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Στοιχεία από Προγραμματισμούς Υπουργείων και ΔΕΘ’98

Υπουργείο Δικαιοσύνης
• Εκσυγχρονισμός δομών και μηχανισμών όλων των Δικαστηρίων για την
εύρυθμη και γρηγορότερη απονομή Δικαίου με δημιουργία νέων θέσεων σ’
όλους του βαθμούς και τη συμπλήρωση των δικαστικών κενών, με τη
κατασκευή νέων κτιρίων και την επισκευή παλαιών, καθώς και με τον
εφοδιασμό των Υπηρεσιών με μέσα της νέας τεχνολογίας.
Υπάργει

συνκεκοιυένο

ποόνοαυυα

κατασκευής

δικαστικών

και

σωφρονιστικών καταστηυάτων.
Επισημαίνεται ότι το μεγάλο πρόβλημα στο τομέα της δικαιοσύνης
αφορά

στη

καθυστέρηση

επίλυσης

δικαστικών

διενέξεων

που

δημιουργεί κινδύνους παραγραφών και έντονη δυσφορία για την
απονομή της δικαιοσύνης.

Βασικό αίτιο για το θέμα είναι και η

αντίδραση του δικηγορικού lobby στην αύξηση των τελών για δίκες, με
αποτέλεσμα το συνωστισμό πολλών χιλιάδων θεμάτων, για τα οποία ο
πολίτης έχει ελάχιστο κόστος ακόμα και αν προφανώς δεν υπάρχει
λόγος προσφυγής στη δικαιοσύνη.
Υπουονείο Οικονομικών
• Γεν. Λογ/ριο Κράτους:

Επέκταση και βελτίωση των μέσων ενημέρωσης

και εξυπηρέτησης του Πολίτη: έκδοση φυλλαδίων, εγκατάσταση οθονών
πληροφόρησης, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, κ.λ.π.

Υπουργείο Εργασίας
• Καθιέρωση Κάρτας Εργασίας
• Ολοκληρωμένο

Μηχανογραφικό

Σύστημα

σύζευξης

προσφοράς

και

ζήτησης εργασίας (ΟΑΕΔ)
• ΟΓΑ: Έχει εξαγγελθεί η ίδρυση 13 περιφερειακών υπηρεσιών του
Κλάδου Ασφάλισης Αγροτών εντός του 98, αλλά το θέμα εκκρεμεί
λόγω έλλειψης υπαλλήλων (εκκρεμεί αίτημα του ΟΓΑ για πρόσληψη
170 περίπου υπαλλήλων).

Υπουργείο Γεωρνίαρ
• Οργανισμός Ελέγχου

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμών

και

Εγγυήσεων - Οργανισμός Πληρωμών: Το σχετικό Ν/Σ έχει κατατεθεί στη
Βουλή.
Σημειώνεται ότι στο προγραμματισμό του Υπ. Γεωργίας (μετά τις
εκλογές του 1996) είχε αναφερθεί ότι το Ν/Σ επρόκειτο να κατατεθεί
στη Βουλή το Φεβρουάριο του 1997.

Επίσης, θα πρέπει να

εξασφαλισθεί ότι αμέσως μετά τη ψήφιση του Ν/Σ θα αρχίσει και η
υλοποίησή του και συνεπώς δεν θα επαναληφθούν φαινόμενα
μεγάλης καθυστέρησης, όπως συνέβη με το νόμο για τους νέους
αγρότες που άρχισε να εφαρμόζεται 12 μήνες μετά την ψήφισή του.
• Αναμόρφωση των Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας?
• Αναμόρφωση ΕΛΓΑ?

