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Λν

Σας αποστέλλω βελτιωμένο το κείμενο «Στόχοι 2001- 2004» του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι βελτιώσεις- προσθήκες αφορούν ορισμένα ζητήματα 

στα οποία θα ήταν καλό να δοθεί έμφαση. Πρόκειται αφενός για το σημαντικότερο 

όλων των προβλημάτων, την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, και 

αφετέρου για τον θεσμό της νομικής συνδρομής, ένα κοινωνικό μέτρο με στόχο 

την ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης στη δικαιοσύνη ευάλωτων και 

άπορων ατόμων.

Zfi

Μιχ. Π. Σταθόπουλος



12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ 2001-2004

1. Εκσυγχρονισμός δικαστικής προστασίας: Βελτίωση σε όλες τις
βαθμίδες της δικαιοσύνης και εκσυγχρονισμός.
• Μέτρα για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης
• Αναβάθμιση της Σχολής Δικαστών και επιμόρφωση των δικαστικών 

λειτουργών
• Αναδιοργάνωση του δικηγορικού λειτουργήματος σε συνεργασία με 

τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους -  Ανάπτυξη του θεσμού της 
συμβουλευτικής και δικαστικής νομικής συνδρομής ιδίως προς 
ευάλωτα και άπορα άτομα.

• Μηχανοργάνωση των δικαστηρίων και υποθηκοφυλακείων
• Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ποινικού μητρώου

2. Ισχύουσα Νομοθεσία:
• Εκκαθάριση
• Εκσυγχρονισμός (μεταξύ άλλων στο Πτωχευτικό Δίκαιο και στο 

Δίκαιο των Ανηλίκων)
• Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Δίκαιο

3. Υποδομή του Σωφρονιστικού Συστήματος:
• Προώθηση προγράμματος για την ανέγερση νέων σωφρονιστικών 

καταστημάτων και Κέντρων Αποτοξίνωσης Τοξικομανών και 
αποσυμφόρηση των παλαιών καταστημάτων κράτησης.

• Θέσπιση μέτρων για την επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και 
υποστήριξη των κρατουμένων και την κοινωνική επανένταξη των 
αποφυλακιζομένων.



ΘΕΜΑ: Βασικά σημεία του προγράμματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

1. Βελτίωση της παρεχόμενης δικαστικής προστασίας σε όλες τις βαθμίδες της 

δικαιοσύνης και λήψη πρόσφορων μέτρων για τον εκσυγχρονισμό της.

2. Αναβάθμιση της Σχολής Δικαστών και επιμόρφωση των δικαστικών 

λειτουργών.

3. Μηχανοργάνωση των δικαστηρίων και βελτίωση της υλικοτεχνικής τους 

υποδομής.

4. Ολοκλήρωση του στεγαστικού προγράμματος των δικαστηρίων.

5. Αναδιοργάνωση του δικηγορικού λειτουργήματος σε συνεργασία με τους 

οικείους δικηγορικούς συλλόγους.

6. Εκκαθάριση και εκσυγχρονισμός της ισχύουσας νομοθεσίας και εναρμόνισή 

της με το Κοινοτικό Δίκαιο.

7. Προώθηση κτιριολογικού προγράμματος για την ανέγερση νέων 

σωφρονιστικών καταστημάτων και Κέντρων Αποτοξίνωσης Τοξικομανών.

8. Θέσπιση μέτρων αποσυμφόρησης των καταστημάτων κράτησης

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2001


