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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                   

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα 

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Α. Βλαχοκώστα 

Τηλέφωνο: 210 3338986 

Email: a.vlachokosta@minfin.gr 

   

 

 

 

 Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 

 

ΘΕΜΑ:  Ένταξη του Έργου «SUB1: Αναβάθμιση του Συστήματος Τήρησης των Αρχείων των 
Δικαστηρίων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162211) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133). 

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181). 

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119). 

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123). 

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155). 

8. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805). 

9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135) .    

10.  Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

11.  Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας 

και άλλες διατάξεις» (Α΄207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών 

της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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12. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931). 

13.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17). 

14.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1). 

15.  Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται 

στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, 

(ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 

1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1). 

16.  Την υπ’ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική 

Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.  

17.  Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 

10152/21, ST 10152/21 ADD 1). 

18.  Tην από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754. 

19.  Την υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των 

Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως ισχύει. 

20.  Την υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 

2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει. 

21. Το ΤΔΕ του έργου SUB1: «Αναβάθμιση του Συστήματος Τήρησης των Αρχείων των Δικαστηρίων», 

με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5162211, της Δράσης με ID 16727 , το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την 

08/07/2022. 

22.  Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας 

αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε8 

Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.  
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Αποφασίζει 

Την Ένταξη του Έργου «SUB1: Αναβάθμιση του Συστήματος Τήρησης των Αρχείων των Δικαστηρίων» 

(Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162211) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, και αφορά στην ηχογράφηση - αποηχογράφηση 

πρακτικών συνεδριάσεων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει 

την αναβάθμιση των κεντρικών και τοπικών υπολογιστικών υποδομών, του λογισμικού και 

περιφερειακού εξοπλισμού του υπάρχοντος συστήματος της Ηχογράφησης - Αποηχογράφησης για 

την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των 

πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) 
4. Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της 

Οικονομίας 

Άξονας (Component) 
4.3 – Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας του συστήματος 

Δικαιοσύνης 

Τίτλος Δράσης (Measure)  
16727 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Υπουργείο Ευθύνης 1010600   –  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Φορέας Υλοποίησης1 5070592 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. 

 

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 

στη ΣΑΤΑ 063, καθώς και οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους διαμορφώνονται σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα).   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΠΔΕ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΠΔΕ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

(ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 

2022ΤΑ06300027 

SUB1: Αναβάθμιση του 

Συστήματος Τήρησης των 

Αρχείων των Δικαστηρίων 

 28.760.014,40 3.050.176,80 

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό. 

 
1 Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο 
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Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ/ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Δεν υφίστανται ορόσημα/στόχοι πληρωμής για το εντασσόμενο έργο. 

 

Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με 

τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

 

 

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

  

 

 

 

       Θεόδωρος Σκυλακάκης 

 

 

Παραρτήματα 

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης 

- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

Αποδέκτες προς Ενέργεια   

1. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (μέσω mail: minister@mindigital.gr, 

s.mpolou@mindigital.gr ) 

2. Υπουργείο Δικαιοσύνης (μέσω mail: gchristou@justice.gov.gr ) 

3. Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ (μέσω     mail: helkaly@ktpae.gr) 

4. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Δ/ 

νση      Δημοσίων     Επενδύσεων,      (μέσω      email:     fkaramitsa@mnec.gr, 

kordali@mnec.gr, a.maniataki@mnec.gr,  protokollo@mnec.gr) 

 

 

 

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση  

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 

(hellaskps@mnec.gr) 

 

  

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής  

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  

2. ΕΥΣΤΑ  

mailto:minister@mindigital.gr
mailto:s.mpolou@mindigital.gr
mailto:gchristou@justice.gov.gr
mailto:helkaly@ktpae.gr
mailto:fkaramitsa@mnec.gr
mailto:kordali@mnec.gr
mailto:a.maniataki@mnec.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «SUB1: Αναβάθμιση του 

Συστήματος Τήρησης των Αρχείων των Δικαστηρίων» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω 

υποχρεώσεις: 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και 

ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την 

ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με 

Αναπηρίες.  

(ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης  

των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής 

βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης 

και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.  

 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

Α Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει: 

(i) Να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των 

αναγκαίων δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, 

δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργο. 

(ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του 

επάρκεια καθ΄ όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.  

(iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον 

Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης 

Οροσήμων και Στόχων.  

(iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη 

των Οροσήμων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την 

υλοποίησή τους. 

(v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των 

Οροσήμων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.  

(vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με 

την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την 

επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου  

(vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ’ έτος 

πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιθείσες 

πληρωμές του Έργου.  

 

Β. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

(i) Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών 

ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης 

Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ. 
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(ii) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία. 

(iii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, 

αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο  του Έργου, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών. 

(iv) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των  Οροσήμου/Στόχου του 

Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον 

ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως 

σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης 

συμβάσεων. 

(v) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα 

έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, 

παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο 

διαδικασιών.  

(vi) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής 

προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της 

διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων  που 

εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της 

απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.  

(vii) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει 

στην πληρωμή του Αναδόχου,  σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.   

(viii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου 

Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης. 

(ix) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, 

σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του 

Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε 

κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης 

ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

(x) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου. 

(xi) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

(xii) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή 

εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή  στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των 

Δράσεων/Έργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι 

ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν 

ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα 

ισοδύναμα δικαιώματα. 

