
 

 

Επί του άρθρου 36 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται η αρμόδια Αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής νομικής 

βοήθειας στις υπαγόμενες σε διαμεσολάβηση υποθέσεις του ν. 4640/2019. 

 

Επί του άρθρου 37 

Με σειρά κοινών υπουργικών αποφάσεων δόθηκε προσωρινά η δυνατότητα στις συνθέσεις των 

δικαστηρίων της χώρας να πραγματοποιούν, κατά την περίοδο της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-

19, διασκέψεις εξ αποστάσεως με την χρήση τεχνολογικών μέσων. Η δυνατότητα αυτή κατέστησε 

ευχερέστερη τη διενέργεια των διασκέψεων, διευκόλυνε τα μέλη των συνθέσεων και συνεισέφερε στην 

επιτάχυνση της έκδοσης αποφάσεων και της απονομής της δικαιοσύνης. Για τους λόγους αυτούς, με την 

προτεινόμενη ρύθμιση παγιοποιείται η δυνατότητα της διενέργειας διασκέψεων εξ αποστάσεως με την 

χρήση τεχνολογικών μέσων, εφόσον δεν είναι εφικτή η φυσική συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων δικαστών 

σε αυτές. 

 

Επί του άρθρου 38 

Με την παρούσα διάταξη καταργείται από τότε που ίσχυσε η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 361 του ν. 

4700/2020 (Α’ 127), η οποία, εκ παραδρομής, δεν είχε αφαιρεθεί από το κείμενο του νόμου 4700/2020 που 

εισήχθη προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής (βλ. πρακτικά της διαρκούς επιτροπής δημόσιας 

διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης για το ν. 4700/2020, όπου ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρητώς 

αναφέρει ότι η συγκεκριμένη διάταξη αποσύρεται). 

 

Επί του άρθρου 39 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Γενική Επιτροπεία και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια έχουν θέσει ως 

στρατηγικό στόχο τη βελτίωση της ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης, ώστε η δικαστική απόφαση να 

δημοσιεύεται το αργότερο εντός δύο ετών από την κατάθεση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου. Η επίτευξη 

του στόχου αυτού προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση και την καλή λειτουργία του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ), 

το οποίο έχει πλέον ενοποιηθεί και καλύπτει πλήρως τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΣτΕ και ΤΔΔ) σε όλη τη Χώρα. 

Η ανάγκη για την αναβάθμιση του ΟΣΔΔΥ ΔΔ εντάσσεται στις δράσεις των Υπουργείων Δικαιοσύνης και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και περιλαμβάνεται στη γενικότερη πολιτική για την ψηφιακή διακυβέρνηση και 

τη μείωση της γραφειοκρατίας. 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης του ΟΣΔΔΥ ΔΔ , απέστειλε προς την 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης πρόταση για τη χρηματοδότηση και την ψηφιακή 

αναβάθμιση του ΟΣΔΔΥ ΔΔ με πόρους του ΕΣΠΑ. Η πρόταση αυτή συνιστά συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 

των άρθρων 75-80 του πρόσφατου ν. 4635/2019, που προβλέπουν την πλήρη ψηφιοποίηση των εργασιών 

του ΣτΕ και των ΤΔΔ για τις δικαστικές υποθέσεις από 1.1.2021. Η πρόταση ενσωματώνει πρωτοποριακές 

δράσεις και αποσκοπεί στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, την παρακολούθηση των εργασιών 

όλων των διοικητικών δικαστηρίων σε πραγματικό χρόνο, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για την 

αποτροπή της επιβάρυνσης του ΣτΕ και των ΤΔΔ, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με άλλα 

πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, την άμεση και ουσιαστική διευκόλυνση των πολιτών, των 

δικηγόρων, των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την εξοικονόμηση χρόνου και οικονομικών 

πόρων και την αποσυμφόρηση εργασιών των υπηρεσιών του ΣτΕ και των ΤΔΔ αλλά και Υπηρεσιών της 

Διοίκησης (ηλεκτρονικές επιδόσεις, κατάρτιση και τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου των υποθέσεων, ψηφιακή 

μορφή αποθήκευσης, διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων και φακέλων, ηλεκτρονική διακίνηση και 

επεξεργασία σχεδίων διαταγμάτων κ.ά.).  

