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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη Σύμβασης
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που
παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙ ΚΑΙ ΟΣΥΝ ΗΣ
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),
όπως ισχύει.
3. Τον ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση
σε Ελληνική Νομοθεσία Οδηγίας 2016/2102 και Οδηγίας 2019/1024) - Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο Οδηγίας 2018/1972) και άλλες
διατάξεις»
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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. 6/2021 (ΦΕΚ 7Α΄/15-01-2021) περί «Οργανισμού του Υπουργείου
Δικαιοσύνης», όπως ισχύει.
7. Tο Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019).
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.
9. Την αρ. πρωτ. 2772/04-03-2019 (ΑΔΑ: 66ΝΞ465ΧΙ8-ΘΥΠ) Απόφαση Ένταξης της
Πράξης «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που
λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής»
με Κωδικό ΟΠΣ 5030898 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα 2014-2020».
10. Τη με αρ. πρωτ. 744/28-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝ946ΜΠΥΓ-93Χ) Απόφαση τροποποίησης
ένταξης της Πράξης και μετονομασία της σε «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που
παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5030898 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, επί
του επισυναπτόμενου σχεδίου διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για το προτεινόμενο έργο «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που
λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης», στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» 2014-2020 που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές
που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ειδικότερα οι Υπηρεσίες
Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (προβλέπεται η λειτουργία τους στην έδρα
κάθε Πρωτοδικείου της χώρας).
Η σκοπούμενη αναβάθμιση επιδιώκεται με δύο κυρίως τρόπους: α) με την ανάπτυξη
σύγχρονων εργαλείων παρέμβασης και μεθοδολογικού πλαισίου εργασίας για το
επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στις παραπάνω δομές και β) με τη διοικητική
αναδιοργάνωση των δομών, η οποία αναμένεται να επιτευχθεί με την υιοθέτηση των
προτεινόμενων από το έργο προτύπων στελέχωσης κάθε δομής με επιστημονικό προσωπικό
καθώς και των σχεδίων κανονισμών λειτουργίας που θα παραχθούν από το έργο για κάθε
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δομή, ιδίως κατά το μέρος που αφορούν στη λειτουργία των επιστημονικών ομάδων και στην
εφαρμογή των προτεινόμενων εργαλείων παρέμβασης και μεθοδολογικού πλαισίου
εργασίας.
Σημαντική παράμετρος του έργου είναι η ενιαία θεώρηση των υπηρεσιών, στην αναβάθμιση
των οποίων στοχεύει, η ανάπτυξη κατά το δυνατόν κοινών μεθοδολογικών εργαλείων και
μοντέλων εργασίας και η διασύνδεση των επαγγελματιών μεταξύ τους, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται καλύτερα ο κοινός στόχος που είναι η πρόληψη της παραβατικότητας και η
αποφυγή της περαιτέρω εμπλοκής με το έγκλημα, καθώς και η υποβοήθηση της κοινωνικής
ένταξης των ανηλίκων και ενηλίκων παραβατών του νόμου.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 283.438,98€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 228.579,82€, ΦΠΑ:
54.859,16€). 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 15 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
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Συνημμένο:
Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης
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