(xiii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα,  τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και 

τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, 

στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή 

θέτει. 
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3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται: 

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του 

τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου 

των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.  

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι 

δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων 

Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.  

4. ΕΛΕΓΧΟΙ  

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται: 

(i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και 

ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, 

όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.   

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά 

όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του 

Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε 

στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν: 

(i) Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Έργα, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και 

τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού. 

(ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η 

ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα 

Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία 

λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός 

κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας 

παρέμβασης του Έργου.  

(iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το 

έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη 

περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη 

χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 
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6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν: 

(i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για 

χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται 

μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας 

και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε 

εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την 

επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, 

απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να 

ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση 

απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, 

τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και 

καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

(Κατά την Ένταξη συμπληρώνονται: 

• τυχόν ειδικοί όροι που προβλέπονται σε ειδικό θεσμικό πλαίσιο ή και ορίζονται από την ΕΥΣΤΑ.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΔΕ  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 

 Ταμείου Ανάκαμψης 

 
Α: Ταυτότητα Έργου 

A.1 Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) Κωδ.: 4 Περιγραφή: Ιδιωτικές επενδύσεις και 
μετασχηματισμός της 
οικονομίας 

Α.2 Άξονας (Component) Κωδ: 4.3 Περιγραφή: Βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του 
συστήματος δικαιοσύνης 

Α.3 Τίτλος Δράσης (Measure)  ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

A.4 Κωδικός Δράσης (Measure) 16727 

A.5 Προϋπολογισμός Δράσης 
(Measure) στο ΕΣΑΑ 

€ 80.673.261,00 

A.6 Τίτλος Έργου (Subproject) στο 
ΕΣΑΑ  

SUB1: «Αναβάθμιση του Συστήματος Τήρησης των Αρχείων των Δικαστηρίων»  
(Upgrading the Record-Keeping System of the Courts) 

Α.7 Κωδικός ΤΔΕ / ΟΠΣ ΤΑ 5162211 

Α.8 Ημερομηνία Υποβολής ΤΔΕ  

Α.9 Ημερομηνία ένταξης στο ΤΑ  

Α.10 Προϋπολογισμός Έργου 
(Subproject) στο ΕΣΑΑ 

23.193.560,00 € 

 

Α.11 Προτεινόμενος προϋπολογισμός 
στο ΠΔΕ 

 

28.760.014,40€ 

Α.12 Είδος Έργου Μεταρύθμιση 

Α.13 Τύπος Έργου Δημόσιο έργο 

Α.14 Διασυνοριακό ή πολυκρατικό 
έργο 

ΟΧΙ 

Α.14.1 Αν ΝΑΙ: Χώρα Ν/Α 

Α.14.2 Αν ΝΑΙ: Τίτλος συσχετιζόμενου 
έργου 

Ν/Α 

Α.15 Το έργο υλοποιείται με την μορφή 
ΣΔΙΤ 

ΟΧΙ 

Α.16 Το έργο ενέχει κρατική ενίσχυση ΟΧΙ 

Α.16.1 Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος Κανονισμός 
Κρατικών Ενισχύσεων 

Ν/Α 

Α.16.2 Αριθμός έγκρισης καθεστώτος 
(SANI)  

Ν/Α 

Α.17 Το έργο αφορά Χρηματοδοτικό 
Μέσο 

ΟΧΙ 

Α.17.1 Αν ΝΑΙ: Είδος Χρηματοδοτικού 
Μέσου 

Ν/Α 

Α.18 Ημερομηνία έναρξης έργου 20/10/2022 

Α.19 Ημερομηνία λήξης έργου 20/10/2025 

Α.20 Υπουργείο Ευθύνης Κωδ: 1010600 Περιγραφή: Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Α.20.1 Υπηρεσία  Κωδ:  Περιγραφή: Κ.Υ. Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Α.20.2 Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου 
Υπουργείου Ευθύνης 

Γεώργιος Χρήστου 

Α.20.3 Ιδιότητα Υπευθύνου Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Υπηρεσιών  

Α.20.4 Τηλέφωνο Υπευθύνου 2131307556 

Α.20.5 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
Υπευθύνου 

gchristou@justice.gov.gr  

 

 

mailto:gchristou@justice.gov.gr
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Τροποποίηση/ επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου  

Α. 21 Αντικείμενο τροποποίησης/ 
επικαιροποίησης 

N/A 

Α. 22 Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / 
επικαιροποίησης 

N/A 

 

Β: Κατάταξη Έργου σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

B.1 Πρωτοβουλία EE (Flagship) Κωδ:  Περιγραφή: Modernise 

Β.2 Τομέας Πολιτικής κατά COFOG2 Κωδ: 03.3 Περιγραφή: Law courts 

Β.3 Πεδίο Παρέμβασης (Intervention 
field) 

Κωδ: 011quarter Περιγραφή: Digitalization of Justice Systems 

Β.4 Κλιματική Σηματοδότηση (Climate 
Tagging) 

OXI 

Β.5 Περιβαλλοντική Σήμανση 
(Environmental Tag) 

OXI 

Β.6 Ψηφιακή Σήμανση (Digital Tag) NAI 

Β.7 Πράσινη Διάσταση 0% 

Β.8 Ψηφιακή Διάσταση 100% 

Β.9 DNSH 0 (Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης) 

 

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων 

Γ.1 Είδος Φορέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Γ.1.1 Φορέας Κωδ: 1010600 Περιγραφή: Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Γ.1.2 Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων  

