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Προς:  
Τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα 

                           

 

Θέμα: «Αίτημα για να αποκτήσουν πρόσβαση δικηγόροι στο  Ολοκληρωμένο 

Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσον αφορά το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης 

Νομολογίας.» 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως γνωρίζετε, επί σειρά ετών λειτουργεί το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης 

Νομολογίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων 

Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ), με αναθέτουσα αρχή το Συμβούλιο της 

Επικρατείας, το οποίο Ολοκληρωμένο Σύστημα έχει αλλάξει σημαντικά  τον τρόπο 

λειτουργίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης και περιλαμβάνει, εκτός άλλων, την 

εισαγωγή, ευρετηρίαση και αναζήτηση της νομολογίας σε όλο το εύρος της 

Διοικητικής Δικαιοσύνης.  
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Οι δικαστικές αποφάσεις που εισάγονται στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης 

Νομολογίας αυξάνονται συνεχώς.  

Με τη χρήση της υπάρχουσας μηχανής αναζήτησης ο εντοπισμός των 

δικαστικών αποφάσεων πραγματοποιείται με βάση λέξεις- κλειδιά ή συνδυασμούς 

λέξεων.  

Μάλιστα, όσον αφορά όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

υπάρχει ήδη «Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας», μέσω της συνεργασίας του 

Δικαστηρίου με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO).  

Δεδομένου ότι πρόκειται για υπηρεσία του Υπουργείου Σας, στο οποίο όμως 

έως σήμερα δεν έχει επιτραπεί η πρόσβαση στους δικηγόρους,  ενώ όλοι οι 

δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων έχουν πρόσβαση, έχουμε την τιμή να σας 

παρακαλέσουμε να επιτραπεί και σε εμάς η πρόσβαση στο σύστημα αυτό, προς 

διευκόλυνση της εργασίας μας και προαγωγή της επιστήμης μέσω της πρόσβασης 

στο σύνολο της νομολογίας, στο οποίο, σημειωτέον, δεν είναι προς το παρόν 

δυνατή η πρόσβαση με άλλο τρόπο.  

Την αναγκαιότητα να αποκτήσουμε την πρόσβαση αυτή στο σύνολο της 

νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων, εκτός άλλων, την επιβάλλει και ο ίδιος ο 

νόμος, όπως με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του ΠΔ 18/1989 

(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣτΕ) που ορίζει ότι: «Η αίτηση αναιρέσεως 

επιτρέπεται μόνον όταν προβάλλεται από τον διάδικο, με συγκεκριμένους 

ισχυρισμούς, που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο, ότι δεν υπάρχει 

νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της 

προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση 

διοικητικού δικαστηρίου».   

 Παρακαλούμε και πάλι, ευαρεστούμενος, να προβείτε στην αποδοχή του 

δικαίου αιτήματός μας, έχοντας την πεποίθηση ότι κι εσείς αναγνωρίζετε ότι η 

εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στο σύνολο της 

διοικητικής δικαιοσύνης, που υλοποιήθηκε με το Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ), αποτελεί 
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μέσο για την βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης, της οποίας συλλειτουργοί 

είμαστε και οι δικηγόροι.  

      Με τιμή. 

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΑΣ                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 

 

 


