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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

 

Του Δημητρίου Χατζίνα του Διονυσίου, Δικαστικού Υπαλλήλου, 

υπηρετούντος στο Πρωτοδικείο Πειραιά, κατοίκου Κορυδαλλού 

Αττικής, οδός Ρεθύμνης, αριθ. 33. 

 
ΚΑΤΑ 

 
Του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος 

Μεσογείων, αριθμ. 96. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 

 
1) Της με αριθμό 1Β0100/α/α:192/13.12.2011 υπηρεσιακής 

βεβαίωσης – πράξης κατάταξης της αρμόδιας Διεύθυνσης  

Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως πράξη άμεσα εκτελεστή - μέρος της 

σύνθετης διοικητικής ενέργειας - διαπιστωτικής πράξης, που οφείλει 

να εκδοθεί. 

2) Κάθε άλλης πράξης ή παράλειψης, προγενέστερης ή 

μεταγενέστερης, που είναι συναφής προς την ήδη προσβαλλόμενη. 
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Α.    ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

  

Α1.  Ο εδώ αιτών είμαι δικαστικός υπάλληλος με βαθμό Α΄ της 

κατηγορίας Τ.Ε. του κλάδου Γραμματέων και υπηρετώ στο 

Πρωτοδικείο Πειραιά. 

  

Ειδικότερα διορίστηκα ως δικαστικός επιμελητής στις 14.9.1989 

(Φ.Ε.Κ./Γ΄ 198/14.9.1989) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, 

όπου ορκίστηκα στις 2.10.1989 και ανέλαβα υπηρεσία και στη 

συνέχεια μετατάχτηκα ως Γραμματέας μετά από απόφαση του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο Πρωτοδικείο Πειραιά (Φ.Ε.Κ./ Γ΄ 

125/28.6.1996). 

 
Υπηρέτησα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά από τις 

14.9.1989 και στη συνέχεια από 8.1.1997 στο Πρωτοδικείο Πειραιά, 

όπου υπηρετώ μέχρι και σήμερα. 

 

Με την με αριθμό 33/2008 απόφαση του Πενταμελούς 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά προήχθηκα στο 

βαθμό Α΄. Ήδη από 3.2.2009 (ημερομηνία κτήσης του πτυχίου), 

σύμφωνα και με την με αριθμό 12/2010 απόφαση του Πενταμελούς 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, μετατάχθηκα σε 

ομοιόβαθμη θέση της Τ.Ε. κατηγορίας του κλάδου Γραμματέων 

(Φ.Ε.Κ. 258/31.3.2010), μετά την αναγνώριση του πτυχίου Ανώτατου 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που έλαβα κατά τη διάρκεια 

της υπηρεσίας μου ως δικαστικού υπαλλήλου. 

 
Α2. Ήδη έλαβα γνώση στις 13.12.2011 της ήδη προσβαλλόμενης 

με αριθμό 1Β0100/α/α:192/13.12.2011 υπηρεσιακής βεβαίωσης – 

πράξης κατάταξης της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικού του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

με την οποία για πρώτη φορά εμφαίνεται η κατάταξη μου από το 

βαθμό Α΄ σε βαθμό Γ΄ (κλιμάκιο Γ3). 
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Την παραπάνω μη νόμιμη πράξη που παράγει άμεσες 

έννομες συνέπειες σε βάρος μου και συνιστά μέρος της σύνθετης 

διοικητικής ενέργειας - διαπιστωτικής πράξης, που οφείλει να εκδοθεί 

ήδη προσβάλλω με την παρούσα και ζητώ την ακύρωσή της για τους 

εξής νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους. 

 

Β1.                 ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ  

Ο ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΟΥ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν. 4024/2011 

 

 α) Ο εδώ αιτών κατείχα ήδη νόμιμα τον καταληκτικό βαθμό 

Α΄ σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 92 Σ), το νόμο (άρθρο 9 του Ν. 

2993/2002 και τα άρθρα 23, 66, 68 και 69 του Ν. 2812/2000 – 

Κύρωση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων) και την με αριθμό 33/2008 

απόφαση του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 

Εφετείου Πειραιά. 

 

β) Με την προσβαλλόμενη πράξη κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 

28 του νέου Νόμου 4024/2011, που ρυθμίζει την βαθμολογική 

κατάταξη του ήδη υπηρετούντος προσωπικού, κατατάσσομαι 

αίφνης στο βαθμό Γ΄ (κλιμάκιο Γ3) και ως εκ τούτου υφίσταμαι 

άμεσα υποβιβασμό από τον βαθμό Α΄. Υποβιβασμός δε νοείται 

καταρχήν τόσο η κατά βαθμό μείωση, όσο και η με οποιονδήποτε 

τρόπο δυσμενής μετάταξη, την οποία δεν δύναται να επιβάλει ο 

κοινός νομοθέτης, εφόσον επιφέρει είτε δυσμενέστερους όρους 

παραγωγικής εξέλιξης είτε περικοπή των νόμιμων επιδομάτων είτε 

μείωση των αποδοχών. Ο δε υποβιβασμός αυτός νοείται ως μία από 

τις περιοριστικά αναφερόμενες πειθαρχικές ποινές για την περίπτωση 

παραπτώματος υπαλλήλου, σύμφωνα και με το άρθρο 93 του Ν. 

2812/2000 (Κύρωση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων) και το άρθρο 

109 του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.). Μάλιστα στην περίπτωση που 
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ο υπάλληλος υποπέσει σε παράπτωμα ο Υπαλληλικός Κώδικας και 

αντίστοιχα ο Κώδικας των Δικαστικών Υπαλλήλων προβλέπει μόνο 

τον κατά ένα βαθμό υποβιβασμό (Σ.τ.Ε. 1214/1970, 1215/1970). 

 

Όπως δε σχετικά (ad hoc) έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου 

Πάγου με την ΑΠ Ολομ. 1238/1982 απόφαση: «Ως υποβιβασμός νοείται, 

κατά την διαληφθείσαν ανωτέρω συνταγματικήν διάταξιν, ουχί μόνον η κατά 

βαθμόν μείωσις των εν υπηρεσία τελούντων δημοσίων υπαλλήλων ωρισμένης 

υπηρεσίας ή κλάδου ταύτης, αλλά και η συντελούμενη, είτε δια της 

καθιερώσεως νέων τυπικών προϋποθέσεων, είτε καθ’οιονδήποτε άλλον 

τρόπον, δυσμενής μετάταξις των εκ τίνος κλάδου εις έτερον, την οποία δεν 

δύναται να επιβάλη ο κοινός νομοθέτης, εφ’όσον επιφέρει αύτη μείωσιν των 

εκ του νόμου αποδοχών, περικοπήν των δικαιούμενων κατά νόμον 

επιδομάτων ή δυσμενέστερους όρους παραγωγικής εξελίξεως». 

 

γ) Στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλόμενη πράξη, 

η οποία είναι άμεσα εκτελεστή, με κατατάσσει - υποβιβάζει από 

τον βαθμό Α΄ στον βαθμό Γ΄ (κλιμάκιο Γ3), θίγει τον κεκτημένο 

βαθμό μου – υφίσταμαι κατά δύο βαθμούς υποβιβασμό - και 

επιφέρει άμεσα μείωση των αποδοχών μου, ενώ ανακόπτει βίαια 

την εν γένει υπηρεσιακή εξέλιξή μου.  

 

Ειδικότερα όσον αφορά την υπηρεσιακή εξέλιξή μου, 

δημιουργούνται εμπόδια στο νόμιμο δικαίωμα μου να γίνω 

προϊστάμενος οργανικής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης, ενώ έχω τα 

απαιτούμενα από το νόμο προσόντα  για να υποβάλω σχετική αίτηση 

υποψηφιότητας για τη θέση αυτή. Συγκεκριμένα για τη θέση του 

προϊσταμένου διεύθυνσης επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι Α΄ 

βαθμού κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. με τριετή τουλάχιστον 

προϋπηρεσία στο βαθμό αυτό (άρθρα 70 επ. του Ν. 2812/2000), 

δηλαδή τίθενται προϋποθέσεις, τις οποίες ήδη πληρώ και είχα το 

δικαίωμα να υποβάλω αίτηση υποψηφιότητας, καθόσον είμαι 
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δικαστικός υπάλληλος με βαθμό Α΄ και τριετή προϋπηρεσία στο 

βαθμό αυτό.  