Γ.1.3 Περιφέρεια Αττικής 

Γ.1.4 Δήμος Αθηναίων 

Γ.1.5 Διεύθυνση Έδρας Λεωφ. Μεσογείων 96 

Γ.1.6 Ταχυδρομικός Κώδικας 11527 

Γ.1.7 Αρμόδιος Επικοινωνίας Γεώργιος Χρήστου 

Γ.1.8 Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Υποστήριξης Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Υπηρεσιών 

Γ.1.9 Τηλέφωνο 2131307556 

Γ.1.10 Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας gchristou@justice.gov.gr 

Γ.1.11 Ιστοχώρος Φορέα www.ministryofjustice.gr 

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία των εμπλεκομένων φορέων στο έργο: Υλοποίησης, Λειτουργίας 

 

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων 

Γ.2 Είδος Φορέα ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γ.2.1 Φορέας Κωδ: 1611300 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Γ.2.2 Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων  

Γ.2.3 Περιφέρεια Αττικής 

Γ.2.4 Δήμος Αθηναίων 

Γ.2.5 Διεύθυνση Έδρας Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου,  Αθήνα 

Γ.2.6 Ταχυδρομικός Κώδικας 10163 

Γ.2.7 Αρμόδιος Επικοινωνίας Σταυρούλα Μπόλου 
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Γ.2.8 Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα Υπάλληλος Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποσπασμένη στο γρ. 
Υπουργού 

Γ.2.9 Τηλέφωνο 2109098674 

Γ.2.10 Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας s.mpolou@mindigital.gr 

Γ.2.11 Ιστοχώρος Φορέα www.mindigital.gr 

 

Γ.3 Είδος Φορέα ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Γ.3.1 Φορέας Κωδ: 5070592 Περιγραφή: Κοινωνία της Πληροφορίας 

Γ.3.2 Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων 
▪ Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 689/30-07-2019 

Συνεδρίασή του, με θέμα γενικές εξουσιοδοτήσεις προς Διευθύνοντα 
Σύμβουλο (Θέμα 2.1). 

▪ Απόφαση της 790/14-07-2021 (Θέμα 7.1) Συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» περί 
εξουσιοδότησης του Διευθύνοντα Συμβούλου για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Συμφωνίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

▪ Αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την υπογραφή Προγραμματικής 
Συμφωνίας, όπως αποτυπώθηκε με το με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. (ΕΙΣ)  
9341/02-07-2021. 

▪ Την Προγραμματική συμφωνία της 14ης Ιουλίου 2021 μεταξύ Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. 

 

Γ.3.3 Περιφέρεια Αττικής 

Γ.3.4 Δήμος Καλλιθέας 

Γ.3.5 Διεύθυνση Έδρας Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 194  

Γ.3.6 Ταχυδρομικός Κώδικας 17671 

Γ.3.7 Αρμόδιος Επικοινωνίας Γεράσιμος Λιβιεράτος 

Γ.3.8 Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα Στέλεχος Διεύθυνσης Διαχείρισης 'Έργων 

Γ.3.9 Τηλέφωνο 213 1300700 

Γ.3.10 Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας glivier@ktpae.gr 

Γ.3.11 Ιστοχώρος Φορέα http://www.ktpae.gr 

 

 

Δ: Φυσικό Αντικείμενο 

Δ.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου 

 
Το έργο αφορά την ηχογράφηση-αποηχογράφηση πρακτικών συνεδριάσεων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.   
Ειδικότερα, το  έργο περιλαμβάνει : 

• Αναβάθμιση των κεντρικών και τοπικών υπολογιστικών υποδομών, του λογισμικού και περιφερειακού εξοπλισμού του υπάρχοντος 
συστήματος της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των 
Συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας. 

• Την παροχή υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων για τουλάχιστον 110.000 
ωρών/έτος, για τριάντα έξι (36) μήνες. 

 
Συμβουλευτικές – Μελετητικές Υπηρεσίες 
Για την υλοποίηση των παραπάνω, απαιτείται μια σειρά Μελετητικών/Συμβουλευτικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα η εκπόνηση και παράδοση: 

• Μελέτη διαχείρισης & Ποιότητας Έργου 

• Μελέτης Εφαρμογής-Ανάλυση απαιτήσεων 

• Μελέτη αρχιτεκτονικής συστήματος 

• Μελέτη αξιοποίησης Υφιστάμενης Υποδομής 

• Μελέτη Ασφάλειας 

•  Μελέτη Διαλειτουργικότητας & Διασύνδεσης 

• Μελέτη Μετάπτωσης Συστημάτων 

• Μελέτη Εκπαίδευσης 

• Μεθοδολογία & Σενάρια Ελέγχου  
 
Εξοπλισμός – Έτοιμο Λογισμικό 

Το αντικείμενο του έργου προβλέπει: 

mailto:s.mpolou@mindigital.gr


 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ TAMEIOY ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

 

Έντυπο Δ1_Ε1 
Έκδοση 1.0 -4-  

 

 

• Tην αναβάθμιση/ επέκταση των κεντρικών και τοπικών υπολογιστικών συστημάτων, Αποθήκευσης δεδομένων, δικτυακού εξοπλισμού και 
λογισμικού, καθώς και περιφερειακού τερματικού εξοπλισμού (π.χ. Σταθμοί εργασίας, πάσης φύσεως υποστηρικτικός εξοπλισμός 
δικαστικών αιθουσών), ώστε το ολοκληρωμένο σύστημα να παρέχει τις υπηρεσίες ηχογράφησης-αποηχογράφησής του αδιάλειπτα και 
χωρίς λειτουργικές καθυστερήσεις. Οι υφιστάμενες υποδομές θα ελεγχθούν και θα προταθούν τεκμηριωμένες προτάσεις αναβάθμισης/ 
επέκτασης/ αντικατάστασής τους. 

