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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Ιανουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 883 οικ.
Αρμοδιότητες της Ομάδας Διοίκησης Έργου του
άρθρου 29 του ν. 4587/2018 (Α’/218) και λοιπά
θέματα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1756/1988 (Α’/35) «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών»,
όπως ισχύει,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’/45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β’ του ν. 3469/2006 (Α’/131)
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
δ) του 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», όπως ισχύει,
ε) του ν. 2812/2000 (Α’/67) «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει,
στ) του άρθρου 29 του ν. 4587/2018 (Α’/218) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’/98),
η) του π.δ. 88/2018 (Α’/160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1. Ως έδρα της Ομάδας Διοίκησης Έργου (στο εξής
«ΟΔΕ») ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Ως Πρόεδρος της ΟΔΕ ορίζεται ο αρχαιότερος εκ
των δικαστών και εισαγγελέων που έχουν οριστεί από
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τα αρμόδια δικαστήρια και εισαγγελίες στην Κεντρική
Ομάδα Εργασίας.
3. Ως διευθύνων εισαγγελικός λειτουργός, κατά την
έννοια του στοιχείου α’ της παραγράφου 5 του άρθρου
29 του ν. 4587/2018, όπου ορίζεται αντιεισαγγελέας
πρωτοδικών (περ. στστ) νοείται ότι μπορεί να οριστεί
και εισαγγελέας πρωτοδικών.
4. Ως επιχειρησιακά ζητήματα, κατά την έννοια του
στοιχείου β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του
ν. 4587/2018, νοούνται ζητήματα, τα οποία ανακύπτουν,
κατά τα δικονομικά στάδια ροής εργασιών των Πολιτικών - Ποινικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών.
5. Στις ροές εργασίας της πολιτικής διαδικασίας, κατά
την έννοια της περ. γγ του στοιχείου β’ της παραγράφου 5
του άρθρου 29 του ν. 4587/2018, νοείται ότι συμπεριλαμβάνονται και δικαστικοί υπάλληλοι από τα ειρηνοδικεία.
6. Στις ροές εργασίας της ποινικής διαδικασίας, κατά
την έννοια της περ. δδ του στοιχείου β’ της παραγράφου
5 του άρθρου 29 του ν. 4587/2018, νοείται ότι συμπεριλαμβάνονται και δικαστικοί υπάλληλοι από τα ποινικά
δικαστήρια.
7. Ως πλήρης ανάθεση καθηκόντων, κατά την έννοια
των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 29 του ν. 4587/2018,
ειδικά ως προς τους δικαστικούς υπαλλήλους, νοείται η
πλήρης και αποκλειστική ανάθεση καθηκόντων.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Κεντρικής Ομάδας Εργασίας
και Ομάδων Εργασίας της ΟΔΕ
Α. Βασικές αρμοδιότητες της Κεντρικής Ομάδας Εργασίας της ΟΔΕ είναι οι εξής:
α) ο συντονισμός των δράσεων, η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και η διοίκηση των Ομάδων και Υποομάδων εργασίας,
β) η διατύπωση ή η σύνταξη διευκρινήσεων επί ερωτημάτων νομικής φύσης των φορέων υλοποίησης ή των
φορέων λειτουργίας που σχετίζονται με την ενσωμάτωση νέων ή τη βελτιστοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών
και συστημάτων,
γ) η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου όπως έχει διαμορφωθεί μετά την εισαγωγή του ΟΣΔΔΥ ΠΠ και η πρόταση εφαρμογής των νομοθετικών παρεμβάσεων που
κρίνονται αναγκαίες,
δ) η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων ή επιπλοκών που παρουσιάζονται στη
λειτουργία του ΟΣΔΔΥ ΠΠ,
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ε) η διατύπωση ή σύνταξη τεκμηριωμένων εισηγήσεων των ειδικών πληροφορικής για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργικότητα του συστήματος,
στ) η υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών που
απαιτούνται για την υλοποίηση οριζόντιων δράσεων για
το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. υπηρεσίες διαλειτουργικότητας) και για τη συντήρηση του
έργου (π.χ. συγκέντρωση βεβαιώσεων από τους φορείς
λειτουργίας του έργου),
ζ) η αναφορά προβλημάτων και δυσλειτουργιών του
πληροφοριακού συστήματος προς την Ανάδοχο του
έργου και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με σκοπό την
επίλυση και αποκατάστασή τους από την Ανάδοχο.
Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται νομοθετική παρέμβαση για την επίλυση των ζητημάτων που
έχουν προηγουμένως διαπιστωθεί από την Κεντρική
Ομάδα Εργασίας, τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις
θα επεξεργάζεται και θα υλοποιεί η ειδική προς τούτο
νομοπαρασκευαστική επιτροπή του άρθρου 29 παρ. 3
του ν. 4587/2018.
Β. Ομάδες Εργασίας της ΟΔΕ
Οι Ομάδες Εργασίας των Κεντρικών Διαχειριστών της
ΟΔΕ είναι οι εξής:
1. Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Κεντρικών Συστημάτων, Δικτύων και Υποδομών DataCenters.
2. Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογών.
3. Ομάδα Υποστήριξης Ροών εργασίας Πολιτικής Διαδικασίας (Πολιτικών Δικαστηρίων).
4. Ομάδα Υποστήριξης Ροών εργασίας Ποινικής Διαδικασίας (Εισαγγελιών και Ποινικών Δικαστηρίων).
Βασική αρμοδιότητά τους είναι η διαχείριση τεχνικών
και επιχειρησιακών ζητημάτων του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, ως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω:
Β.1 Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Κεντρικών Συστημάτων, Δικτύων και Υποδομών DataCenters
α) Η διαχείριση, διαθεσιμότητα, αναβάθμιση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού (servers), του κεντρικού εξοπλισμού αποθήκευσης (SAN), του συστήματος αντιγράφων
ασφαλείας (BackupLibrary), του εξοπλισμού ανάκαμψης
από καταστροφές (disasterrecoverysite), του δικτυακού
εξοπλισμού (router, switch), των συστημάτων ασφαλείας (firewall) και των υποδομών (όπως κλιματιστικές
μονάδες, συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS),
συστήματα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης, συστήματα
υγρανίχνευσης, συστήματα πρόσβασης, ηλεκτροπαραγωγός ζεύγος (ΗΖ)) των (κύριου και εφεδρικού) κέντρων
δεδομένων (datacenters) και του πάσης φύσεως λοιπού
εξοπλισμού των πληροφοριακών συστημάτων.
β) Η διαχείριση, διαθεσιμότητα, αναβάθμιση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του πάσης φύσεως
έτοιμου λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων.
γ) Η μέριμνα για την ασφάλεια του δικτύου, των συστημάτων και λοιπών υποδομών των κέντρων δεδομένων
(κύριου και εφεδρικού).
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δ) Η μέριμνα για τον εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων αναφορικά με θέματα ασφαλείας στα συστήματα
και τις υποδομές και η εισήγηση για την πρόληψη και
αντιμετώπιση αυτών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
ε) Η εισήγηση για την προμήθεια κεντρικού εξοπλισμού (υλικού, έτοιμου λογισμικού, δικτυακού, τηλεπικοινωνιακού, υποδομών κέντρων δεδομένων) και την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό φορέα για την εύρυθμη
λειτουργία των συστημάτων και δικτύων πληροφορικής
και επικοινωνιών, καθώς και των κέντρων δεδομένων
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
στ) Η εισήγηση για την επισκευή του κεντρικού εξοπλισμού (υλικού, λογισμικού, δικτυακού, τηλεπικοινωνιακού, υποδομών κέντρων δεδομένων), καθώς και την
επίλυση προβλημάτων λειτουργίας του, σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
ζ) Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των συμβάσεων συντήρησης – υποστήριξης από εξωτερικούς
φορείς των συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής
και επικοινωνιών, καθώς και των υποδομών των κέντρων
δεδομένων σε συνεργασία με τις λοιπές Ομάδες Διαχειριστών και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η εισήγηση προς την Κεντρική Ομάδα Εργασίας για την καλή ή
μη εκτέλεση αυτών.
η) Η μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δικτύων, συστημάτων και υποδομών των κέντρων δεδομένων και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης αυτών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
θ) Η καθοδήγηση των τοπικών διαχειριστών των φορέων λειτουργίας για την ορθή εφαρμογή της πολιτικής
ασφαλείας των συστημάτων και δικτύων πληροφορικής
και επικοινωνιών.
ι) Η υποστήριξη των τοπικών διαχειριστών των φορέων λειτουργίας για την καλή λειτουργία του περιφερειακού εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ, εκτυπωτών, ενεργού δικτυακού εξοπλισμού, ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και των υποστηρικτών
εφαρμογών θέσεων εργασίας (π.χ. λειτουργικό σύστημα,
λογισμικού προστασίας από ιούς), καθώς και η αντιμετώπιση προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία τους,
ακόμη και με αυτοπρόσωπη παρουσία στους χώρους
εργασίας των τοπικών διαχειριστών, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
ια) Η τήρηση και η παρακολούθηση λογισμικού καταγραφής τυχόν προβλημάτων αναφορικά με την καλή
λειτουργία των συστημάτων και δικτύων πληροφορικής
και επικοινωνιών, καθώς και των χρόνων απόκρισης.
