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Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 50390/φ.363/27.10.2022 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης 

«Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για 
την ορθολογική οργάνωση των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1013). 

 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 «Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 242), 
β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45), 
γ) της περ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), 
δ) της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94), 
ε) του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄  133), 
στ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 
ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως 
τροποποιήθηκε με  τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 41 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 
18 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139), 
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121), 
θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123) και 
ι) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 7). 
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2. Το από 01.06.2022 πόρισμα της ομάδας εργασίας, που συγκροτήθηκε με την οικ. 99/24.03.2021 απόφαση 
της τέως Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Ειρήνης Σαρπ, όπως συμπληρώθηκε με την Οικ. 
199/22.06.2021 απόφασή της. 
3. Την υπό στοιχεία 50390/φ.363/27.10.2022 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με θέμα «Σύσταση και 
συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για την ορθολογική οργάνωση 
των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1013). 
4. Τα υπ’αρ. 67948/03.11.2022, 175/08.11.2022 και 54725οικ./10.11.2022 έγγραφα του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών, της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και της Υπηρεσίας 
Συντονισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τα οποία υποδείχθηκαν, αντίστοιχα, ένα (1) επίκουρο και ένα (1) 
τακτικό μέλος, καθώς και η τακτική γραμματέας της ως άνω ομάδας εργασίας. 
5. Την ανάγκη προσθήκης ενός (1) επίκουρου και ενός (1) τακτικού μέλους, καθώς και επανακαθορισμού των 
γραμματέων της ως άνω ομάδας εργασίας. 
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. Μεταγενέστερες, ενδεχομένως, δαπάνες μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και 
διανυκτέρευσης θα καλυφθούν με την έκδοση σχετικής απόφασης από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδικός Φορέας 1017-206-0000000 και, ειδικότερα από τους 
Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων 2420404001, 2420403001 και 2420405001). 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 50390/φ.363/27.10.2022 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με 
θέμα «Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για την 
ορθολογική οργάνωση των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1013), ως εξής: 
 
Α) Προστίθεται ως νέο τακτικό μέλος ο Δημήτριος Φινοκαλιώτης του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΗ 177750), 
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Φιφλή του Ιωάννη 
(Α.Δ.Τ.: ΑΗ 939885), Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου. 
Β) Προστίθεται ως νέο επίκουρο μέλος ο Παύλος Νταβέλος του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ.: Σ 006796), Πρωτοδίκης 
Δ.Δ., ο οποίος υπηρετεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. 
Γ) Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Ειρήνη Λαμπροπούλου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 283763), υπάλληλος της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε αντικατάσταση της Μαρίας Ηλιάνας Κοντογιάννη του 
Αθανασίου (Α.Δ.Τ.: ΑΜ 207111), επίσης, υπαλλήλου της Κ.Υ. Υ.Δ., με αναπληρώτριά της την Ευτυχία 
Καλλιαμπέτσου του Χρήστου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 159154), επίκουρο μέλος της ομάδας εργασίας. 
 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 50390/φ.363/27.10.2022 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης. 
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 
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