• Την αναβάθμιση και εγκατάσταση νέας εφαρμογής ΟΣΔΠ ανεξαρτήτως λειτουργικού περιβάλλοντος με την υποχρέωση πλήρους 
λειτουργίας  σε MS Windows. 

 

Αναβάθμιση λειτουργικότητας λογισμικού εφαρμογών 

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέες λειτουργικότητες και τροποποιήσεις λογισμικού του Συστήματος «Ψηφιακή καταγραφή , 
αποθήκευση και διάθεση των Πρακτικών Συνεδριάσεων»: 

• Μετατροπή του συνόλου των εφαρμογών του ΟΠΣ του ΟΣΠΔ ανεξαρτήτως λειτουργικού περιβάλλοντος ώστε να καταστούν πλήρως 
λειτουργικές και σε περιβάλλον Λειτουργικού Συστήματος MS-Windows διότι τα περισσότερα δικαστήρια της Ελλάδας είναι εξοπλισμένα 
με Η/Υ σε περιβάλλον MS-Windows, εξαιρουμένων των εφαρμογών ηχογράφησης/αποηχογράφησης και των εφαρμογών των 
αποθετηρίων. 

• Δημιουργία Forum / Υπηρεσία Mentoring: δηλαδή σύστημα επικοινωνίας και συνεργασίας των δικαστηρίων, της ΕΠΠΕ του έργου και των 
αρμόδιων Υπηρεσιακών Μονάδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,  για την υποστήριξη της λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών, αλλά και 
τη παραγωγή νέας γνώσης μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση.  

• Προσθήκη νέας λειτουργικότητας στη Διαδικτυακή Πύλη του έργου, όπου θα επιτρέπεται η αναζήτηση μιας συνεδρίασης με κατάλληλα 
πεδία από τους έχοντες έννομο συμφέρον. Μετά την επιτυχή αναζήτηση μιας συνεδρίασης, θα προβάλλονται τα σχετικά στοιχεία που 
αφορούν τη συνεδρίαση αυτή. 

• Αλλαγές στο κεντρικό αποθετήριο με τη δημιουργία νέων σημείων διασύνδεσης (endpoints).  

• Εμπλουτισμός εξωστρεφών υπηρεσιών Διαδικτυακής  Πύλης του έργου μέσω νέων διαλειτουργικοτήτων αυθεντικοποίησης (π.χ. 
διαπιστευτήρια TAXISnet). 

• Υλοποίηση δυνατότητας δημιουργίας αναφορών. Ενδεικτικά αναφέρεται δυνατότητα δημιουργίας αναφοράς απολογιστικών στοιχείων 
ωρών ανά δικαστήριο και συνολικά καθώς και δημιουργία αναφορών οι οποίες μετά τη συλλογή στοιχείων ενός έτους θα δίνουν την 
δυνατότητα προβολής των μελλοντικών ωρών των επομένων ετών 

• Υλοποίηση Υποσυστήματος  Επιχειρησιακής Ευφυίας BI για την παροχή αναφορών επιχειρησιακής ευφυΐας με το οποίο θα παρέχεται 
πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για όλα τα σχετικά δεδομένα (π.χ Αριθμό δικών ανά δικαστήριο, διάρκεια, κ.λπ.). 

• Νέες εξωστρεφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες / Διαλειτουργικότητες / Διασυνδέσεις  

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης 

Συνοδευτικά των εργασιών αναβάθμισης / επέκτασης του συστήματος, απαιτείται και σειρά άλλων υπηρεσιών, υποστηρικτικών στους στόχους του 
έργου, ως εξής: 

• Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης  Υποδομών  

• Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Παραμετροποίηση Εφαρμογών  

• Υπηρεσίες HelpDesk 

• Υπηρεσίες Δοκιμαστικής και Πιλοτικής Λειτουργίας 

• Υπηρεσίες Υποστήριξης υφιστάμενου ΟΠΣ ΟΣΔΠ 

• Υπηρεσίες Ενημέρωσης  ΟΠΣ Ταμείου Ανάκαμψης 
 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Για την πλήρη αξιοποίηση του αναβαθμισμένου συστήματος, απαιτούνται και οι σχετικές δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού των Φορέων 
Λειτουργίας του έργου, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• Σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού  

• Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  

• Εκπαίδευση χρηστών  

• Εκπαίδευση Διαχειριστών 
 
Υπηρεσίες Ηχογράφησης/Αποηχογράφησης 

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών  ψηφιακής Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών συνεδριάσεων των 
δικαστηρίων, τουλάχιστον 110.000 ωρών/έτος για τρία (3) έτη μέσω του ΟΠΣ του ΟΣΔΠ. 

 

Υπηρεσίες Δημοσιότητας 

Οι δυνατότητες του έργου θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στο ευρύτερο κοινό για την μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους. Στα πλαίσια αυτά, 
απαιτείται η εκτέλεση μια σειράς σχετικών προωθητικών σχεδίων και δράσεων, που θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

Τα μέσα και το υλικό που θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του Έργου είναι τα κάτωθι:  

• Άρθρα σε έντυπο και ηλεκτρονικό, τοπικό και εθνικό τύπο.  

