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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Σύσταση πρώτη – Προσαρμογή των σχεδίων αδιατάρακτης λειτουργίας 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μακροχρόνιες διαταραχές 

και η διοργανική συνεργασία 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχεται τη σύσταση. 

Δεδομένου ότι στα σχέδια αδιατάρακτης λειτουργίας του Δικαστηρίου είχαν 

ήδη ενσωματωθεί σενάρια μακροχρόνιων διαταραχών, όπως π.χ. σε 

περίπτωση πανδημίας, το Δικαστήριο αποδέχεται την πρώτη αυτή σύσταση, 

την οποία έχει ήδη αρχίσει να υλοποιεί, η πρακτική δε αυτή της 

ενσωμάτωσης τέτοιων σεναρίων θα συνεχιστεί κατά τις μελλοντικές 

αναθεωρήσεις των σχεδίων αδιατάρακτης λειτουργίας. 

Επιπλέον, το Δικαστήριο είναι έτοιμο να μετάσχει και να συμβάλλει στις 

επαφές μεταξύ των θεσμικών οργάνων που αποσκοπούν στη διαμόρφωση 

τυποποιημένων διαδικασιών διοργανικής συνεργασίας σε περίπτωση 

κρίσης, δεδομένου ότι η εντατική συνεργασία στο πλαίσιο διαφόρων 

επιτροπών κατά την πανδημία αποδείχθηκε πολύτιμη. 

 

Σύσταση δεύτερη – Περαιτέρω ψηφιοποίηση των διοικητικών 

υπηρεσιών 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχεται τη σύσταση.  

Το Δικαστήριο θεωρεί ότι, χάρη στην ευρωστία των πληροφορικών 

συστημάτων του, την ικανότητά του να καινοτομεί και την επιτάχυνση της 
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υλοποίησης των φιλόδοξων ψηφιακών πρωτοβουλιών που είχε αναλάβει 

πριν την κρίση, έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στους τομείς τους οποίους 

αφορά η συγκεκριμένη σύσταση.  

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελούσε μέρος των παγιωμένων διαδικασιών 

του Δικαστηρίου πριν την κρίση και εξακολουθεί να διευρύνεται με ταχείς 

ρυθμούς. Επίσης, το Δικαστήριο έχει ενσωματώσει το σύστημα ARES/Han 

στη ροή των εργασιών του και έχει επεκτείνει τη χρήση του σε όλα τα 

διοικητικά τμήματά του, παρέχοντας ευχερή πρόσβαση σε δυνατότητα 

ηλεκτρονικής υπογραφής (περιλαμβανομένης της εγκεκριμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής). Όσον αφορά τη δικαιοδοτική δραστηριότητα, 

αξίζει να αναφερθεί ότι η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει τεθεί σε 

εφαρμογή από τον Απρίλιο του 2022. 

Πρόθεση του Δικαστηρίου είναι να συνεχίσει στην ίδια πορεία, 

επιβεβαιώνοντας τη διαρκή προσπάθειά του για αξιοποίηση των ευκαιριών 

που παρέχει η ψηφιοποίηση στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων του. 

 

Σύσταση τρίτη – Αξιολόγηση της καταλληλότητας των νέων μεθόδων 

εργασίας στη μετά COVID-19 εποχή 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχεται τη σύσταση. 

Στον δικαιοδοτικό τομέα, το Δικαστήριο έχει αντλήσει τα διδάγματα από τις 

πρακτικές εξ αποστάσεως εργασίας που διαμορφώθηκαν ως αποτέλεσμα της 

κρίσης, όπως καταδεικνύει ιδίως η καθιέρωση της δυνατότητας αγόρευσης 

εξ αποστάσεως ή της μετάδοσης των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων μέσω 

διαδικτύου (από τον Απρίλιο του 2022). 

Στον διοικητικό τομέα, το Δικαστήριο ρύθμισε ορισμένες πτυχές της 

τηλεργασίας κατόπιν αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς της και των 

ενδεχόμενων συνεπειών της όσον αφορά τον φόρτο εργασίας (π.χ. 

εξορθολογισμός και βελτίωση της εκτεταμένης χρήσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ως αποτέλεσμα της εργασίας εξ αποστάσεως). 

Η κτιριακή πολιτική του Δικαστηρίου αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματική 

και διασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να κριθούν στο μέλλον 

σκόπιμες στο πλαίσιο των νέων μεθόδων εργασίας θα εξεταστούν με πνεύμα 
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νηφαλιότητας και προσαρμοστικότητας. Το Δικαστήριο θα εξακολουθήσει 

να παρακολουθεί τα αποτελέσματα των μεθόδων αυτών και να προσαρμόζει 

αναλόγως την πολιτική του.  

Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο έχει αρχίσει να εξετάζει πώς μπορεί να 

προσαρμόσει με τον πιο απτό και αποτελεσματικό τρόπο την 

περιβαλλοντική πολιτική του υπό το πρίσμα των νέων μεθόδων εργασίας,  

θα συνεχίσει δε την προσπάθειά του αυτή ενόψει της ανανέωσης της 

καταχώρισης EMAS για το 2022. 
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