 

Τώρα με τη νέα βαθμολογική κατάταξη - υποβιβασμό μου στο 

βαθμό Γ΄ δημιουργούνται πρόσθετα εμπόδια και δυσχεραίνεται 

υπέρμετρα η εξέλιξή μου ως υπαλλήλου και κυρίως η δυνατότητα 

επιλογής μου ως προϊστάμενου οργανικής μονάδας επιπέδου 

διεύθυνσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 28 του Ν. 

4024/2011. 

 

Επιπρόσθετα, η κατάταξή μου σε βαθμό Γ΄ μού στερεί και το 

απλό δικαίωμα να συμμετέχω στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές ως 

δικαστικός αντιπρόσωπος και να λάβω την αντίστοιχη αποζημίωση 

ως έπραττα μέχρι σήμερα, καθόσον για τη συμμετοχή δικαστικού 

υπαλλήλου στις εκλογές με την ιδιότητα του δικαστικού 

αντιπροσώπου απαιτείται τουλάχιστον βαθμός Β΄ (Ν. 3852/2010). 

 

Ως εκ τούτου, συντελείται με κοινό νόμο και συγκεκριμένα με το 

άρθρο 28 του Ν. 4024/2011 υποβιβασμός σε βάρος μου, χωρίς να 

έχω υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα, ο οποίος είναι 

παράνομος και αντισυνταγματικός.  

 

δ) Περαιτέρω, ο υποβιβασμός του ήδη υπηρετούντος 

προσωπικού των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και των 

εισαγγελιών όλης της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 

4024/2011 βλάπτει και υποβαθμίζει τον ίδιο τον πυλώνα της 

δικαιοσύνης, παρότι η απονομή της δικαιοσύνης θεωρείται ως 

πρωταρχικής σημασίας και υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος 

ζήτημα. Είναι δε αντιφατικό και εκ διαμέτρου αντίθετο το να 

υποβαθμίζεται το προσωπικό που υπηρετεί στα δικαστήρια, ενώ η 

επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης έχει κριθεί ως ζωτικό και 

καίριο αίτημα για τη χώρα μας εν όψει της διαπιστωμένης μεγάλης 
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καθυστέρησης στον τομέα αυτόν (Σ.τ.Ε., Πενταμελές Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο 41/2011).  

ε) Συνεπώς, για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους και η 

προσβαλλόμενη πράξη είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί. 

 

Β2.            ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

               ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν. 4024/2011 ΧΩΡΙΣ ΤΗ 

           ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 

          ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 92 ΠΑΡ. 3 

ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

 
 α) Εξάλλου, εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα, στο άρθρο 

28 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 που ρυθμίζει την κατάταξη του 

υπηρετούντος προσωπικού ορίζεται ότι: «Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους 

βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο 

πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 

2 και 3 του άρθρου 98 του Υ.Κ. και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον 

ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική 

κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου…». 

 
Η διάταξη της παραγράφου αυτής έρχεται σε ευθεία 

σύγκρουση με το άρθρο 92 παρ. 3 του Συντάγματος, καθόσον 

παραβλέπει την απαιτούμενη από το οικείο Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο σύμφωνη γνώμη για την υπηρεσιακή μεταβολή του 

δικαστικού υπαλλήλου.  

 
 β) Ειδικότερα στο άρθρο 92 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζεται 

ρητά ότι: «Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και 

μετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων ενεργούνται ύστερα από σύμφωνη 

γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων που συγκροτούνται κατά πλειοψηφία 

από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, όπως νόμος 

ορίζει». 
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Δηλαδή σύμφωνα με τη παραπάνω ρητή και σαφή 

γραμματική ερμηνεία του άρθρου 92 παρ. 3 του Συντάγματος και 

την πάγια νομολογία των δικαστηρίων η υπηρεσιακή κατάσταση και οι 

υπηρεσιακές μεταβολές των δικαστικών υπαλλήλων ενεργούνται 

μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιακών 

Συμβουλίων, που συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από 

δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, καθόσον οι δικαστικοί 

υπάλληλοι βρίσκονται υπό την εποπτεία των δικαστικών λειτουργών.  

 

Γι’ αυτό και η υπηρεσιακή μεταβολή δηλαδή ο 

υποβιβασμός σε βάρος μου, που εκδόθηκε χωρίς την σύμφωνη 

γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αντίκειται άμεσα 

και ευθέως στο Σύνταγμα.  

 

γ) Όπως δε έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά 

την πάγια νομολογία αυτού «οι ανήκοντες στο μη δικαστικό τούτο 

προσωπικό έχουν, στο σύνολό τους, χαρακτήρα δικαστικών υπαλλήλων και 

καλύπτονται από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 92 του Συντάγματος 

εγγυήσεις …. ο συνταγματικός νομοθέτης δεν ανέχεται ανάμιξη των 

οργάνων της εκτελεστικής λειτουργίας ούτε και προκειμένου δια την 

κατανομή των δικαστικών υπαλλήλων μέσα στους κόλπους των δικαστηρίων, 

η οποία, δια την πλήρην εξασφάλιση της ανεξαρτησίας τους, πρέπει να 

αποφασίζεται από όργανα που έχουν την ιδιότητα δικαστικού λειτουργού» 

(Ολ. Σ.τ.Ε. 2909/1986). 

 

Εξάλλου «τα υπηρεσιακά συμβούλια των δικαστικών υπαλλήλων 

του άρθρου 92 του Συντάγματος … εντάσσονται οργανωτικά στο 

δικαστικό μηχανισμό του κράτους και αποτελούν δικαστικές αρχές» και « 

…οι πράξεις των υπηρεσιακών αυτών συμβουλίων ως πράξεις δικαστικών 

αρχών δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως, ακόμη και αν το περιεχόμενο 

τους αναφέρεται σε θέματα διοικήσεως» (Ολ. Σ.τ.Ε. 3084/2008, Σ.τ.Ε. Τμ. 

Γ΄ 320-322/2011). 
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Όπως δε έκρινε και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου: «Εκ των 

διατάξεων του Συντάγματος … απορρέει δέσμευσις του κοινού νομοθέτου, 

όστις … οφείλει επίσης να απέχη από πάσης αναδιαρθρώσεως των ως 

είρηται υπηρεσιών ή άλλης οιασδήποτε νομοθετικής μεταβολής 

συνεπαγόμενης τον, άνευ προηγούμενης αποφάσεως του αρμοδίου 

υπηρεσιακού συμβουλίου, υποβιβασμόν των ήδη υπηρετούντων 

υπαλλήλων ωρισμένης υπηρεσίας, κατηγορίας ή ειδικότητος, οίτινες έχουν 

ήδη ενταχθή κατά τας διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, εις ωρισμένον 

βαθμόν ή κλάδον ..» (Ολομ. Α.Π. 1238/1982). 

 

δ) Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω αναφερόμενα και 

αφορόντα την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων και 

τις υπηρεσιακές μεταβολές αυτών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 92 

παρ. 3 του Συντάγματος, αποκλειστικά αρμόδια για να αποφασίσουν 

είναι τα Υπηρεσιακά Όργανα του άρθρου αυτού, που συνιστούν 

δικαστικές αρχές και αποτελούνται κατά πλειοψηφία από δικαστικούς 

λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, χωρίς την ανάμειξη της 

εκτελεστικής εξουσίας. 

