσσών
Επιμόρφωση Δικαστικών Υπαλλήλων
Ο υπό υιοθέτηση νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων περιέχει διάταξη για τη μετεκπαίδευση και επιμόρφωσή τους, σύμφωνα με την οποία, η Υπηρεσία μεριμνά
για τη μετεκπαίδευση/επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε προγράμματα
που πραγματοποιούνται σε δικαστήρια, υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους πιστοποιημένους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, λαμβάνοντας
ιδιαίτερη μέριμνα για την ισότιμη πρόσβαση των υπαλλήλων σε αυτή. Η σχετική επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων θα παρέχεται σε διαρκή βάση.
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Στόχου 1: Βασικά Έργα ανά δράση
1.4

Αναδιοργάνωση και Ορθολογική Στελέχωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Έργο
Δημιουργία δύο (2) Τοξικολογικών Εργαστηρίων και τεσσάρων (4) Παθολογοανατομικών Εργαστηρίων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Κράτους
Δημιουργία δύο (2) νέων τοξικολογικών εργαστηρίων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες Πάτρας και Ηρακλείου και τεσσάρων (4) παθολογοανατομικών εργαστηρίων σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο για την μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης νεκροτομικών περιστατικών και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία της
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους και την εξοικονόμηση δημοσίων πόρων.
Πρόγραμμα Διαχείρισης Προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ΕΠΑ,
Σπιτιών του Παιδιού και Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, των
Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής και των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων. Η σχετική δράση αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης των υπηρεσιακών μεταβολών και λοιπών στοιχείων των δικαστικών λειτουργών, των δικαστικών υπαλλήλων, των συμβολαιογράφων των
ΥΕΚΑ και ΕΠΑ. Η σχετική μελέτη προδιαγραφών έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται η εκτέλεση των πρώτων ενεργειών υλοποίησης.
Σύσταση Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat)
Αντικείμενό του ανεξάρτητου αυτού Γραφείου (άρθρο 358 του νόμου 4700/2020) θα αποτελέσει η συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων από όλα τα δικαστήρια
της Χώρας και τις εισαγγελίες, όλων των βαθμίδων για κάθε κατηγορία υποθέσεων και διαδικασία, όπως επίσης τις υποθέσεις που διευθετήθηκαν με τη
διαμεσολάβηση, τη δικαστική μεσολάβηση καθώς και τις θεσμικές διαιτησίες που διεξάγονται στην επικράτεια.
Στο πλαίσιο της νέας υπηρεσίας θα είναι δυνατή η δημιουργία ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών, σε συμφωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς, για την
οικοδόμηση του πληροφοριακού συστήματος για τον ετήσιο έλεγχο της αποτελεσματικότητας και τον σχεδιασμό συστημάτων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων
που αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερη επιβάρυνση στα δικαστήρια.
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Στόχου 1: Βασικά Έργα ανά δράση
1.5

Αναδιάρθρωση και Αναδιοργάνωση Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, Σπιτιών του Παιδιού και των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων
του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Έργο
Αλλαγή θεσμικού πλαισίου Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκωνκαι Σπιτιών του Παιδιού και Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων του Υπουργείου
Δικαιοσύνης
Το έργο περιλαμβάνει συντονισμένη προσπάθεια αναδιοργάνωσης της δομής, της λειτουργίας και ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου οργανωτικών αλλαγών των
εν λόγω δομών.
Επιμορφωτικά Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και Σπιτιών του Παιδιού και Υπηρεσιών Επιμελητών
Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Θα πραγματοποιηθούν προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού των εν λόγω δομών, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η
εργασία τους.
Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και Σπιτιών του Παιδιού και Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης
Θα πραγματοποιηθεί σχεδιασμός για τη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων προς διευκόλυνση των διαδικασιών και εκτελούμενων διοικητικών πράξεων
στο πλαίσιο λειτουργίας των εν λόγω δομών.
Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και Σπιτιών του Παιδιού
Θα πραγματοποιηθεί σχεδιασμός για τη βελτίωση και λειτουργική αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών των εν λόγω δομών.
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2.ii

Στόχος 2: Ενίσχυση συνεργασίας και προώθηση διαδικασιών Δικαιοσύνης

17

Στόχος 2: Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
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

i] βελτίωση
δείκτη:
28,6%,
ii] βελτίωση
δείκτη
20%

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. Επί των πρώτων επιδιώκεται η
μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης κατά 28,6% (δηλαδή σε πέντε από επτά ημέρες σε σχέση με το προηγούμενο έτος), ενώ
επί των δεύτερων επιδιώκεται η μείωση του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης κατά 20% (δηλαδή σε σαράντα από πενήντα
ημέρες 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 κατά τουλάχιστον 10%, ήτοι από 48,60% στο 60% περίπου (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
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Στόχος 2: Βασικά 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 κ.ά.
Το πρόγραμμα έχει ορίζοντα υλοποίησης έως το 2023.
Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου
Εντός του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία εσωτερικής έγκρισης της εν λόγω Συμφωνίας, η οποία συνομολογήθηκε στις 24-12-2020. Εν τω μεταξύ, το
Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας προέβη ήδη σε δηλώσεις (notifications) σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων της Συμφωνίας, οι οποίες
αφορούν στη δικαστική συνεργασία στις ποινικές υποθέσεις. Οι δηλώσεις αυτές θα οριστικοποιηθούν εντός του 2021, οπότε θα εκδοθεί από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης νέα ερμηνευτική εγκύκλιος προς όλες τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές ανά την επικράτεια, με την οποία θα παρέχονται όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες και εξηγήσεις για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει μεταξύ της ΕΕ και, ειδικότερα, της Ελλάδας αφενός και του ΗΒ αφετέρου στον τομέα της διασυνοριακής
συνεργασίας στις ποινικές υποθέσεις.
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2. iii

Στόχος 3: Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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Στόχος 3: Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
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.