• Ηλεκτρονική αφίσα (multimedia), video και banner, για εμφάνιση σε σχετικά sites και τη διαδικτυακή πύλη του έργου 

• Δημιουργία press kit για ηλεκτρονική αποστολή.  

• Διοργάνωση τουλάχιστον δύοημερίδων με ταυτόχρονη αναμετάδοση στο διαδίκτυο  

• Προετοιμασία 1.000 Φυλλαδίων, 300 Αφισών και δύο διαφημιστικά τύπου roll-up banners ψηφιακής εκτύπωσης για τις 
ανάγκες τις ημερίδας. 

• Αξιολόγηση των δράσεων δημοσιότητας τον τελευταίο μήνα της παραγωγικής λειτουργίας. 



 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ TAMEIOY ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

 

Έντυπο Δ1_Ε1 
Έκδοση 1.0 -5-  

 

 

 

Υπηρεσίες Εγγύησης 

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες εγγύησης για το σύνολο του νέου εξοπλισμού/λογισμικού για δύο (2) έτη,  

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 
Χρονοδιάγραμμα 
Ο χρόνος υλοποίησης του εν λόγω έργου ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Ακολούθως παρατίθεται περιγραφή του Έργου ανά Φάση. 
 

Φάση  Τίτλος Φάσης 
Διάρκεια Υλοποίησης 

(ΜΗΝΕΣ) 
Προαπαιτούμενο Έναρξης 

Α.1 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση απαιτήσεων  3 Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης 

Α.2 

Υποστήριξη και αναβάθμιση: 

10 Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης 

*Πάσης φύσεως εξοπλισμού πληροφορικής και 
τυποποιημένου λογισμικού 

*Πάσης φύσεως υποστηρικτικού εξοπλισμού 
συστημάτων ηχογράφησης και τυποποιημένου 
λογισμικού 

* Τυποποιημένου λογισμικού υποστήριξης 
πολυκάναλης ψηφιακής ηχογράφησης, 
αποηχογράφησης 

*Κεντρικής Υποδομής Κύριου/ Εφεδρικού 
Υπολογιστικού Κέντρου 

*Υποσυστημάτων/ εφαρμογών Πληροφοριακού 
συστήματος ΟΣΠΔ 

Α.3 Εξωστρεφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες 8 
Έναρξη από τον 3ο μήνα της υπογραφής της 
σύμβασης 

Α.4 
Διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα 
πληροφοριακά συστήματα του χώρου της Δικαιοσύνης 
και τρίτων Φορέων 

8 
Έναρξη από τον 3ο μήνα της υπογραφής της 
σύμβασης 

Α.5 
Εγκατάσταση εξοπλισμού και επέκταση υπηρεσιών για 
τουλάχιστον 110 επιπλέον δικαστικές αίθουσες 
πανελλαδικά. 

8 
Έναρξη από τον 3ο μήνα της υπογραφής της 
σύμβασης 

Α.6 Δοκιμαστική λειτουργία  9 
Έναρξη από τον 4ο μήνα της υπογραφής της 
σύμβασης 

Α.7 
Πιλοτική λειτουργία 
Έλεγχοι και αναφορές καλής λειτουργίας 

9 
Έναρξη από τον 6ο μήνα της υπογραφής της 
σύμβασης 

Α.8 Εκπαίδευση 6 
Έναρξη από τον 6ο μήνα της υπογραφής της 
σύμβασης 

Α.9 

Υπηρεσίες Ηχογράφησης-  αποηχογράφησης των 
πρακτικών δικαστηρίων μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος ΟΣΠΔ. 
Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης υφιστάμενου ΟΠΣ 
ΟΣΔΠ που παραμένει σε λειτουργία και χρήση για τις 
ανάγκες του νέου έργου  

36 Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης 

Α.10 Δράσεις δημοσιότητας 12 
Έναρξη από τον 15ο μήνα της υπογραφής 
της σύμβασης 

 
 
 

 Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης  

Φάση  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Α.1                                     

Α.2                                     

Α.3                                     

Α.4                                     

Α.5                                     

Α.6                                     

Α.7                                     

Α.8                                     

Α.9                                     

Α.10                                     
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Παραδοτέα και ορόσημα 
 
Α.1 :  Μελέτης Εφαρμογής 

Α.2 : Υποστήριξη, και αναβάθμιση 

• Πάσης φύσεως εξοπλισμού πληροφορικής και τυποποιημένου λογισμικού   

• Πάσης φύσεως υποστηρικτικού εξοπλισμού συστημάτων ηχογράφησης και τυποποιημένου λογισμικού 

• Τυποποιημένου λογισμικού υποστήριξης πολυκάναλης ψηφιακής ηχογράφησης, αποηχογράφησης 

• Κεντρικής Υποδομής Κύριου/ Εφεδρικού Υπολογιστικού Κέντρου  

• Υποσυστημάτων/ εφαρμογών Πληροφοριακού συστήματος ΟΣΠΔ 
Α.3. : Εξωστρεφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

Α.4 : Διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα πληροφοριακά συστήματα του χώρου της Δικαιοσύνης και τρίτων φορέων 

Α.5 :  Εγκατάσταση τερματικού εξοπλισμού και επέκταση υπηρεσιών για τουλάχιστον 110 επιπλέον δικαστικές αίθουσες σε όλη την επικράτεια. 