 
Περαιτέρω, οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων 

του άρθρου 92 παρ. 3 του Συντάγματος είναι απρόσβλητες, 

καθόσον αυτά τα υπηρεσιακά συμβούλια θεωρούνται δικαστικές 

αρχές και οι αποφάσεις τους δεν προσβάλλονται ενώπιον των 

δικαστηρίων. Επομένως, η με αριθμό 33/2008 απόφαση του 

Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που 

σύμφωνα με το Σύνταγμα με προήγαγε σε βαθμό Α΄ δεν δύναται 

ακυρωθεί από τον κοινό νομοθέτη. 

 

ε) Συνεπώς, κάθε πράξη ή απόφαση, που εκδίδεται κατά 

παρέκκλιση του άρθρου 92 παρ. 3 του Συντάγματος και με 

παράκαμψη των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου αυτού, 

εκδίδεται κατά παράβαση του Συντάγματος και η προσβαλλόμενη 

πράξη που εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011 
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είναι προφανώς μη νόμιμη και πρέπει και για το λόγο αυτό να 

ακυρωθεί. 

 

Β3.        ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ  

                  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 4024/2011  

                  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

 

 α) Περαιτέρω η υπαγωγή των δικαστικών υπαλλήλων στο 

πεδίο εφαρμογής του Ν. 4024/2011 είναι πρόδηλα αντισυνταγματική, 

καθόσον έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το άρθρο 92 του 

Συντάγματος. 

 

 Ειδικότερα: 

   

 Ο Ν. 4024/2011 ρυθμίζει το μισθολόγιο – βαθμολόγιο, την 

εργασιακή εφεδρεία και την εν γένει υπαλληλική κατάσταση των 

διοικητικών υπαλλήλων του Δημοσίου. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου αυτού οι 

δικαστικοί υπάλληλοι ρητά υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του.  

 

Όμως η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του νόμου και στους 

δικαστικούς υπαλλήλους και η με τον τρόπο αυτό εξομοίωση τους με 

τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους παραβλέπει την ειδική 

συνταγματική πρόβλεψη για τους δικαστικούς υπαλλήλους, που 

περιέχεται στο άρθρο 92 του Συντάγματος. 

 
β) Πιο συγκεκριμένα το Σύνταγμα ρυθμίζει την υπηρεσιακή 

κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων  με την ειδική διάταξη του 

άρθρου 92 στο Τμήμα Ε΄ του Συντάγματος με τίτλο «Δικαστική 

Εξουσία» - Κεφάλαιο Πρώτο με τίτλο «Δικαστικοί λειτουργοί και 

υπάλληλοι», σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου οι δικαστικοί 

υπάλληλοι ανήκουν στην δικαστική εξουσία και όχι στη 
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διοίκηση, όπως οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι για τους οποίους 

γίνεται πρόβλεψη στο άρθρο 103 στο Τμήμα ΣΤ΄ του Συντάγματος με 

τίτλο «Διοίκηση» - Κεφάλαιο Δεύτερο με τίτλο «Υπηρεσιακή 

Κατάσταση των οργάνων της Διοίκησης».  

 

γ) Κατά αυτόν τρόπο το Σύνταγμα εντάσσει τους δικαστικούς 

υπαλλήλους στα άμεσα όργανα του Κράτους μαζί με τους δικαστικούς 

λειτουργούς, ορίζοντας μάλιστα ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι 

λειτουργούν κάτω από την εποπτεία των δικαστικών λειτουργών, που 

είναι οι ιεραρχικά προϊστάμενοί τους. Σε αντίθεση με τους 

δημόσιους υπαλλήλους γενικά, που αποτελούν έμμεσα όργανα 

του κράτους και ανήκουν στη Διοίκηση.  

 

Επομένως, το ίδιο το Σύνταγμα προβαίνει σε εμφανή 

διάκριση των δικαστικών υπαλλήλων από τους υπόλοιπους 

δημόσιους υπαλλήλους, κατατάσσοντάς τους σε ιδιαίτερη κατηγορία 

δημοσίων υπαλλήλων υπό την εποπτεία των δικαστικών λειτουργών. 

 

Όπως δε έχει (ad hoc) κριθεί:  

 

i. «Οι υπάλληλοι της γραμματείας των δικαστηρίων και των 

εισαγγελιών αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων για την 

οποία προνοεί το Σύνταγμα στο άρθρο 92 παρ. 2», (Ολ. Σ.τ.Ε., 108-

110/1997, Ολ. Σ.τ.Ε. 115/1997), δεδομένου ότι «οι δικαστικοί 

υπάλληλοι συμβάλλουν ενεργώς στο δικαιοδοτικό έργο των δικαστηρίων, 

μετέχοντες και στη σύνθεση αυτών» (Ολ. Σ.τ.Ε. 320-322/2011, Σ.τ.Ε., Γ΄ 

Τμ. 3034/2008). 

ii. «…οι δικαστικοί υπάλληλοι … δεν είναι διοικητικοί υπάλληλοι εκ 

των αναφερόμενων στο άρθρο 103 του Συντάγματος και άρα δεν είναι 

“πολιτικοί υπάλληλοι”». (Ολομ. Σ.τ.Ε. 2908/1986) 

iii. «οι δικαστικοί υπάλληλοι ανήκουν σε ιδιαίτερη κατηγορία 

δημοσίων υπαλλήλων, η οποία τελεί υπό διαφορετικές συνθήκες εργασίας 
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από αυτές υπό τις οποίες τελούν οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι 

Ν.Π.Δ.Δ. και επομένως δικαιολογείται η διαφορετική ρύθμιση της 

υπηρεσιακής τους καταστάσεως, χωρίς εκ του λόγου αυτού να παραβιάζεται 

η αρχή της ισότητας … Ενόψει … και των ιδιαίτερων σε σχέση με τους 

λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους χαρακτηριστικών των καθηκόντων τους ως 

υπαλλήλων…βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία των δικαστικών 

λειτουργών…» (Σ.τ.Ε., Τμ. Γ΄ 1481/2002, Στ.Ε. Τμ. Γ΄ 1482/2002). 

 

δ) Εξάλλου στοιχεία ενισχυτικά της ιδιαιτερότητας των 

δικαστικών υπαλλήλων αποτελούν η ύπαρξη ειδικού 

βαθμολογικού, υπηρεσιακού και μισθολογικού καθεστώτος από 

το 1934 μέχρι σήμερα, καθώς και η ύπαρξη ειδικού 

νομοθετήματος με τον τίτλο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων [ο 

Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. 2812/2000 καταρτίστηκε από 

ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με το 

άρθρο 20 του Ν. 1968/1991 (Φ.Ε.Κ. 150 Α΄) και ψηφίστηκε με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος], 

με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται σε αυτούς ο Κώδικας Κατάστασης 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 2528/2007).   

 

ε) Άλλωστε έχει κριθεί από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο 

ότι: «ως δικαστικοί οι εν λόγω υπάλληλοι δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν στις 

διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα» (Ολομ. Στ.Ε. 2908/1986) και 

συνεπώς αντισυνταγματικά θεσπίζονται ρυθμίσεις για τους 

δικαστικούς υπαλλήλους στα άρθρα 4, 5, 6, 7, 9, 10, 28, 33 και 35 του 

Ν. 4024/2011.  