βελτίωση δείκτη
100%
Προστασία Δικαιωμάτων ευάλωτων
ομάδων

α) Η υλοποίηση ενεργειών σχετικά με την προστασία των Δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων
έχει ως στόχο να αυξηθεί η συμμετοχή της ελληνικής πλευράς σε ευρωπαϊκές δράσεις που
αφορούν στην προστασία των Δικαιωμάτων των παιδιών κατά 100% σε σχέση με προηγούμενες
χρονιές, δεδομένου ότι στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.) –Ι.Ν.Ε.Π. θα
διοργανωθούν συνολικά τέσσερα (4) Προγράμματα για τα Δικαιώματα και για την Αντιμετώπιση
των Παιδιών στο Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης. Η επίτευξη αυτού του δείκτη θα
ευνοήσει/βελτιώσει τη θέση της Ελλάδας στο διεθνή δείκτη του EU Justice Scoreboard σχετικά με
τη δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών στη Δικαιοσύνη (Figure 31 of Justice Scoreboard).

4ο τρίμηνο 2021
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3: Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δράση

3.1

Προστασία Δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων
Ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ενίσχυση της προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη
διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης, όπως επί παραδείγματι, τα παιδιά, οι
γυναίκες, άτομα με αναπηρίες, ειδικές κοινωνικές ομάδες. Ενίσχυση των θεσμών και των δομών
προστασίας των ως άνω προσώπων με σκοπό την υποβοήθηση της άσκησης των δικαιωμάτων τους και
την πρόληψη της παραβατικότητας.

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

Υφυπουργός
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Στόχου 3: Βασικά Έργα ανά δράση
3.1

Προστασία Δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων

Έργο
Ανάπτυξη ολοκληρωμένης Στρατηγικής κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους
Αφορά στην υιοθέτηση από το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσης με κύριους
άξονες:
1) Ρατσισμός, Διακρίσεις, Στερεότυπα, Προκαταλήψεις, 2) Ρατσισμός, 3) Ρητορική Μίσους
Αμέσως μετά την υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης ακολουθούν οι ενέργειες υλοποίησης της δράσης, οι οποίες συνίστανται στα ακόλουθα:
Δημιουργία ιστοσελίδας για το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, εκστρατεία δημοσιότητας για την ευαισθητοποίηση κοινού και
πιθανών θυμάτων έναντι του ρατσισμού, συγγραφή Οδηγού για τα δικαιώματα των θυμάτων ρατσισμού με την παροχή τεχνογνωσίας από εμπειρογνώμονα,
εκπαιδεύσεις δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών , τρία (3) workshops από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μία (1) ημερίδα από τη Βουλή των Ελλήνων.
Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Κύριοι επιδιωκόμενοι στόχοι με την υλοποίηση του Σχεδίου είναι η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα παιδιά,
η προστασία των παιδιών στο πλαίσιο των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, η διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών στην υγεία και στην εκπαίδευση,
η προστασία της οικογένειας και των παιδιών στην κοινότητα, η εξασφάλιση μιας Δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά και η προώθηση οριζόντιας δράσης για τα
δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες.
Οι συνεισφορές των σχετιζόμενων φορέων (Υπουργεία, Συνήγορος του Πολίτη και ΜΚΟ ή οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών) έχουν στην πλειονότητά τους
παραληφθεί. Αναμένεται σύντομα η σύνταξη και υιοθέτησή του. Αμέσως μετά την υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης θα ακολουθήσουν οι ενέργειες υλοποίησης της
δράσης.
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Στόχου 3: Βασικά Έργα ανά δράση
3.1

Προστασία Δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων

Έργο
Κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των θυμάτων της εγκληματικότητας:
Υιοθέτηση συνολικής και ολιστικής προσέγγισης όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων και επιδίωξη της συμμετοχής όλων των φορέων που είναι πιθανόν να
έρθουν σε επαφή με τα θύματα με βάση τους ενωσιακούς κανόνες και με βάση τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής της Ε.Ε: i) αποτελεσματική
επικοινωνία με τα θύματα και παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος για την καταγγελία εγκλημάτων από αυτά· ii) βελτίωση της παροχής υποστήριξης και προστασίας
στα πλέον ευάλωτα θύματα· iii) διευκόλυνση της πρόσβασης των θυμάτων σε αποζημίωση· iv) ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ όλων των
σχετικών φορέων· και v) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης των δικαιωμάτων των θυμάτων.
Παρακολούθηση της Εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.: Ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας στην παρακολούθηση του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε.Ε. μέσω δημιουργίας focal point/μηχανισμού παρακολούθησης και υιοθέτησης καλών πρακτικών από άλλα Κράτη-Μέλη.
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