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Ερώτηση 5041/12-03-2021 

 

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 5041/12-03-2021 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή             

των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Μπούγας Ιωαν. με θέμα: «Ψηφιακά δικαιώματα και προσβασιμότητα   

στη Δικαιοσύνη» σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Η στρατηγική για την ψηφιακή δικαιοσύνη στοχεύει στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από το σύστημα απονομής 

δικαιοσύνης. Επί μέρους στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτής της στρατηγικής 

είναι η ταχύτητα στην ολοκλήρωση των υποθέσεων, η βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων με 

σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και διαφάνεια για όλους (επιχειρήσεις, πολίτες, 

επαγγελματίες κ.ά.), η βελτίωση των συνθηκών για τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, αλλά και 

τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και πολίτες και τέλος η εμπέδωση, προάσπιση και διάχυση της 

«αξίας» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Με το από 22-6-2020 Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Γενικής 

Γραμματείας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και         

της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών                    

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αντικείμενο «Δράσεις Ψηφιοποίησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών Δικαιοσύνης», τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε αναγκαίες 

πράξεις για την ψηφιοποίηση, απλούστευση, εκσυγχρονισμό και επιτάχυνση των διαδικασιών 

λειτουργίας της Δικαιοσύνης, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των δικαστών, δικαστικών 

υπαλλήλων και δικηγόρων καθώς και την εξυπηρέτηση του πολίτη, τον εν γένει εκσυγχρονισμό 

των πληροφοριακών και άλλων υποδομών, την ψηφιοποίηση και απλούστευση των πάσης φύσεως 

διαδικασιών, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις δράσεις: χορήγηση απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών σε 

υπαλλήλους και λειτουργούς της Δικαιοσύνης, ηλεκτρονική επίδοση και κοινοποίηση αστικών, 

ποινικών και διοικητικών εγγράφων, Πλήρη Αποϋλοποίηση Ενσήμων, κατάργηση-ενοποίηση 

πιστοποιητικών Δικαστηρίων, Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαστικών Αποφάσεων, Άυλο Συναινετικό 

Διαζύγιο, Ενοποίηση Διαθηκών - Ηλεκτρονική έκδοση Κληρονομητηρίου, Ηλεκτρονική Κατάθεση 

Μήνυσης - Παρακολούθηση Ροής Μήνυσης, Ένταξη του συνόλου των διαδικασιών στη διαδικασία 

ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης/ λήψης αντιγράφου 

ποινικού μητρώου από πολίτες χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε Εισαγγελικό Κατάστημα 

για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη στη διαδικτυακή πύλη του έργου. 

Περαιτέρω το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει υποβάλει προτάσεις για χρηματοδότηση από    

το Ταμείο Ανάκαμψης που στοχεύουν στην ενίσχυση ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας με 

αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών όπως ενδεικτικά, η ομογενοποίηση διαδικασιών και η 

δημιουργία της «Artificial Intelligence for Justice»-Τεχνητής νοημοσύνης (AI) αρχείων και 

προετοιμασίας αποφάσεων - (chatbot), ανωνυμοποίηση και ψευδωνυμοποίηση δικαστικών 

αποφάσεων, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Νομολογίας-Νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, λαμβάνεται 

μέριμνα για την εκμετάλλευση ωφελειών ψηφιοποίησης για πολίτες-επιχειρήσεις-κυβερνήσεις. H 
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σημασία των νέων τεχνολογιών τόσο για την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της 

δικαιοσύνης όσο και για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών είναι αδιαμφισβήτητη, 

όπως και η αύξηση της ταχύτητας, με την οποία τόσο οι δικαστές όσο και οι υπάλληλοι των 

δικαστηρίων ασκούν τα καθήκοντά τους, ο περιορισμός στο ελάχιστο των ανθρωπίνων λαθών, το 

«άνοιγμα» της δικαιοσύνης στους πολίτες, η άμεση εξυπηρέτησή τους και η ενίσχυση της 

διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

Εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για τα 

κάτωθι συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, ψηφιακά έργα:  

 «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών 

Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ)», η οποία περιλαμβάνει την 

προμήθεια εξοπλισμού και ψηφιακή αναβάθμιση του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ για την αναδιοργάνωση 

του πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας και 

των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, την αναβάθμιση των εφαρμογών και την 

υλοποίηση νέων λειτουργιών, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας του Ο.Π.Σ.                   

του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ, την επίτευξη διαλειτουργικότητας με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, την 

ψηφιοποίηση δικαστικών αποφάσεων, την ανάπτυξη συστήματος ανωνυμοποίησης 

δικαστικών αποφάσεων, καθώς και την εξαγωγή και επεξεργασία σύνθετων στατιστικών 

στοιχείων για τη στοχευμένη παρακολούθηση της λειτουργίας και απόδοσης των Διοικητικών 

Δικαστηρίων.  

 «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας και διασύνδεση με το Γ.Ε.ΜΗ. και 

με άλλα μητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο πλαίσιο εφαρμογής                                      

του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας, ο οποίος 

ρυθμίζει μεταξύ άλλων τα θέματα διασύνδεσης των μητρώων αφερεγγυότητας σε εθνικό και 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα θέματα διασύνδεσης των μητρώων 

αφερεγγυότητας με τα μητρώα επιχειρήσεων Γ.Ε.ΜΗ. σε εθνικό επίπεδο.  

 «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή 

υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων 

(Ηλεκτρονικό Πινάκιο)», για την απομακρυσμένη κατάθεση/ εξέταση μαρτύρων, 

απομακρυσμένη παράσταση κατηγορούμενου σε δίκη, απομακρυσμένη παρουσία 

μεταφραστή, καθώς και την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης για την πορεία των πινακίων και 

των εκθεμάτων των Δικαστηρίων.  

 «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων                       

της Δικαιοσύνης», στο πλαίσιο αξιοποίησης εξελιγμένων τεχνικών εργαλείων και σύγχρονων 

διαδικασιών Αποθήκης Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence-BI), 

για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων από διαφορετικές πηγές, καθώς και την παραγωγή 

αξιόπιστων και ποιοτικών δεδομένων δικαιοσύνης.  

Κατά τα λοιπά, αρμόδιος να σας ενημερώσει είναι ο συνερωτώμενος Υπουργός Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. 
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