 

στ) Σύμφωνα δε με το δοθέν από 3.8.2011 Γνωμοδοτικό 

Σημείωμα της Αξ. κας Γλυκερίας Σιούτη, Καθηγήτριας Διοικητικού 

Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών επί του 

ερωτήματος που της έθεσε ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων 
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Πειραιά σχετικά με το εάν «οι δικαστικοί υπάλληλοι (οι υπάλληλοι της 

γραμματείας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών) συνιστούν κατά το 

Σύνταγμα ειδική κατηγορία κρατικών υπαλλήλων, ούτως ώστε να επιβάλλεται 

να διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς για τη ρύθμιση της υπηρεσιακής, 

βαθμολογικής και μισθολογικής τους κατάστασης και όχι από αυτό που διέπει 

τους λοιπούς υπαλλήλους του κράτους», δόθηκε κατά λέξη η εξής 

απάντηση:  

 

«Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει επανειλημμένως κρίνει ότι 

η μη κατάταξη των δικαστικών υπαλλήλων σε κατηγορίες αντίστοιχες 

με τα τυπικά προσόντα διορισμού τους, όπως προβλέπεται για τους 

δημόσιους υπαλλήλους, δεν συνιστά παραβίαση της αρχής της 

ισότητας, διότι η διαφορετική ρύθμιση της υπηρεσιακής κατάστασης 

των δικαστικών υπαλλήλων σε σχέση με τους δημόσιους υπαλλήλους 

δικαιολογείται από τη διαφορετική νομική θέση και την ιδιαίτερη φύση 

των καθηκόντων των πρώτων (βλ. Σ.τ.Ε. Ολ. 108/1997, Ολ. 115/1997, 

1481/2002). Επίσης, έχει κρίνει ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των 

δικαστικών υπαλλήλων εντάσσονται οργανωτικά στο δικαστικό 

μηχανισμό του Κράτους και αποτελούν δικαστικές αρχές, εν όψει του 

ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι συμβάλλουν ενεργώς στο δικαιοδοτικό 

έργο των δικαστηρίων μετέχοντες και στη σύνθεση αυτών». 

[...] 

«Οι δικαστικοί υπάλληλοι συνιστούν ειδική κατηγορία 

υπαλλήλων, την οποία το Σύνταγμα διαφοροποιεί ουσιωδώς από τις 

άλλες κατηγορίες υπαλλήλων του Κράτους και όσων εξομοιώνονται με 

αυτούς. Επομένως, το νομοθετικό καθεστώς, το οποίο ρυθμίζει την 

υπηρεσιακή, τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση των 

δικαστικών υπαλλήλων επιβάλλεται να είναι διαφορετικό και δη 

ευνοϊκότερο για αυτούς από αυτό των λοιπών υπαλλήλων του 

Κράτους και όσων εξομοιώνονται με αυτούς. Τυχόν ένταξη σε ενιαίο 

υπηρεσιακό, βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των δικαστικών 

υπαλλήλων με αυτό των υπαλλήλων του Κράτους και όσων 
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εξομοιώνονται με αυτούς θα αντιτίθετο στα άρθρα 92 παρ.1-3 και 4 

παρ. 1 και 2 του Συντάγματος». 

 

ζ) Εν όψει των ανωτέρω, οι δικαστικοί υπάλληλοι θα έπρεπε 

να έχουν τεθεί εκτός του πεδίου εφαρμογής του Ν. 4024/2011, 

εντασσόμενοι στις εξαιρούμενες περιπτώσεις της παραγράφου 2 

του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου, όπως οι δικαστικοί λειτουργοί, 

οι ιατροδικαστές, τα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, οι καθηγητές 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών κ.λπ., καθόσον η 

παράβλεψη της ειδικής συνταγματικής πρόβλεψης στο άρθρο 92 του 

Συντάγματος για αυτούς και η εξομοίωση τους με τους υπόλοιπους 

δημοσίους υπαλλήλους συνιστά παράβαση και της συνταγματικής 

αρχής της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος), αφού οδηγεί 

στην όμοια μεταχείριση ανόμοιων κατηγοριών υπαλλήλων. 

 

Γ. Επειδή η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση 

του Συντάγματος και των αρχών της νομιμότητας και της ισότητας. 

 

 Επειδή το ίδιο το Σύνταγμα εντάσσει τους δικαστικούς 

υπαλλήλους στη δικαστική εξουσία μαζί με τους δικαστικούς 

λειτουργούς εν όψει και του ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι μετέχουν και 

στη σύνθεση των δικαστηρίων, ενώ οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι 

εντάσσονται στη Διοίκηση του κράτους. 

 

Επειδή το Δικαστήριο Σας είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο 

αρμόδιο για την εκδίκαση της υπό κρίση αίτησης ακύρωσης. 

 

 Επειδή έχω ίδιο, άμεσο και έννομο συμφέρον στην άσκησης 

της παρούσας. 

 

 Επειδή για όλους τους παραπάνω λόγους και όσους εν καιρώ 

εκθέσω, πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη. 
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 Επειδή η παρούσα αίτησή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και 

αληθής. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

            Και όσους νόμιμα προσθέσω κατά τη συζήτηση της παρούσας 

 

ΖΗΤΩ 

 

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου στο σύνολο της. 

Να ακυρωθούν: 

1) Η με αριθμό 1Β0100/α/α:192/13.12.2011 υπηρεσιακή 

βεβαίωση – πράξη κατάταξης της αρμόδιας Διεύθυνσης  Οικονομικού 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, ως πράξη άμεσα εκτελεστή - μέρος της σύνθετης 

διοικητικής ενέργειας - διαπιστωτικής πράξης, που οφείλει να εκδοθεί. 

2) Κάθε άλλη πράξη ή παράλειψη, προγενέστερη ή 

μεταγενέστερη, που είναι συναφής προς την προσβαλλόμενη. 

Να καταδικαστεί το καθ’ ου Ελληνικό Δημόσιο στη συνολική 

δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου 

μου.  

  

 
Πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητό μου διορίζω τον δικηγόρο 

Πειραιά Παναγιώτη Δέγλερη του Εμμανουήλ (ΑΜ: 2845 Δ.Σ.Π.), 

κάτοικο Πειραιά, οδός Μπουμπουλίνας, αριθμ. 25 (τηλ. 210.4119155, 

210. 4129849, fax 210.4119189)  

 
 
          Πειραιάς, 9.1.2012 

      Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος  
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Δ  Ι  Κ  Η  Γ  Ο  Ρ  Ι  Κ  Ο      Γ  Ρ  Α  Φ  Ε  Ι  Ο 

 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 25 –6ος όροφος - 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ   

ΤΗΛ.: 210.41 19 155, 210.41 29 849 - FAX: 210.41 19 189 –  

E-MAIL: info@degleris.gr – www.degleris.gr 

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

 Του Δημητρίου Χατζίνα του Διονυσίου, Δικαστικού Υπαλλήλου, 

Προέδρου Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά. 

 

------------------ 

  

Σε συνέχεια των όσων προφορικά ανέπτυξα ενώπιον Σας την 

17η.5.2013 κατά την εκδίκαση της από 31.8.2012 αίτησης ακύρωσης, 

αναφέρω συμπληρωματικά τα εξής: 

 

Α. Αστοχίες του Ν. 4024/2011 - Ζητήματα από την εφαρμογή 

του - «Διάψευση» του δήθεν σκοπούμενου εξορθολογισμού της 

δημόσιας διοίκησης 

 

 Από την ίδια την εφαρμογή του νόμου 4024/2011 ανέκυψαν τα 

προβλήματα και οι αστοχίες του.  

Ειδικότερα: 

1. Ο Ν. 4024/2011 δεν έλαβε υπόψη του ότι στις γραμματείες 

των δικαστηρίων και των εισαγγελιών δεν υπάρχουν πλέον Γενικοί 

Διευθυντές (άρθρο 5 του Ν. 2721/1999), για τους οποίους – στη λοιπή 

διοίκηση - ειδικά προνόησε και κατάταξε στον Α΄ βαθμό (άρθρο 28 

mailto:info@degleris.gr
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παρ. 1 του νόμου), ενώ παράλληλα τους εξαίρεσε από την 

προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (άρθρο 33 παρ. 7 περ. ζ΄ του 

νόμου), προστατεύοντας την ιεραρχική δομή και την ομαλή, συνεχή 

λειτουργία της Διοίκησης. 

 

Αποτέλεσμα αυτής της «αστοχίας» ήταν αιφνιδιαστικά με την 

ψήφισή του να «απομακρύνει» τους ιεραρχικά Προϊσταμένους των 

Γραμματειών των Δικαστηρίων και με την εφαρμογή του βαθμολογίου 

τελικά σήμερα να μην υφίσταται δικαστικός υπάλληλος με βαθμό Α΄. 

