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Θέμα: Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη 

Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο  «Ανάπτυξη 

Συστήματος Συλλογής και Επεξεργασίας Στατιστικών Δεδομένων της 

Δικαιοσύνης» 

 

Α ΠΟΦ Α ΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τον ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 

3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013», 

2. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ).  

3. Τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις», 

4. Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

5. Τον ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2014) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει, 

6. Το Π.Δ. 96/2017 (ΦΕΚ 136Α΄/11-9-2017) περί «Οργανισμού ΥΔΔΑΔ».  

7. Tο Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) 
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8. Την υπ’ αριθ. 45480/ΕΥΘΥ 318 (ΦΕΚ 1446 τ. Β’ /27-04-2017) ΚΥΑ περί 

«Σύστασης και Διάρθρωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του Ν. 4314/2014.  

 

 

Α ΠΟΦ Α ΣΙ ΖΟ Υ ΜΕ  

τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, 

επί του επισυναπτόμενου σχεδίου διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για το προτεινόμενο έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Συλλογής και 

Επεξεργασίας Στατιστικών Δεδομένων της Δικαιοσύνης», στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» 2014-2020 που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας 

στατιστικών δεδομένων δικαιοσύνης. Σκοπός του  Έργου είναι η κάλυψη των αναγκών 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παροχή στατιστικής πληροφόρησης, μέσω της 

ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει τη συλλογή, 

επεξεργασία και διάθεση αξιόπιστων δεδομένων δικαιοσύνης. Οι στατιστικές ανάγκες 

στις οποίες είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται διαρκώς το Υπουργείο πηγάζουν: 

•  από τον Οργανισμό Λειτουργίας του, στον οποίο αναφέρεται ότι μεταξύ των 

αρμοδιοτήτων των διαφόρων Διευθύνσεων του Υπουργείου είναι: 

- η συγκέντρωση, τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων της 

Δικαιοσύνης και η εισήγηση προτάσεων για την αναμόρφωση αυτών,  

-  η συγκέντρωση διεθνών καλών πρακτικών και μελετών για θέματα στρατηγικού 

σχεδιασμού, στατιστικών Δικαιοσύνης,  

-  η παροχή τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων στο πλαίσιο του μνημονίου 

συνεργασίας με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),  

-  η συλλογή, στατιστική επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων ανηλίκων και 

ενηλίκων κρατουμένων, αποφυλακισμένων και των ανήλικων παραβατών που 

απασχολούν τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, τις 

Ε.Π.Α.,  

-  η μέριμνα για την εξασφάλιση συμβατότητας των στατιστικών στοιχείων με τα 

εθνικά και ενωσιακά πρότυπα και κανόνες,  

-  η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σε θέματα πρόληψης και καταστολής της 

παραβατικότητας των ανηλίκων, 

•  από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις του ΥΔ, όπως η συμμετοχή του σε 

διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι διεξάγουν τακτικούς και έκτακτους κύκλους 

αξιολόγησης της χώρας στο πλαίσιο των οποίων ζητείται η συμπλήρωση 
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ερωτηματολογίων που περιέχουν λεπτομερή στατιστικά δεδομένα για τις εργασίες 

των ελληνικών δικαστηρίων (π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ), ο Πίνακας αποτελεσμάτων της 

Δικαιοσύνης κ.α), 

•  από την ιδιότητά του ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) 

και τη συνεργασία που έχει αναπτύξει με την ΕΛΣΤΑΤ για την παροχή στοιχείων 

σχετικά με τις στατιστικές Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, 

•  από την αναγκαιότητα άμεσης και έγκαιρης ανταπόκρισης σε ad hoc ερωτήματα που 

προέρχονται από διάφορες πηγές όπως ενδεικτικά από μέλη κοινοβουλίου, άλλα 

υπουργεία, διεθνή ερωτηματολόγια κ.λπ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 992.000 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 800.000, ΦΠΑ: 

192.000). Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από τη 

Δημόσια Διαβούλευση και εν συνεχεία η τυχόν τροποποίηση του ως άνω Σχεδίου θα 

πραγματοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 47 παρ. 3 του ν.4412/2016, η έναρξη της 

δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται από την ανάρτηση του σχεδίου διακήρυξης στην 

ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) με καταληκτική ημερομηνία 20 

ημέρες μετά την ανάρτηση. 

Το σχέδιο διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, https://justedespa.gr και στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης http://www.ministryofjustice.gr. 

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr   

   
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
   

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

           

 

Συνημμένα: 

Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης  
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