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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αθήνα  22 Απριλίου 2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                           Αριθμ.Πρωτ. :  30669   οικ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: Α΄                                                               

 Δ/ΝΣΗ : Δ31 

ΤΜΗΜΑ :Α3                

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 96                        ΠΡΟΣ: 

Ταχ. Κώδικας : 115 27                                    1) το Συμβούλιο της Επικρατείας 

                             2) τον Άρειο Πάγο  

                  3) την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου 

                   4) τη Γενική Επιτροπεία επί της  

                    Επικράτειας των Τακτικών  

         Διοικητικών Δικαστηρίων    

                                                  5)  τα  Εφετεία και τις Εισαγγελίες Εφετών 

                                  της Χώρας 

6) τα Πρωτοδικεία και τις  Εισαγγελίες 

    Πρωτοδικών  της Χώρας                                     

                                                                                           7) τα Διοικητικά  Εφετεία της Χώρας 

                                                                                     8) τα Διοικητικά Πρωτοδικεία της Χώρας                                               

    

                                                                                   ΚΟΙΝ.: Ο. Δ. Υ. Ε.   

 

 ΘΕΜΑ: « Απόφαση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των 

δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια».                                    

                                                                  

ΣΧΕΤ : Α.Π.  28540/14 Απριλίου 2016 έγγραφό μας  

 

 Αναφερόμενοι στο  ανωτέρω  σχετικό και στη  με αριθμό 28540/13-4-2016  απόφασή  

μας, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :  

Οι διατάξεις της  παρ.3   του άρθρου  58  του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016) 

αντικατέστησαν  το  δεύτερο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 22 του Ν. 2812/2000  

και ορίζουν  ότι : «Εκλόγιμοι είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι με τουλάχιστον 15 

έτη υπηρεσίας». Ως εκ  τούτου κάθε άλλη προγενέστερη  διάταξη που ρυθμίζει 

διαφορετικά το ίδιο θέμα παύει να ισχύει.  
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Ως προς τους πρόεδρους  των Εφορευτικών Επιτροπών, οι οποίοι ,σύμφωνα με 

τα ισχύοντα, είναι αυτοί που κατέχουν τον ανώτερο βαθμό μεταξύ των 

κληρωθέντων μελών, για την ασφάλεια του δικαίου, μέχρι της εκδόσεως των 

διαπιστωτικών πράξεων του νέου βαθμολογίου , λαμβάνονται υπόψη  ,στη 

παρούσα περίπτωση, οι βαθμοί των  διαπιστωτικών  πράξεων του ν. 4024/2011.   

 

Τέλος, εν όψει συντάξεις των πινάκων εκλογέων, διευκρινίζεται ότι δικαίωμα 

ψήφου στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των  υπηρεσιακών 

συμβουλίων, έχει το σύνολο των υπαλλήλων των δικαστηρίων που υπάγεται 

σε αυτά, (μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου),   

σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. 110723/1994 (ΦΕΚ Β’ 788/1994) και άρθρο 2 

της Υ.Α. 123818/1994 (ΦΕΚ Β’ 861/1994), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 39 του Ν. 4250/2014.  

 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις κατά νόμο δίκες σας ενέργειες. 

 

 

                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΟΣΜΑΤΟΣ     

Ακριβές αντίγραφο  

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Δ.  Βουζουνεράκη 
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