 

2. Λίγο μετά την ψήφιση του Ν. 4024/2011 ακολούθησε η με 

αριθμ. 41/2011 απόφαση του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

του Σ.τ.Ε., με την οποία κρίθηκε ότι :  

2.1. οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν είναι κρατικοί - πολιτικοί 

δημόσιοι υπάλληλοι  

2.2. οι κενές οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων δεν 

καταργούνται με βάση το άρθρο 33 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 4024/2011  

2.3. η δικαιοσύνη και η επιτάχυνση της απονομής της κρίνεται 

ως υπέρτερο αγαθό. 

 

3. Στη συνέχεια ψηφίστηκε ο Ν. 4038/2012, όπου με τις παρ. 8 

και 9 του άρθρου 6 οι δικαστικοί υπάλληλοι εξαιρούνται τελικά από 

την αρχικά εφαρμοσθείσα προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την 

εργασιακή εφεδρεία, διορθώνοντας το αρχικό σφάλμα του Ν. 

4024/2011. Πρόκειται για την εκ των υστέρων συμμόρφωση του 

νομοθέτη με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου του Σ.τ.Ε., αναγνωρίζοντας ότι η απονομή της 

δικαιοσύνης και η επιτάχυνση αυτής αποτελεί ζωτικό και καίριο 

ζήτημα για τη χώρα μας, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση 

του νόμου αυτού. 

 

4. Εκδίδεται το Π.Δ. 39/2012, με το οποίο διατηρείται σε ισχύ το 

υφιστάμενο ειδικό σύστημα αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων 
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οργανικών μονάδων στους δικαστικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με τα 

άρθρα 62, 72 και 73 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 

2812/2000) και κατά παρέκκλιση των αντίστοιχων διατάξεων του Ν. 

4024/2011, που ισχύουν για τους υπόλοιπους δημόσιους 

υπαλλήλους. Παρά την ψήφιση όμως του παραπάνω Π.Δ. δεν 

εισάγονται ερωτήματα στα Υπηρεσιακά Δικαστικά Συμβούλια, 

καθόσον:  

4α) δεν έχουν οριστεί ακόμα τα κριτήρια και οι επιδιωκόμενοι 

στόχοι ανά υπηρεσία που συναρτώνται άμεσα με την εξέλιξη του κάθε 

υπαλλήλου και 

4β) δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Α΄, 

προκειμένου να αναλάβουν θέσεις Προϊσταμένων, όπως απαιτείται, 

σύμφωνα με το παραμένον σε ισχύ άρθρο 72 του Ν. 2812/2000.  

 

5. Ο θεσμός της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και της 

εφεδρείας υπήρξε κυβερνητική επιλογή, που στόχευε αποκλειστικά 

στην «απομάκρυνση» των δημοσίων υπαλλήλων για την 

εξοικονόμηση πόρων, σύμφωνα με τις επιταγές του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 (Ν. 3985/2011, Ν. 

3986/2011, ν. 4002/2011) και απέτυχε.  

Για αυτό δρομολογήθηκαν στη συνέχεια και άλλες λύσεις, για 

τις οποίες είναι άγνωστο ποιες θα επιλεγούν και αν και πότε τελικά θα 

εφαρμοστούν: 

- απόλυση «επίορκων» ; 

- απόλυση των φερόμενων ως «κοπανατζήδων» ; 

- απόλυση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου ; 

- συγχώνευση και κατάργηση οργανισμών ; 

- αξιολογήσεις των υπηρεσιών και των ήδη υπηρετούντων 

δημόσιων υπαλλήλων ; 

 

6.  Με την πρόσφατη απόφαση 1540/2013 της Ολομέλειας του 

Δικαστηρίου Σας κρίθηκε ότι ούτε η αυτοδίκαιη απόλυση του άρθρου 
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33 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 4024/2011 καταλαμβάνει τους δικαστικούς 

υπαλλήλους. 

 

Συνεπώς ο Ν. 4024/2011 θεσπίστηκε με αποκλειστικό σκοπό 

την εξεύρεση πόρων για το ελληνικό δημόσιο (2.000.000.000 €, 

σύμφωνα με την εκτίμηση της αιτιολογικής έκθεσης σελ. 136) και όχι 

τον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης. Το αποτέλεσμα της 

εφαρμογής του νόμου στα δικαστήρια ήταν να αποκεφαλίσει την 

ιεραρχία, να διαλύσει τις γραμματείες, να «εξαφανίσει» τους με βαθμό 

Α΄ υπαλλήλους, ώστε σήμερα να μην μπορούν να επιλεγούν 

προϊστάμενοι στις γραμματείες των δικαστηρίων και να αγνοήσει τους 

δικαστές, οι οποίοι είναι οι ιεραρχικά προϊστάμενοι των δικαστικών 

υπαλλήλων. Το αποκορύφωμα δε της διάλυσης των δικαστηρίων 

αποτελεί η επικείμενη τοποθέτηση υπαλλήλων με σχέση εργασίας 

αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου – λόγω της κινητικότητας κρατικών 

υπαλλήλων - σε θέσεις μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων.  

 

Β. Παράνομος υποβιβασμός υπαλλήλων – Ειδικό καθεστώς 

και ειδικά καθήκοντα δικαστικών υπαλλήλων  

 

Β1. Ο αναίτιος υποβιβασμός των δικαστικών υπαλλήλων με βάση 

το άρθρο 28 του Ν. 4024/2011 από τους βαθμούς που κατείχαμε 

νόμιμα με τις αντίστοιχες αποφάσεις των Δικαστικών Υπηρεσιακών 

Συμβουλίων και μάλιστα χωρίς να λάβει υπόψη το ιδιαίτερο καθεστώς 

που μας διέπει, είναι παράνομος και αντισυνταγματικός, διότι έθιξε τον 

βαθμό μας, δημιούργησε σπουδαίο πρόβλημα – ουσιαστική ματαίωση 

στην υπηρεσιακή εξέλιξή μας (Α.Π. 1238/1982) και μας στέρησε τα 

δικαιώματα και τις δυνατότητες που μας παρέχει ο Κώδικας 

Δικαστικών Υπαλλήλων. 

  

Όσον αφορά την ατομική περίπτωσή μου, υπηρετώ ήδη 24 

χρόνια ως δικαστικός υπάλληλος – διορίστηκα στις 14.9.1989 (Φ.Ε.Κ. 

Γ΄ 198/14.9.1989) –  και ενώ ήμουν δικαστικός υπάλληλος Α΄ βαθμού 
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άνω της τριετίας και κατείχα τα νόμιμα προσόντα να επιλεγώ 

προϊστάμενος (Άρθρο 72 Ν. 2812/2000), πλέον κατατάχθηκα στο Γ΄ 

βαθμό (κλιμάκιο Γ3) και ανακόπηκε βίαια η παραγωγική εξέλιξή μου. 

Μάλιστα ματαιώθηκε η νόμιμη προσδοκία μου να εξελιχθώ 

υπηρεσιακά, διότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 4024/2011  

από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ θα προαχθεί το 70% των κρινόμενων 

υπαλλήλων και από το Β΄ στο βαθμό Α΄ μόλις το 30 % αυτών. 

 

Β2. Οι δικαστικοί υπάλληλοι αποτελούν κατηγορία δημοσίων 

υπαλλήλων με ιδιαίτερα καθήκοντα και καθεστώς, διέπονται δε 

αποκλειστικά από ειδικό για αυτούς νομοθέτημα, τον Κώδικα 

Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 2812/2000), ο οποίος αποτελεί «πλήρη 

νομοθεσία» για αυτούς (Σ.τ.Ε Ολομ. 2908/1986) και δεν καταργήθηκε 

με το Ν. 4024/2011. 