ιβ) Η καταγραφή και διαρκής ενημέρωση καταλόγων
των στελεχών των φορέων λειτουργίας των συστημάτων
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και δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών σε συνεργασία με τις λοιπές Ομάδες Διαχειριστών που αναλαμβάνουν διακριτούς ρόλους (π.χ. τοπικών διαχειριστών
συστημάτων).
ιγ) Η τήρηση και επικαιροποίηση μητρώου ψηφιακής
υποδομής των συστημάτων και δικτύων πληροφορικής
και επικοινωνιών.
ιδ) Η αναφορά βλαβών και δυσλειτουργιών σχετικά με
τη λειτουργία των συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και των υποδομών των
κέντρων δεδομένων προς την Ανάδοχο για την επίλυση
και αποκατάστασή τους στο πλαίσιο των συμβατικών
της υποχρεώσεων.
Β.2 Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογών
α) Η διαχείριση, διαθεσιμότητα, παραμετροποίηση,
αναβάθμιση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του λογισμικού Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
(RDBMS), του λογισμικού δημιουργίας αντιγράφων
ασφαλείας των βάσεων δεδομένων και λοιπών αρχείων,
του λογισμικού εξυπηρέτησης/ανάπτυξης εφαρμογών
και των υποσυστημάτων-εφαρμογών.
β) Η μέριμνα για την ασφάλεια των βάσεων δεδομένων
και των υποσυστημάτων-εφαρμογών.
γ) Η μέριμνα για τον εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων αναφορικά με θέματα ασφαλείας στις βάσεις δεδομένων και στα υποσυστήματα-εφαρμογές και η εισήγηση
για την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
δ) Η μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των βάσεων δεδομένων και των υποσυστημάτων- εφαρμογών
και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης αυτών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
ε) Η εισήγηση για την επισκευή, αναβάθμιση και προμήθεια λογισμικού Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
(RDBMS), λογισμικού εξυπηρέτησης/ανάπτυξης εφαρμογών και λοιπού λογισμικού εφαρμογών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
στ) Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των
συμβάσεων συντήρησης – υποστήριξης από εξωτερικούς φορείς των βάσεων δεδομένων και του λογισμικού
εξυπηρέτησης/ανάπτυξης εφαρμογών σε συνεργασία με
τις λοιπές Ομάδες Διαχειριστών και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και η εισήγηση προς την Κεντρική Ομάδα
Εργασίας για την καλή ή μη εκτέλεση αυτών.
ζ) Η καθοδήγηση των τοπικών διαχειριστών των φορέων λειτουργίας για την ορθή εφαρμογή της πολιτικής
ασφαλείας των υποσυστημάτων-εφαρμογών.
η) Η τήρηση και παρακολούθηση λογισμικού καταγραφής των προβλημάτων αναφορικά με την καλή λειτουργία των βάσεων δεδομένων και των υποσυστημάτωνεφαρμογών, καθώς και των χρόνων απόκρισης.
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θ) Η τήρηση και επικαιροποίηση μητρώου ψηφιακής
υποδομής των υποσυστημάτων-εφαρμογών- μητρώων.
ι) Η αναφορά προβλημάτων και δυσλειτουργιών σχετικά με τη λειτουργία του λογισμικού Διαχείρισης Βάσεων
Δεδομένων (RDBMS), λογισμικού εξυπηρέτησης/ανάπτυξης εφαρμογών και λοιπού λογισμικού εφαρμογών
προς την Ανάδοχο για την επίλυση/αποκατάστασή τους
στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων.
ια) Η διαχείριση και ενημέρωση του περιεχομένου της
διαδικτυακής πύλης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.
ιβ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και τις λοιπές Ομάδες Διαχειριστών για την υλοποίηση
διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα πληροφορικής
και επικοινωνιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπών φορέων.
Β.3 Ομάδες Υποστήριξης Ροών Εργασίας Πολιτικής και
Ποινικής Διαδικασίας
α) Η καταγραφή επιχειρησιακών αναγκών για νέες
εφαρμογές ή αναβάθμιση ή τροποποίηση υφιστάμενων,
λόγω π.χ. αλλαγών στο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο,
σε συνεργασία με την Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης
Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογών, τις Ομάδες Τοπικών
Διαχειριστών και τους φορείς λειτουργίας και η εισήγηση
αυτών στην Κεντρική Ομάδα Εργασίας.