Α.6 : Δοκιμαστική λειτουργία 

Α.7 : Πιλοτική Λειτουργία ( Έλεγχοι και αναφορές καλής λειτουργίας) 

A.8 : Εκπαίδευση 

A.9 : Υπηρεσίες Ηχογράφησης-  αποηχογράφησης των πρακτικών δικαστηρίων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΣΠΔ. 
         Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης υφιστάμενου ΟΠΣ ΟΣΔΠ που παραμένει σε λειτουργία και χρήση για τις ανάγκες του νέου έργου 
 

A.10 : Δράσεις δημοσιότητας 

 

Δ.2 Κοινωνικές Κατηγορίες (Social categories)  

Το έργο ωφελεί το σύνολο των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς οποιοσδήποτε 
δύναται να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη και να καρπωθεί τα οφέλη από την 
μαγνητοφώνηση-απομαγνητοφώνηση και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. 

Κωδικός Κατηγορία Ωφελούμενου 

ΩΦ1 Δικαστικό σώμα, διοικητικό και λοιπό προσωπικό 

ΩΦ2 Δικηγόροι, και λοιποί επαγγελματίες του κλάδου 

ΩΦ3 Πολίτες και επιχειρήσεις 

 

Πιο συγκεκριμένα για κάθε κατηγορία ωφελούμενων: 

• Δικαστικό σώμα, διοικητικό και λοιπό προσωπικό 

o Αμεσότερη και πιο αξιόπιστη πρόσβαση στα απαραίτητα πρακτικά δικαστηρίων 
για τη διεκπεραίωση του έργου τους 

o Αύξηση της αποδοτικότητας μέσω της ταχύτερης πρόσβασης στην πληροφορία  

o Μείωση του φόρτου εργασίας σχετικά με τις συναλλαγές με το κοινό 

o Γενική αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας, μέσω της ψηφιοποίησης των 
πρακτικών των δικαστηρίων 

• Δικηγόροι και λοιποί επαγγελματίες του κλάδου 

o Αύξηση της αποδοτικότητας και της μείωσης του φόρτου εργασίας για τη 
διεκπεραίωση υποθέσεων 

o Δυνατότητα μεγαλύτερης ενασχόλησης με την επιστημονική πτυχή της 
απασχόλησής τους, χάρη στην ελάφρυνση από διεκπεραιωτικό τύπου εργασίες 

o Εξοικονόμηση πόρων χάρη στη μείωση ανάγκης φυσικής παρουσίας για τη 
διεκπεραίωση δικαστικών εργασιών 

• Πολίτες και επιχειρήσεις 

o Αύξηση της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης 

o Εξοικονόμηση πόρων μέσω της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών 

o Μείωση της αβεβαιότητας που επιφέρουν οι εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, 
μέσω της αύξησης της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης 
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Ε: Ορόσημα και Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ  

A/A Είδος 
Οροσήμου/ 

Στόχου  

Κωδικός 
Δράσης 

Σχετικό μέτρο 
(μεταρρύ-

θμιση ή 
επένδυση) 

Ορόσημο
/ στόχος 

Ονομασία Ποιοτικοί 
δείκτες  
(για τα 

ορόσημα) 

Ποσοτικοί δείκτες 
(για τους στόχους) 

Ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα 

ολοκλήρωσης 

Περιγραφή 
κάθε οροσήμου 

και στόχου 

Ο
ρ
ό
σ
η
μ
ο 
Έ
ρ
γ
ο
υ 

      
Μ
ον
άδ
α 
μέ
τρ
ησ
ης 

Τιμή 
βάσης  

Στόχος Τρίμηνο Έτος 
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16727 4.3 Βελτίωση 
της 
αποτελεσματικ
ότητας του 
συστήματος 
δικαιοσύνης 

Ορόσημο Αναβάθμιση  
συστημάτων 
τήρησης των 
αρχείων 
πρακτικών 
συνεδριάσεων 
των 
δικαστηρίων  

Εκθέσεις 
ελέγχου 
των έργων 
για την 
επιβεβαίω
ση της 
τήρησης 
των 
συμβατικώ
ν 
υποχρεώσ
εων 

   2ο 
τρίμηνο 

2023 Παραλαβή 
επίσημων 
αποδεικτικών 
στοιχείων με 
κατάλληλη 
τεκμηρίωση 
(πιστοποιήσεις 
ολοκλήρωσης, 
πρωτόκολλα 
ποιοτικής και 
ποσοτικής 
παραλαβής και 
εκδοθέντα 
τιμολόγια) της 
προσήκουσας 
και 
εμπρόθεσμης 
εκτέλεσης όλων 
των συμβατικών 
υποχρεώσεων 
που πρέπει να 
έχουν 
ολοκληρωθεί 
μέχρι την εν 
λόγω 
ημερομηνία, 
σύμφωνα με τα 
χρονοδιαγράμμα
τα του έργου, τα 
οποία 
καλύπτουν τα 
στοιχεία του 
υποέργου 
«Αναβαθμίση 
του συστήματος 
τήρησης 
αρχείων 
δικαστηρίων»  
με κατάλληλα 
μέσα (όπως 
εκθέσεις 
ελέγχου των 
έργων, 
πιστοποιητικά 
ποσοτικής/ποιοτ
ικής παράδοσης 
και παραστατικά 
εκταμίευσης). 