 

Το έργο των δικαστικών υπαλλήλων είναι ενιαίο, είτε 

μετέχοντας στη σύνθεση του δικαστηρίου (συμβολή στο δικαιοδοτικό 

έργο) είτε εκτελώντας διοικητικά καθήκοντα. Οι εγγυήσεις του άρθρου 

92 του Συντάγματος καλύπτουν όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους 

στο σύνολο του έργου τους μη διακρίνοντας το δικαιοδοτικό από το 

διοικητικό, όπως έχει κριθεί από την πάγια νομολογία (Σ.τ.Ε. Ολομ. 

195/2013, 3773/2011, 7μελής 320-322/2011, Ολομ. 3034/2008, 

7μελης 1751/1997, Ολομ. 2909/1986). 

Για αυτό το λόγο οι βαθμοί τους είναι ανεξάρτητοι των τυπικών 

προσόντων τους. Διότι οι δικαστικοί υπάλληλοι εκτελούν υπό την 

εποπτεία των δικαστών τα ίδια καθήκοντα - ενιαία ανά γραμματεία - 

(συμμετοχή στην έδρα του δικαστηρίου, τήρηση αρχείου εταιριών, 

έκδοση απογράφων και πιστοποιητικών περί μη δημοσίευσης 

διαθήκης, άσκησης ενδίκων μέσων κ.α.), χωρίς να ασκεί επιρροή η 

κατοχή ή μη πτυχίου, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δημόσιους 

υπαλλήλους. Η διάκριση δε αυτή του βαθμού από τα τυπικά 

προσόντα στους δικαστικούς υπαλλήλους δεν αντίκειται στην αρχή 

της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης, αλλά επιβάλλεται από αυτές 
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(διακριτό έργο – διακριτή μεταχείριση) (Σ.τ.Ε. Ολομ. 108-110/1997, 

115/1997). Στα δικαστήρια επίσης δεν υπάρχουν Γενικοί Διευθυντές, 

όπως στις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες, αλλά Προϊστάμενοι των 

γραμματειών. 

  

Β3. Επομένως, δεδομένου ότι το έργο των δικαστικών 

υπαλλήλων σε κάθε γραμματεία είναι ενιαίο και η ιεραρχία τους είναι 

τρόπον τινά οριζόντιου χαρακτήρα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 

κρατικούς υπαλλήλους, θα έπρεπε να έχουν εξαιρεθεί από το ενιαίο 

βαθμολόγιο, όπως οι ιατροδικαστές, τα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, 

οι καθηγητές Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών 

κ.λπ. 

Σε κάθε περίπτωση εάν ο νομοθέτης θέλει πράγματι τον 

εξορθολογισμό των δικαστηρίων, θα πρέπει λαμβάνοντας υπόψη όλα 

τα παραπάνω, να καταρτίσει νέο Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. 

 

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

Και όσους νόμιμα έχω ήδη εκθέσει 

 

ΖΗΤΩ 

 

Να γίνει δεκτό το παρόν Υπόμνημα, καθώς και το ήδη 

κατατεθέν συμπληρωματικό Υπόμνημα και η Αίτηση Ακύρωσής στο 

σύνολο τους. 

Να καταδικασθεί το καθ’ου Ελληνικό Δημόσιο στη συνολική 

δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μου. 

 

       

Αθήνα, 24.5.2013 

     Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
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ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

(Σχηματισμός Ολομελείας) 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

1. Της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, ν.π.ι.δ. που εκπροσωπείται 

νομίμως και εδρεύει στην Αθήνα. 

2. Του Λάμπρου Χανδρινού του Χρήστου, υπαλλήλου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

ΑΘηνών, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώτης αιτούσας, κατοίκου 

Καισαριανής (οδός Ανατ. Θράκης, αρ. 32). 

 

Δικάσιμος: 17 Μαΐου 2013 

Εισηγητής: ο Σύμβουλος ΣτΕ κ. Μιχ. Πικραμμένος 

 

 

 Συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου Σας κατά τη δικάσιμο της 17ης Μαΐου 

2013 η υπ' αριθμόν 559/2013 αίτηση ακυρώσεως του Δημητρίου Χατζίνα, επί της 

οποίας έχουμε ασκήσει την υπ' αριθμόν 136/2013 παρέμβαση σχετικά με το ζήτημα 

της ένταξης των δικαστικών υπαλλήλων στο σύστημα κατάταξης που προβλέφθηκε 

υπό τον ν. 4024/2011. Επί της υπόθεσης αυτής επαγόμεθα ενώπιόν Σας τα 

ακόλουθα. 

 

1. Σε σχέση με το έννομο συμφέρον της πρώτης παρεμβαίνουσας, επισημαίνεται 

ότι όλως αβάσιμα διατυπώθηκε από το αντίδικο στο ακροατήριο του Δικαστηρίου Σας 

ο ισχυρισμός ότι υφίστανται αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των μελών της 

Ομοσπονδίας σε σχέση με την υπό κρίση υπόθεση. Τούτο είναι απολύτως 

εσφαλμένο, δεδομένου ότι κοινό συμφέρον όλων των μελών της Ομοσπονδίας, 

πτυχιούχων και μη πτυχιούχων, αποτελεί η μη ένταξή τους στο βαθμολογικό 

καθεστώς του ν. 4024/2011 και η διατήρηση του προϋφισταμένου. 

 

2. Από τη διάταξη του άρθρου 92 παρ. 3 Συντ. προκύπτει σαφώς ότι οι 

δικαστικοί υπάλληλοι αποτελούν απολύτως διακριτή κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων 

με ιδιαίτερη συνταγματική προστασία από αυτή των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων 

που κατοχυρώνεται στο άρθρο 103 παρ. Συντ. Τούτο, διότι το άρθρο 92 Συντ. 
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προβλέπει αυστηρότερες εγγυήσεις της μονιμότητας των δικαστικών υπαλλήλων, 

δηλαδή δικαστική απόφαση ή απόφαση δικαστικού συμβουλίου και όχι απλώς 

διοικητική πράξη. Περαιτέρω, ως γνωστόν, με το άρθρο 4 παρ. 1 Συντ. καθιερώνεται 

όχι μόνον η ισότητα των Ελλήνων πολιτών έναντι του νόμου, αλλά και η ισότητα του 

νόμου έναντι αυτών, υπό την έννοια ότι ο νομοθέτης κατά τη ρύθμιση ουσιωδώς 

ομοίων πραγμάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν μπορεί 

να νομοθετεί κατά διάφορο τρόπο, εκτός αν η διαφορετική ρύθμιση δεν είναι 

αυθαίρετη, αλλά επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου 

συμφέροντος. Αντίστοιχα, κατά τη ρύθμιση διαφορετικών πραγμάτων, σχέσεων ή 

καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν μπορεί να νομοθετεί κατά όμοιο τρόπο, 

επιτάσσοντας την ανόμοια μεταχείριση ανόμοιων υποθέσεων. 

 Η διαφορετική μεταχείριση, την οποία επιφυλάσσει ο συντακτικός 

νομοθέτης στους δικαστικούς υπαλλήλους, οφείλεται κυρίως στην ανάγκη 

διαφύλαξης της ορθής - νόμιμης λειτουργίας της δικαιοσύνης μέσω είτε της 

απαγόρευσης αυθαίρετων τοποθετήσεων υπαλλήλων, είτε της απαγόρευσης 

παράνομων ή αναιτιολόγητων απομακρύνσεων υπαλλήλων ή άλλων μεταβολών της 

υπηρεσιακής τους κατάστασης (εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής 

ανεξαρτησίας). Επιπλέον, η ιδιαίτερη αυτή συνταγματική προστασία αιτιολογείται από 

το ίδιο το έργο των υπαλλήλων αυτών, το οποίο συνδέεται με την υποβοήθηση του 

δικαιοδοτικού έργου, δεδομένου ότι μετέχουν στις συνθέσεις των δικαστικών 

σχηματισμών, συντάσσουν με αυξημένη ευθύνη τα πρακτικά των συνεδριάσεων και 

τα λοιπά έγγραφα για τη λειτουργία του δικαστηρίου, χορηγούν αντίγραφα, 

πιστοποιητικά και αποσπάσματα δικαστικών αποφάσεων, τηρούν αρχείο του 

δικαστηρίου και εν γένει μεριμνούν για την υποστήριξη και διεκπεραίωση της 

δικαστικής διαδικασίας.    