β) Η εισήγηση για την ενημέρωση του περιεχομένου
της διαδικτυακής πύλης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.
γ) Η συνδρομή στην έκδοση στατιστικών στοιχείων
που αφορούν την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, σε
συνεργασία με την Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης
Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογών, τις Ομάδες Τοπικών
Διαχειριστών και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
δ) Η σύνταξη εγχειριδίων οδηγιών και χρήσης των
υποσυστημάτων-εφαρμογών σε συνεργασία με την
Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Βάσεων Δεδομένων
και Εφαρμογών και τις Ομάδες Τοπικών Διαχειριστών.
ε) Η συγκέντρωση στοιχείων και η καταγραφή των
εκπαιδευτικών αναγκών των φορέων λειτουργίας των
πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η ανάληψη
δράσεων για την υλοποίησή τους σε συνεργασία με την
Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Βάσεων Δεδομένων
και Εφαρμογών.
στ) Η διαχείριση χρηστών, ρόλων και δικαιωμάτων
χρηστών των υποσυστημάτων-εφαρμογών σε συνεργασία με την Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Βάσεων
Δεδομένων και Εφαρμογών.
ζ) Η υποστήριξη των τοπικών διαχειριστών των φορέων λειτουργίας για την ορθή επιχειρησιακή λειτουργία
των υποσυστημάτων-εφαρμογών, καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία αυτών
σε συνεργασία με την Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογών, ακόμη και με
αυτοπρόσωπη παρουσία στους χώρους εργασίας των
τοπικών διαχειριστών, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
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η) Η αναφορά προβλημάτων και δυσλειτουργιών σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των υποσυστημάτων-εφαρμογών προς την Ανάδοχο για την επίλυση και
αποκατάστασή τους στο πλαίσιο των συμβατικών της
υποχρεώσεων.
Άρθρο 3
Κριτήρια για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων
και την πλήρωση του σκοπού της ΟΔΕ
Για τη στελέχωση της Κεντρικής Ομάδας Εργασίας και
των Ομάδων Εργασίας της ΟΔΕ λαμβάνονται ιδιαιτέρως
υπόψη κριτήρια που εξυπηρετούν εν τοις πράγμασι το
λειτουργικό σκοπό της ΟΔΕ και ενισχύουν στο μέγιστο
βαθμό τις αρμοδιότητές της, ενόψει και της βαρύνουσας σημασίας του έργου ΟΣΔΔΥ ΠΠ για την εκτεταμένη
εισαγωγή διαδικασιών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στα
Πολιτικά - Ποινικά Δικαστήρια και στις Εισαγγελίες και
την αναβάθμιση και εξέλιξή τους, με σκοπό την ουσιαστική εφαρμογή της μεταρρύθμισης στον τομέα της
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.
Στο πλαίσιο αυτό, η Κεντρική Ομάδα Εργασίας και οι
Ομάδες Εργασίας της ΟΔΕ απαρτίζονται από άτομα που
έχουν ήδη απασχοληθεί στο πλαίσιο του έργου ΟΣΔΔΥ
ΠΠ, καθώς και από άτομα τα οποία αποδεικνύουν γνώση ή και εμπειρία, που προέρχεται από τους συναφείς με
το αντικείμενο του έργου τίτλους σπουδών τους, όπου
αυτοί προβλέπονται, ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισότιμα αναγνωρισμένου τίτλου αλλοδαπού πανεπιστημίου και από
τη συναφή εμπειρία τους με το αντικείμενο του έργου, η
οποία αποδεικνύεται με κάθε εύλογο τρόπο (βεβαιώσεις
συμμετοχής στο ΟΣΔΔΥ ΠΠ, συναφής θέση και αρμοδιότητά τους στα Πολιτικά - Ποινικά Δικαστήρια και στις
Εισαγγελίες, βεβαιώσεις συμμετοχής σε συναφή προγράμματα, βεβαιώσεις παρακολούθησης συναφών σεμιναρίων,
προηγούμενη συναφής εργασιακή εμπειρία κ.λπ.).
