
  
ΑΘΗΝΑ, 22/03/2016 

Αρ.Πρωτ. 80/2016 

 
Προς τα µέλη της Ο∆ΥΕ: 
(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νοµικά πρόσωπα µέλη της 
Ο∆ΥΕ. 
(β) Τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά µέλη 
της Ο∆ΥΕ. 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

ΤΟΥ ∆.Σ. Ο∆ΥΕ ΤΗΣ 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

 
Συνάδελφοι, 
στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 
16 Μαρτίου 2016, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 
 

1) Επαναβεβαιώθηκε η απόφαση της προηγούµενης συνεδρίασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την κατάργηση του άρθρου 48 του 
Ν.4356/2015. 

2) Προτείνετε η σύσταση Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής που θα 
επεξεργαστεί καταρχήν πρόταση για τα κριτήρια επιλογής 
προϊσταµένων αλλά και όλα τα ζητήµατα που εκτιµάµε ότι 
χρειάζονται τροποποίηση στον Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων 
(Ν.2812/2000). 

 
Ως γνωστόν, οµόφωνα, είχε αποφασιστεί και ήδη λειτουργεί 
διαπαραταξιακή επιτροπή µε σκοπό να επεξεργαστεί θέσεις για τη βελτίωση 
και τον εκσυγχρονισµό των κριτηρίων επιλογής προϊσταµένων του Κώδικά 
µας και την αξιολόγηση των δικαστικών υπαλλήλων, τα πορίσµατα της 
οποίας θα αποτελέσουν και τις θέσεις – προτάσεις της Ο∆ΥΕ προς την 
Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή.  
 
Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής να είναι 
σύντοµη και αυστηρά προσδιορισµένη µε παράλληλη δέσµευση του 
Υπουργού ∆ικαιοσύνης ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε νοµοθετική 
ρύθµιση σχετική µε θέµατα που θα αποτελέσουν έργο της Επιτροπής. 
 

3) Όσον αφορά το Προεδρικό ∆ιάταγµα, το προβλεπόµενο από το 
άρθρο 62, παρ. 9 (αξιολόγηση – ατοµικές εκθέσεις) που ήδη έχει 
επεξεργαστεί η διαπαραταξιακή επιτροπή και έχει οµόφωνα 
συµφωνηθεί µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις, να προωθηθεί άµεσα 
στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού 
∆ιατάγµατος. 
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4) Ζητάµε την άµεση προκήρυξη από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των 
εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων για τα 
Υπηρεσιακά Συµβούλια µε τη συµµετοχή και των συναδέλφων Ι∆ΑΧ. 
Παράλληλα, απαιτούµε από την πολιτική ηγεσία να προχωρήσει στην 
άµεση νοµοθετική ρύθµιση που αφορά στην αλλαγή της εργασιακής 
τους σχέσης.  

 
Εκτίµηση όλων µας ήταν ότι οι οµόφωνες αποφάσεις θα αποτελέσουν 
ισχυρό διαπραγµατευτικό όπλο για την επίλυση των σοβαρών προβληµάτων 
του κλάδου µας. 
 
Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της 
συµπλήρωσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την εκλογή του Λ. Χανδρινού 
στη θέση του Γενικού Γραµµατέα, του Χ. Λυµπερόπουλου στη θέση του 
Οργανωτικού Γραµµατέα και του Γ. Βαρελά στη θέση του Υπευθύνου 
∆ηµοσίων Σχέσεων. Είχε προηγηθεί η εκλογή της Μ. Μισαηλίδου στη θέση 
της Αντιπροέδρου και η αντικατάσταση του Γ. Κουφογιώτη, µετά την 
παραίτησή του, από τον Θ. Βερούλια σε προηγούµενο συµβούλιο. 
 
Θα ακολουθήσουν λεπτοµερέστερες ανακοινώσεις – ενηµερώσεις για την 
πορεία των θεµάτων και των διεκδικήσεων του κλάδου µας. 
 

 
Το Προεδρείο του ∆.Σ. 

 
 
 
 
 
 

 