 Ενόψει αυτής της από το ίδιο το Σύνταγμα καθιερούμενης διαφοροποίησης 

των δικαστικών από τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, ο κοινός νομοθέτης 

δεσμεύεται από τις συνταγματικές διατάξεις κατά τη ρύθμιση του υπηρεσιακού, 

βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος των δικαστικών υπαλλήλων (ΣτΕ Ολομ. 

2908/1986, 2909/1986, 982/2007, 1751//1997). Δεσμεύεται δηλαδή όχι μόνο να μην 

τους εντάσσει σε ενιαίο νομικό καθεστώς με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους 

(πρβλ. ΣτΕ 1751/1997), αλλά αντιθέτως να υιοθετεί ρυθμίσεις που διαφοροποιούν 

τους δικαστικούς υπαλλήλους από όλες τις λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων. Έχει λοιπόν 

κριθεί - διαπιστωθεί ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι ανήκουν σε ιδιαίτερη κατηγορία 

δημοσίων υπαλλήλων, η οποία τελεί υπό διαφορετικές συνθήκες εργασίας από αυτές 
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υπό τις οποίες τελούν οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ν.π.δ.δ., 

δεδομένου ότι εντάσσονται στη Δικαιοσύνη. Επομένως επιβάλλεται η διαφορετική 

ρύθμιση της υπηρεσιακής τους κατάστασης.  

 Οι δικαστικοί υπάλληλοι αποτελούν απολύτως διακριτή κατηγορία 

υπαλλήλων σε σχέση με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους. Όπως έχει ήδη 

νομολογήσει το Δικαστήριο Σας, λόγω της ειδικής φύσεως του επιτελούμενου από 

αυτούς έργου, όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι, ως βοηθητικά όργανα της Δικαιοσύνης 

που συμβάλλουν στο δικαιοδοτικό έργο των δικαστηρίων, περιβάλλονται από τις 

προβλεπόμενες στο ως άνω άρθρο 92 του Συντάγματος εγγυήσεις ως προς την εν 

γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση (ΣτΕ Ολομ. 195/2013, 3773/2011, 3035/2008). 

Μάλιστα, όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 108-110/1997, 115/1997, 1481/2002), η διαφορετική 

ρύθμιση της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων σε σχέση με τους 

δημοσίους υπαλλήλους δικαιολογείται από τη διαφορετική νομική θέση και την 

ιδιαίτερη φύση των καθηκόντων των πρώτων. Εξάλλου, έχει κριθεί ότι οι δικαστικοί 

υπάλληλοι συμβάλλουν ενεργά στο δικαιοδοτικό έργο των δικαστηρίων και στη 

σύνθεσή τους (ΣτΕ 2908/1986). Επί παραδείγματι, έχει κριθεί (ΑΠ 1101/2002, 

557/1991), ότι για τη νόμιμη συγκρότηση του Εφετείου απαιτείται η παρουσία 

Γραμματέα, διαφορετικά δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα, κατά το άρθρο 171 παρ. 

1 περ. α΄ ΚΠΔ, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 Α ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως. 

 Όπως προαναφέρθηκε, με το ν. 4024/2011 ρυθμίζεται εν γένει η 

βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση εν γένει των διοικητικών υπαλλήλων του 

δημοσίου, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4024/2011 οι δικαστικοί 

υπάλληλοι υπάγονται ρητά στο πεδίο εφαρμογής του. Όμως, όπως κατέστη σαφές 

από τα προαναφερθέντα, εσφαλμένως οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν συμπεριληφθεί 

στο ίδιο νομοθέτημα με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, με το οποίο ο 

νομοθέτης ρυθμίζει ενιαία τη μισθολογική και βαθμολογική τους κατάσταση. Εν 

προκειμένω, η κοινή πρόβλεψη του ν. 4024/2011 έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικές 

εκ του Συντάγματος κατηγορίες υπαλλήλων, όπως εκτέθηκαν ανωτέρω, να 

τυγχάνουν όμοιου χειρισμού. Η όμοια νομοθετική μεταχείριση δικαστικών υπαλλήλων 

και δημοσίων εν γένει υπαλλήλων ως προς το υπηρεσιακό, βαθμολογικό και 

μισθολογικό καθεστώς του συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας η οποία 

κατοχυρώνεται στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος. 

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να γίνει σύμφωνη με το Σύνταγμα 

ερμηνεία των οικείων διατάξεων του ν. 4024/2011, δεδομένου ότι η διάταξη που 

προβλέπει την κατάταξη των δικαστικών υπαλλήλων με όμοιο τρόπο με αυτόν που 
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προβλέπεται για τους εν γένει δημοσίους υπαλλήλους, παρίσταται ανίσχυρη ως 

αντισυνταγματική. 

  

3. Οι δικαστικοί υπάλληλοι, ενόψει των ιδιαίτερων σε σχέση με τους λοιπούς 

δημοσίους υπαλλήλους χαρακτηριστικών των καθηκόντων τους τελούν υπό την 

άμεση εποπτεία των δικαστικών λειτουργών (ΣτΕ 1481 και 1482/2002), 

συγκροτώντας το οργανωτικό τμήμα της δικαιοσύνης. Όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 

1540/2013), οι δικαστικοί υπάλληλοι αποτελούν ειδική κατηγορία υπαλλήλων για την 

οποία, όπως προαναφέρθηκε, προνοεί το Σύνταγμα (ΣτΕ 1482/2002, 108-116/2008), 

αλλά και για την οποία έχει θεσπισθεί αυτοτελής κώδικας που κυρώθηκε με το άρθρο 

πρώτο του ν. 2812/2000. Σύμφωνα μάλιστα με την οικεία εισηγητική έκθεση ο 

κώδικας αυτός περιέχει πλήρη ρύθμιση για το σύνολο των θεμάτων υπηρεσιακής 

κατάστασης των υπαλλήλων αυτών που συντιστούν ιδιαίτερη κατηγορία υπαλλήλων. 

Προκειμένου για την κατάταξη των δικαστικών υπαλλήλων πρέπει να υφίσταται 

ειδικός νόμος που να συνδέει τους βαθμούς με τα καθήκοντα τους, να υπάρχει 

δηλαδή διακριτό βαθμολόγιο, επί τη βάσει του οποίου να γίνεται η κατάταξη των 

υπαλλήλων αυτών. Και τούτο, διότι η υπηρεσιακή εμπειρία σε συνδυασμό με την 

εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σε κάθε βαθμό, οδηγεί στην κατοχή του επόμενου 

βαθμού, υπό τον οποίο εκτελούνται διαφορετικά και αυξημένα καθήκοντα. Όπως 

προαναφέρθηκε, το έργο των δικαστικών υπαλλήλων συνδέεται με την υποβοήθηση 

του δικαιοδοτικού έργου, δεδομένου ότι μετέχουν στις συνθέσεις των δικαστικών 

σχηματισμών, συντάσσουν με αυξημένη ευθύνη τα πρακτικά των συνεδριάσεων και 

τα λοιπά έγγραφα για τη λειτουργία του δικαστηρίου, χορηγούν αντίγραφα, 

πιστοποιητικά και αποσπάσματα δικαστικών αποφάσεων, τηρούν αρχείο του 

δικαστηρίου και εν γένει μεριμνούν για τη "δικαστική διαδικασία". Η ιεραρχική δομή 

των βαθμών των δικαστικών υπαλλήλων οφείλει να ακολουθεί την οργανωτική δομή 

των δικαστηρίων της χώρας, δεδομένου ότι προφανώς στα ανώτερα δικαστήρια 

υφίστανται αυξημένα καθήκοντα. Τα καθήκοντα αυτά συνδέονται, όχι με τα τυπικά 

προσόντα κατοχής του βαθμού, αλλά κυρίως με την απόκτηση εμπειρίας επί των 

ειδικών αυτών καθηκόντων.  