Η εξέταση των παραπάνω στοιχείων γίνεται με προτεραιότητα την προηγούμενη απασχόληση και εμπειρία του
ενδιαφερομένου ατόμου στο έργο ΟΣΔΔΥ ΠΠ (Α’/Φάση)
και στη συνέχεια εξετάζεται η κατοχή συναφούς τίτλου
σπουδών και η απόκτηση συναφούς εμπειρίας, και μόνο ελλείψει αυτών, εξετάζεται η απόκτηση συναφούς εμπειρίας.
Ειδικότερα, οι Ομάδες Εργασίας απαρτίζονται από
άτομα με τεχνογνωσία και εμπειρία που καλύπτουν ένα
ή περισσότερα από τα κάτωθι αντικείμενα ανά ομάδα:
Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Κεντρικών Συστημάτων, Δικτύων και Υποδομών DataCenters:
• Γνώση αρχιτεκτονικής/διαχείρισης/υποστήριξης πληροφοριακού συστήματος έργου ΟΣΔΔΥ- ΠΠ (Α’/Φάση).
• Διαχείριση / παρακολούθηση / υποστήριξη δικτύων
δεδομένων (π.χ. routers, switches, συστημάτων διαχείρισης δικτύου).
• Διαχείριση/παρακολούθηση/υποστήριξη κεντρικών
συστημάτων (π.χ. εξυπηρετητών (servers), εξοπλισμού
αποθήκευσης (storage), λειτουργικών συστημάτων, συστημάτων λήψης αντιγράφων ασφαλείας).
• Διαχείριση/παρακολούθηση/υποστήριξη εξοπλισμού ασφάλειας συστημάτων και δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. firewalls).
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• Γνώση προτύπων/τεχνικών/διαδικασιών λειτουργίας
και ασφάλειας συστημάτων και δικτύων πληροφορικής
και επικοινωνιών.
• Βασικές γνώσεις σχετικής νομοθεσίας (ασφάλεια πληροφοριών, πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων,
ειδικά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων).
Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Βάσεων Δεδομένων
και Εφαρμογών:
• Γνώση τεχνικών και μεθοδολογιών ανάλυσης/σχεδίασης/ανάπτυξης/υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού και βάσεων δεδομένων του έργου ΟΣΔΔΥ ΠΠ (Α’/
Φάση).
• Γνώση τεχνικών και μεθοδολογιών ανάλυσης/σχεδίασης/ανάπτυξης/υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού
και βάσεων δεδομένων.
• Γνώση σχεδίασης/ανάπτυξης/διαχείρισης Ιστοσελίδων.
• Γνώση αρχιτεκτονικής εφαρμογών λογισμικού.
• Γνώση ανάλυσης/σχεδίασης/ανάπτυξης διαλειτουργικοτήτων.
• Βασικές γνώσεις σχετικής νομοθεσίας (ασφάλεια πληροφοριών, ειδικά ζητήματα προστασίας προσωπικών
δεδομένων).
Ομάδες Υποστήριξης Ροών Εργασίας Πολιτικής Διαδικασίας (Πολιτικά Δικαστήρια):
• Συμμετοχή στην υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του έργου ΟΣΔΔΥ ΠΠ (Α’/Φάση).
• Συμμετοχή στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο των Δικαστικών Καταστημάτων.
• Γνώση των διαδικασιών της επιχειρησιακής λειτουργίας των Πολιτικών Δικαστηρίων α’ βαθμού.
• Γνώση των διαδικασιών της επιχειρησιακής λειτουργίας των Πολιτικών Δικαστηρίων β’ βαθμού.
• Γνώση των διαδικασιών της επιχειρησιακής λειτουργίας των Ειρηνοδικείων.
Ομάδα Υποστήριξης Ροών εργασίας Ποινικής Διαδικασίας (Εισαγγελίες και Ποινικά Δικαστήρια):
1. Συμμετοχή στην υλοποίηση του πληροφοριακού
συστήματος του έργου ΟΣΔΔΥ ΠΠ (Α’/Φάση).
2. Συμμετοχή στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο των Δικαστικών Καταστημάτων.
• Γνώση των διαδικασιών της επιχειρησιακής λειτουργίας των Εισαγγελιών α’ βαθμού.
• Γνώση των διαδικασιών της επιχειρησιακής λειτουργίας των Εισαγγελιών β’ βαθμού.
• Γνώση των διαδικασιών της επιχειρησιακής λειτουργίας των Ποινικών Δικαστηρίων α’ βαθμού.
• Γνώση των διαδικασιών της επιχειρησιακής λειτουργίας των Ποινικών Δικαστηρίων β’ βαθμού.
• Γνώση των διαδικασιών της επιχειρησιακής λειτουργίας των Πταισματοδικείων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
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