 

☐ 

239 Επιχειρησιακό 
 

16727 4.3 Βελτίωση 
της 
αποτελεσματικ
ότητας του 
συστήματος 
δικαιοσύνης 

Ορόσημο Τήρηση 
αρχείων και 
αναβαθμίσεις 
πληροφοριακών 
συστημάτων 

Πλήρως 
λειτουργικ
ά 
συστήματ
α τήρησης 

   4ο 
τρίμηνο 

2025 Ηλεκτρονική 
δικαιοσύνη: 
παραλαβή 
παραδοτέων για 
την 
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αρχείων 
ηχητικών 
δεδομένω
ν σε όλα 
τα 
αστικά και 
ποινικά 
δικαστήρι
α 

«Αναβάθμιση 
και επέκταση 
των 
πληροφοριακών 
συστημάτων 
του τομέα 
δικαιοσύνης» 
όσον αφορά: 
1. την 
αναβάθμιση του 
συστήματος 
τήρησης 
αρχείων των 
δικαστηρίων 

229
.1 

Παρακολούθη
σης 

16727 14-4.3 
Βελτίωση της 
αποτελεσματικ
ότητας του 
συστήματος 
δικαιοσύνης —  
16727 
Ψηφιακός 
μετασχηματισμ
ός του τομέα 
δικαιοσύνης 
(e-justice) 
 

Ορόσημο Έγκριση χάρτη 
πορείας από το 
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης με 
συγκεκριμένες 
δράσεις και 
χρονοδιάγραμμ
α για την πλήρη 
ανάπτυξη και 
έναρξη 
λειτουργίας α) 
του ΟΣΔΔΥ-
ΠΠ Α′ Φάση. β) 
του ΟΣΔΔΥ-
ΠΠ Β′ Φάση. γ) 
του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ. 
δ) του 
συστήματος 
Εθνικού 
Ποινικού 
Μητρώου και ε) 
του έργου του 
Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  
 

    2ο 
τρίμηνο 

2022   

 

 

Ζ. Ωριμότητα Έργου  

Ζ.1 ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης 1 

Ζ.1.1 Είδος Ενέργειας Δημόσια Διαβούλευση 

 

Ζ.1.2 Περιγραφή Ενέργειας   

Δημόσια Διαβούλευση διακήρυξης του έργου 

 

 

Ζ.1.3 Ημερομηνία Έναρξης 20/04/2022 

Ζ.1.4 Στάδιο εξέλιξης Προετοιμασία 

Ζ.1.5 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης   06/05/2022 

Ζ.1.6 Αρμόδιος φορέας Κωδ: 5070592 Περιγραφή: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
Μ.Α.Ε 

Ζ.1.7 Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.): Ν/Α 

Ζ.1.8 Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί 
της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο; 

Ν/Α 

Ζ.1.8.1 Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον 
τρόπο απόκτησης 

Ν/Α 

Ζ.1.8.2 Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να 
αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η 
διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης: 

Ν/Α 



 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ TAMEIOY ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

 

Έντυπο Δ1_Ε1 
Έκδοση 1.0 -9-  

 

 

Ζ.1.9 Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή 
εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο; 

Ν/Α 

Ζ.1.9.1 Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον 
τρόπο απόκτησης: 

Ν/Α 

Ζ.1.9.2 Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή 
άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο  είναι 
η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης: 

Ν/Α 

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης) 

 
 

Η. Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

Η.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ Σχόλια 

Η.1.1 Ποσό συνεισφοράς ΤΑ 23.193.560,00 € 

 

Καθαρό ποσό Π/Υ έργου 

Η.1.2 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ 5.566.454,40 € ΦΠΑ Π/Υ έργου 

Η.1.3 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - Άλλο 0,00 €  

Η.1.4 Συνολικός προϋπολογισμός Έργου 
στο ΠΔΕ 

23.193.560,00 € 

 

 

Η.2 Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ  

Η.2.1 Συνεισφορά ΕΣΠΑ 0,00€  

Η.2.2 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο 
κωδικό ΣΑ) 

0,00€  

Η.2.3 Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00€  

Η.2.4 Άλλη Πηγή 0,00€  

Η.3 Συνολικός προϋπολογισμός έργου 
(ΤΑ και άλλες πηγές) 

28.760.014,40 €  

 
 
 

Θ: Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού  

ΑΑ Έτος Προϋπολογισμός 

Θ.1 2021 - 

Θ.2 2022 € 3.050.176,80 

Θ.3 2023 € 6.197.520,00 

Θ.4 2024 € 11.281.148,00 

Θ.5 2025 € 8.231.169,60 

Θ.6 2026 - 

 

Ι: Προβλεπόμενες Συμβάσεις 

 
Ι.1 ΑΑ Σύμβασης 1 

Ι.1.1 Τίτλος Σύμβασης Αναβάθμιση του Συστήματος Τήρησης των Αρχείων των Δικαστηρίων» 
(Upgrading the Record-Keeping System of the Courts) 

Ι.1.2 Κωδικός κατά CPV CPV: 72212900-8 «Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και 
συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών» και συμπληρωματικών  

CPV: 48000000-8: «Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής»  

CPV: 72500000-0: «Υπηρεσίες πληροφορικής» 

CPV: 30200000-1: «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
προμήθειες» 

CPV: 72261000-2: «Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού» 

CPV : 79341000-6: Υπηρεσίες διαφήμισης 



 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ TAMEIOY ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

 

Έντυπο Δ1_Ε1 
Έκδοση 1.0 -10-  

 

 

CPV: 75231100-7 Υπηρεσίες στον τομέα της δικαιοσύνης 

Ι.1.3 Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης  

 
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καλύπτουν τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες: 

• Αναβάθμιση των κεντρικών και τοπικών υπολογιστικών υποδομών, του λογισμικού και περιφερειακού εξοπλισμού του 
υπάρχοντος συστήματος της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των 
Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας. 