 Μάλιστα, από την εποχή ήδη των παλαιών κωδίκων (ν. 6094/1934, 

ν.128/1936, αν.ν. 1660/51) χαρακτηριστικό γνώρισμα της νομοθεσίας που ρύθμιζε τα 

θέματα της κατάστασης των υπαλλήλων αυτών υπήρξε η κατάταξη των δικαστικών 

υπαλλήλων σε βαθμούς αντίστοιχους με τα καθήκοντά τους. Ενδεικτικά, αναφέρεται 

ότι υπό το ν. 1660/1951, ο οποίος τροποποίησε τον Κώδικα 128/1936, οι υπάλληλοι  



 5 

της  Γραμματείας  των  Δικαστηρίων  και  Εισαγγελιών διακρίνονταν κατά βαθμό 

ιεραρχίας ως εξής: «1) Γραμματείς Αρείου Πάγου και Εισαγγελίας αυτού 

αντιστοιχούντες κατά μισθόν  και  σύνταξιν εκ του Δημοσίου ως και παντός άλλου 

Ταμείου, του οποίου τυγχάνουν μέτοχοι, προς Δ/ντήν α` τάξεως Υπουργείου. 2) 

Γραμματείς Εφετών και Εισαγγελιών αυτών και προϊστάμενοι  Τμημάτων της  

Γραμματείας  Αρείου  Πάγου και Εισαγγελίας αυτού, αντιστοιχούντες ομοίως προς 

Διευθυντήν β` τάξεως. 3) Γραμματείς  Πρωτοδικών  και  Εισαγγελιών  αυτών  και  

προϊσταμένοι τμημάτων παρά ταις  Γραμματείας  Εφετείων  και  Εισαγγελιών  αυτών, 

αντιστοιχούντες ομοίως προς Τμηματάρχην α` τάξεως Υπουργείου. 4) Γραμματείς  α` 

τάξεως  Ειρηνοδικείων  και  Πταισματοδικείων και Δικαστικαί Γραμματείς   β` τάξεως, 

αντιστοιχούντες  ομοίως  προς Τμηματάρχην β` τάξεως Υπουργείου. 5) Γραμματείς  

β`  τάξεως  Ειρηνοδικείων  και  Πταισματοδικείων  και δικαστικοί Γραμματείς γ` 

τάξεως, αντιστοιχούντες ομοίως προς εισηγητήν Υπουργείου. 6)  Υπογραμματείς α` 

τάξεως, αντιστοιχούντες ομοίως προς Γραμματέα α` τάξεως Υπουργείου. 7) 

Υπογραμματείς β` τάξεως, αντιστοιχούντες ομοίως προς Γραμματέα  β` τάξεως 

Υπουργείου. 8)  Υπογραμματείς  γ`  τάξεως,  αντιστοιχούντες ομοίως προς 

ακόλουθον Υπουργείου. 9)  Δικαστικοί  γραφείς  α`  τάξεως  και  Τηλεφωνήτριαι  α` 

τάξεως, αντιστοιχούντες ομοίως προς γραφέα α` τάξεως Υπουργείου. 10)  Δικαστικοί  

γραφείς  β`  τάξεως  και  τηλεφωνήτριαι  β` τάξεως, αντιστοιχούντες ομοίως προς 

γραφείς β` τάξεως Υπουργείου». 

 Τα ως άνω επιρρωνύονται από το ακόλουθο. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 

5 του ν. 4024/2011 διατηρούνται σε ισχύ με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται 

μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού υφιστάμενα ειδικά 

συστήματα αξιολόγησης και συστήματα επιλογής προϊσταμένων για τις κατηγορίες 

προσωπικού, όπως υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου και οι εξομοιούμενοι με 

αυτόν μισθολογικά ή βαθμολογικά κλάδοι του Υπουργείου Εξωτερικών, του κλάδου 

Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, των εκπαιδευτικών, των 

δικαστικών υπαλλήλων, των κληρικών, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και των 

μόνιμων αγροτικών ιατρών. Με το υπ’ αριθμόν 39/2012 προεδρικό διάταγμα, 

διατηρήθηκε σε ισχύ το υφιστάμενο ειδικό σύστημα αξιολόγησης των δικαστικών 

υπαλλήλων της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και 

ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους, των τακτικών διοικητικών 

δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά 

δικαστήρια, των υπαλλήλων των έμμισθων υποθηκοφυλακείων και το σύστημα 
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επιλογής προϊσταμένων των οργανικών μονάδων αυτών. Μέσω της διατήρησης του 

υφιστάμενου συστήματος επιλογής Προϊσταμένων, ο νομοθέτης θέλησε (α) να 

συνδέσει αξιολόγηση με το βαθμολόγιο (χορήγηση βαθμού) και (β) να αποκλείσει τη 

δυνατότητα υποβολής υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης στα 

δικαστήρια της χώρας από τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους από άλλους χώρους 

της δημόσιας διοίκησης, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης της εργασίας της 

γραμματείας των δικαστηρίων, στην οποία δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν υπάλληλοι 

άλλων υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και το 

βαθμό τον οποίο κατέχουν. Έτσι λ.χ. η θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 

Γραμματείας του ΣτΕ δεν μπορεί να πληρωθεί με μη δικαστικό υπάλληλο. Ομοίως οι 

δικαστικοί υπάλληλοι εξαιρούνται της "κινητικότητας" μεταξύ διοικητικών φορέων 

που ισχύει για το λοιπό προσωπικό της δημόσιας διοίκησης. 

 

4. Πέραν των ανωτέρω, πρέπει να επισημανθεί ότι με την εφαρμογή της υπό 

τον ν. 4024/2011 κατάταξης των δικαστικών υπαλλήλων, δεν υπάρχει δικαστικός 

υπάλληλος με βαθμό Α΄. Επίσης, ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων δικαστικών 

υπαλλήλων με Β΄ Βαθμό είναι κατά πολύ μικρότερος από τον παλαιό συνολικό 

αριθμό υπηρετούντων με Β΄ Βαθμό. Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

2812/2000 προκειμένου για την επιλογή δικαστικού προϊσταμένου σε θέση 

προϊσταμένου οργανικής μονάδας απαιτείται η κατοχή βαθμού Α΄ και μόνον 

επικουρικά οι κατέχοντες Βαθμό Β΄. Μάλιστα για τους υποψήφιους Διευθυντές 

υπάρχει και προϋπόθεση κατοχής του Α΄ Βαθμού τουλάχιστον επί τριετία πριν την 

υποβολή υποψηφιότητας (άρθρο 72). Εξάλλου υπάρχει και η απαραίτητη 

προϋπόθεση ύπαρξης τουλάχιστον διπλάσιου αριθμού υποψηφίων σε σχέση με τις 

προς κάλυψη θέσης. Όμως η πλήρης έλλειψη υπαλλήλων με Α'  Βαθμό και ο 

περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων με Β΄ Βαθμό καθιστά αδύνατη την επιλογή 

Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων στα περισσότερα δικαστήρια της χώρας. 

Για το λόγο αυτό, από 1.11.2011 έως σήμερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει 

αποστείλει ερωτήματα για κάλυψη θέσεων ευθύνης με αποτέλεσμα σήμερα να μην 

έχουν πληρωθεί οι σχετικές θέσεις σε όλα τα Δικαστήρια της Χώρας. 

 

Ενόψει όλων των ανωτέρω, ζητούμε την αποδοχή των υπό κρίση αιτήσεως 

ακυρώσεως και παρεμβάσεως. 

 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2013                                   Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 
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