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Θέµα: Προσλήψεις ενισχυοµένων από τον ΟΑΕΔ προσώπων στο 

Συµβούλιο της Επικρατείας και τα Διοικητικά Δικαστήρια. 

Σχετ. : 1. Υπ' αριθµ. 3.24641/οικ.3.1574/27.8.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β'2091). 

2. Υπ' αριθµ. 107271/19.12.2013 έγγραφο Υπουργείου Δικαιοσύνης 

3.Υπ. αριθµ. 463 οικ/2.1.2014 απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης. 

Σχετικώς µε το ως άνω θέµα σας γνωστοποιούµε τα εξής: 

Ι. Με τον ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) και στην παράγραφο ΙΔ' αυτού 

προβλέφθηκε η υποχρεωτική πρόσληψη προσώπων στις δηµόσιες 

υπηρεσίες βάσει πινάκων συντασσοµένων από τον ΟΑΕΔ για χρονικό 

διάστηµα, κατά κανόνα, πέντε µηνών. Με τις διατάξεις της ίδιας 

παραγράφου παρεσχέθη εξουσιοδότηση εκδόσεως κοινής υπουργικής 

αποφάσεως, µε την οποία θα ρυθµίζονται τα κριτήρια επιλογής και 

κατατάξεως των ωφελουµένων προσώπων καθώς και η διαδικασία της 

προσλήψεως από τους «δικαιούχους φορείς». Περαιτέρω ορίσθηκε ότι το 

ΑΣΕΠ εποπτεύει την διαδικασία της επιλογής και ελέγχει την νοµιµότητα 

αυτής, ότι οι προσλαµβανόµενοι υπάγονται στην ασφάλιση του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑ και,  τέλος ότι  «...οι  δικαιούχοι  φορείς 

υποχρεούνται να 



διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια, στον τόπο παροχής εργασίας των 

ωφελουµένων». 

II. Με βάση την εξουσιοδότηση αυτή εξεδόθη η υπό τον αριθµ. 1 σχετική 

ΚΥΑ στην οποία, εκτός των άλλων, αναφέρεται (άρθρο 2 παρ. 2.1) ότι το 

µέτρο της προσλήψεως αφορά και τα δικαστήρια, ότι οι υπηρεσίες στις 

οποίες θα γίνονται οι προσλήψεις ορίζονται ως «επιβλέποντες φορείς» 

(άρθρο 3 παρ. 3.4), ότι ο επιβλέπων φορέας «υποχρεούται να προβεί στην 

πρόσληψη των υποδειχθέντων...» από τον ΟΑΕΔ, εντός 15 ηµερών από 

την ενηµέρωση του (άρθρο 7 παρ. 7.4) και τέλος ότι «το ΑΣΕΠ ελέγχει τη 

νοµιµότητα της διαδικασίας επιλογής από τον επιβλέποντα φορέα 

επιλαµβανοµενο αυτεπαγγέλτως η κατόπιν καταγγελίας, η αιτήµατος των 

Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των οικείων Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων....» 

Από τις παρατεθείσες διατάξεις του ανωτέρω Νόµου , ερµηνευόµενες 

βασικώς και εν όψει του ειδικού καθεστώτος που διέπει τους δικαστικούς 

υπαλλήλους κατά το άρθρο 92 του ισχύοντος Συντάγµατος (βλ. ΣτΕ 

1540/2013 Ολ.), προκύπτει αβιάστως ότι οι διατάξεις αυτές δεν δύναται να 

αφορούν τα δικαστήρια. Πολλώ µάλλον ότι θα επέβαλλαν στους 

προϊσταµένους των δικαστηρίων δικαστές την αναγκαστική πρόσληψη 

προσώπων επιλεγοµένων από διοικητικό οργανισµό (ΟΑΕΔ), θα 

καθιέρωναν ευθύνη των δικαστών για την ασφάλεια εργαζοµένων βάσει 

των διατάξεων του εργατικού δικαίου και θα ανέθεταν έλεγχο νοµιµότητος 

των πράξεων τους σε διοικητική αρχή (ΑΣΕΠ). Αυτά δε, ανεξαρτήτως του 

ότι δεν προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις κρίση του αρµοδίου 

υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 92 του Συντάγµατος). Για τους λόγους 

αυτούς, η σχετική ΚΥΑ, υπολαµβάνουσα ότι το µέτρο εφαρµόζεται και στα 

δικαστήρια, είναι εκτός εξουσιοδοτήσεως και δεν δύναται να εφαρµοσθεί. 

Συνεπεία των ανωτέρω επιβάλλεται να απόσχετε από κάθε διαδικασία 

προσλήψεως προσωπικού βάσει πινάκων και εντολών του ΟΑΕΔ και να 

ανακαλέσετε τυχόν εκδοθείσες πράξεις προσλήψεων. 
« 

Προς ενηµέρωση σας και προς αποφυγή οιασδήποτε παρεξηγήσεως, 

αναφέρουµε ότι έχει προγραµµατισθεί, µε σύµφωνη την πολιτική εξουσία, 
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η κάλυψη των κενών που υπάρχουν στο προσωπικό των δικαστικών 

υπαλλήλων µε κατάλληλα πρόσωπα βάσει του µέτρου της «κινητικότητας» 

και µε την προϋπόθεση κρίσεως από τα υπηρεσιακά συµβούλια, αρµόδια 

να διαφυλάξουν το γράµµα και το πνεύµα των διατάξεων του άρθρου 92 

του Συντάγµατος. Προς τούτο, έχει αποσταλεί από 3.12.2013 στον αρµόδιο 

κ. Υπουργό της Δικαιοσύνης το υπ'αριθµ. ΕΜΠ 137/3.12.2013 έγγραφο 

µας, στο οποίο περιγράφονται ειδικώς οι ανάγκες του Συµβουλίου της 

Επικρατείας και από 11.12.2013 το υπ'αριθµ. 5414/11.12.2013 έγγραφο 

της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών 

Δικαστηρίων, µε τους συνηµµένους πίνακες, παροµοίου περιεχοµένου, για 

τις ανάγκες αντιστοίχως των διοικητικών δικαστηρίων. 

Σωτήριος Αλ. Ρίζος 

« 
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