• Την παροχή υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων για τουλάχιστον 
110.000 ωρών/έτος, για τριάντα έξι (36) μήνες.  

Ι.1.4 Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης Κώδ: 5070592 Περιγραφή: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
Μ.Α.Ε. 

Ι.1.5 Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ  28.760.014,40 € με ΦΠΑ 

Ι.1.5.1 Συνεισφορά ΕΣΠΑ € 0,00 

Ι.1.5.2 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ) € 0,00 

Ι.1.5.3 Ιδιωτική Συμμετοχή € 0,00 

Ι.1.5.4 Άλλη Πηγή € 0,00 

Ι.1.6 Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης 28.760.014,40 € με ΦΠΑ 

Ι.1.7 Τύπος Έργου   Κύριο έργο 

Ι.1.8 Είδος Σύμβασης Παροχή υπηρεσιών 

Ι.1.9 Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 
147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των 
διατάξεων του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Β/09-03-2021) 

Ι.1.10 Εφαρμοζόμενη διαδικασία Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός 

Ι.1.11 Ημερομηνία Δημοσίευσης 20/7/2022 

Ι.1.12 Ημερομηνία Διαγωνισμού 5/9/2022 

Ι.1.13 Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης 20/10/2022 

Ι.1.14 Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης 20/10/2025 

 (+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία της κάθε Σύμβασης) 

 

Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση 

Κ.1. Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο ΝΑΙ 

Κ.1.1 Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης Αναβάθμιση/Επέκταση 

Κ.1.2 Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ 86786/2015 Σύμβαση Σύμπραξης (ΑΔΑΜ 20SYMV003666801) 

Κ.1.3 Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ) Α΄ ΦΑΣΗ 

ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 
2014-2020» 

ΣΑΕ Ε0208 ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2012ΣΕ02080005  και  ΣΑΕ Ε4201 ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ  
2016ΣΕ42010002 

Β΄ ΦΑΣΗ 

ΠΔΕ  (ΣΑΕ620 ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2013ΣΕ62000000) 

Κ.1.4 Φορέας Υλοποίησης ΚΩΔ: 1010600 Περιγραφή: Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

Κ.1.5 Τίτλος έργου «Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών 

συνεδριάσεων δικαστηρίων με ΣΔΙΤ» 

Κ.1.6 Προϋπολογισμός: 19.423.050,41€ 

Κ.1.7 Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του υφιστάμενου έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, 

αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και 

διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων στα εφετεία  στα πρωτοδικεία και στα ειρηνοδικεία της χώρας, με ΣΔΙΤ. 
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Κ.1.8 Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης 

24/10/2021 

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία κάθε συναφούς έργου) 

 

Λ: Γεωγραφική Χωροθέτηση Έργου 

Λ.1 ΑΑ Χωροθέτησης  

Λ.2 Περιφέρεια / / (NUTS Κωδικοποίηση) NUTS Κωδ: 2 και 3 Περιγραφή: Όλες οι 
Περιφέρειες & 
Όλες οι 
Περιφερειακές 
Ενότητες 

Λ.3 Δήμος LAU Κωδ.  Περιγραφή:  

Λ.4 Δημοτικό Διαμέρισμα LAU Κωδ.  Περιγραφή:  

Λ.5 Διεύθυνση   

Λ.6 Αριθμός  

Λ.7 Ταχυδρομικός Κώδικας   

Λ.8 Γεωχωρικές Συντεταγμένες  

 (+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης) 

 

Μ.  Διασφάλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωση του 

Στα πλαίσια του έργου προβλέπονται υπηρεσίες εγγύησης για το σύνολο του νέου εξοπλισμού/λογισμικού για δύο (2) έτη καθώς και 

υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης του συστήματος (εξοπλισμού/λογισμικού) που παραμένει σε λειτουργία και χρήση για τις ανάγκες του 

παρόντος έργου Παράλληλα, με τις προβλεπόμενες εκπαιδεύσεις διαχειριστών/χρηστών που θα γίνουν κατά την διάρκεια του έργου οι 

φορείς θα είναι σε θέση να εκτελούν εργασίες υποστήριξης και συντήρησης. Τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά 

την ολοκλήρωσή του. 

 

Ν: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων 

 

Ν.1 ΑΑ Ν.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ν.3 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ 
Ν.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

Ν.5 ΣΧΟΛΙΑ  

     

 

Ο: Υπεύθυνη δήλωση  

 

Ο φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή. ΝΑΙ 

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο 
Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ. 

ΝΑΙ 

Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο 
του ΕΣΑΑ. 

ΝΑΙ 

Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση 
του έργου. 

ΝΑΙ 

Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει 
γραπτώς την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν 
αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10_Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης 
Συμφερόντων. 

ΝΑΙ 

Ο φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και 
συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται). 

ΝΑΙ 

 

Π: Υπογραφές 
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Τίτλος Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Υπουργός Δικαιοσύνης 

Όνομα - Επώνυμο   Σταύρος Ασθενίδης 

 

Κωνσταντίνος Τσιάρας 

Υπογραφή Υπευθύνου  
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