Εντούτοις, στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχουν συσταθεί μόνον επτά (7) οργανικές θέσεις δικαστικών 

υπαλλήλων του κλάδου πληροφορικής, τρεις εκ των οποίων παραμένουν κενές [σύσταση θέσεων με άρθρο 

airetos.gr



 

 

3 παρ. 11 ν. 2479/1997, απόφαση 77795οικ/9.9.2013 του Γενικού Γραμματέα του Υπ.Δικαιοσύνης (Β΄ 2373) 

και άρθρο 35 του ν. 4509/2017] . Η συντήρηση του ΟΣΔΔΥ ΔΔ και η επιβεβλημένη αναβάθμισή του 

συνεπάγονται αυξημένες ανάγκες ανάπτυξης και υποστήριξής του πληροφοριακού συστήματος από 

εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι προφανές ότι οι υπάρχουσες επτά (7) θέσεις του κλάδου πληροφορικής 

στο ΣτΕ δεν επαρκούν για την μετάβαση στη νέα εποχή της ψηφιακής διοικητικής δικαιοσύνης. Με την 

προτεινόμενη διάταξη αυξάνονται κατά είκοσι (20) οι οργανικές θέσεις του κλάδου πληροφορικής στο ΣτΕ 

και παρέχεται η δυνατότητα για την κάλυψη των θέσεων και με μετάταξη ή μεταφορά ήδη υπηρετούντων 

μη δικαστικών υπαλλήλων, ώστε να ικανοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση οι ανάγκες σε εξειδικευμένο 

προσωπικό.  

 Λόγω των απαιτήσεων του Συντάγματος για τη μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων στα δικαστήρια (πρβλ. 

ΣτΕ 3178/2014 Ολ., Διοικητική Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας 10/2019 επί του σχεδίου του 

Κώδικα Δικ. Υπαλλήλων), προτείνεται παρέκκλιση από το σύστημα του ν. 4440/2016 και η θέσπιση ειδικής 

διαδικασίας. Η σχετική διαδικασία θα έχει πολύ περιορισμένο εύρος εφαρμογής και θα αφορά μόνο τις 

θέσεις του κλάδου πληροφορικής, δικαιολογείται δε διότι καλύπτει επιτακτικές και ειδικές ανάγκες και 

ουδόλως θίγει το ενιαίο σύστημα του ως άνω νόμου 

Η εκτιμώμενη δαπάνη από την εφαρμογή της διάταξης είναι μηδενική για τον κρατικό προϋπολογισμό ή σε 

κάθε περίπτωση ελάχιστη, αν οι θέσεις καλυφθούν με μετάταξη ή μεταφορά και όχι με διορισμό. Σύμφωνα 

με την προτεινόμενη διάταξη η κάλυψη θέσης με μεταφορά «δεσμεύει» κατ’ ουσίαν και την αντίστοιχη κενή 

οργανική θέση. Η δαπάνη που θα εξοικονομηθεί από την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των εργασιών 

ψηφιακής αναβάθμισης του ΟΣΔΔΥ ΔΔ είναι σημαντική, διότι θα καταργηθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες 

που απασχολούν προσωπικό και καταναλώνουν πόρους. 

Τέλος, υφίσταται ανάγκη για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του κλάδου πληροφορικής στη Γενική 

Επιτροπεία της Επικρατείας των ΤΔΔ και στα ΤΔΔ. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η εφαρμογή των 

διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης για μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων του κλάδου πληροφορικής 

και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των ΤΔΔ και στα ΤΔΔ για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων. 

 

Επί του άρθρου 40 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η τελευταία να μην δυσχεραίνεται ούτε να αποθαρρύνεται 

από τα διαφορετικά νομικά συστήματα των κρατών μελών. Για την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού και 

επί τη βάσει πολυετών σχεδίων δράσης αναπτύσσονται και ενσωματώνονται τεχνολογίες των πληροφοριών 

και των επικοινωνιών τόσο στην πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες όσο και στην ίδια τη λειτουργία των 

δικαστικών συστημάτων, οικοδομείται δηλαδή ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ψηφιακών υποδομών για την 

ασφαλή διασυνοριακή επικοινωνία στον τομέα της δικαιοσύνης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους 

ασκούντες νομικά επαγγέλματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίπτυχο των στόχων είναι: α) πρόσβαση 

στις πληροφορίες που αφορούν στον τομέα της δικαιοσύνης, β) πρόσβαση σε δικαστήριο και εξωδικαστικές 

διαδικασίες σε διασυνοριακές υποθέσεις και γ) επικοινωνία μεταξύ δικαστικών αρχών. Στο πλαίσιο αυτό 

προωθείται, μεταξύ άλλων, η αποϋλοποίηση δικαστικών διαδικασιών, η ανάπτυξη διαλειτουργικοτήτων 

μεταξύ δικαστικών αρχών πλειόνων κρατών μελών με σκοπό την ασφαλή μεταξύ τους επικοινωνία και 

διάδραση για την ταχύτερη επίλυση διαφορών με διασυνοριακό χαρακτήρα (π.χ. η πύλη e Codex, το έργο 

ψηφιακών πειστηρίων e-Evidence), η ευχερέστερη πρόσβαση σε πολίτες και σε επαγγελματίες στο πλαίσιο 

δικαστικών διαδικασιών, η εισαγωγή μεθόδων ταυτοποίησης με βάση τα συστήματα που συμμορφώνονται 

με το νομικό πλαίσιο e-IDAS [κατ’ αρχάς, η Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές και 

ήδη ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 


