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Π ρ α κ τ ι κ ό Σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ω ς  

Το Τμήμα συνήλθε με την ανωτέρω σύνθεση στις 22 Δεκεμβρίου 2011, με την 

παρουσία και της Γραμματέως Π. Μερτζανάκη, για να επεξεργασθεί το ανωτέρω 

σχέδιο προεδρικού διατάγματος, το οποίο διαβιβάσθηκε στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης με το 4911/22.12.11 

έγγραφό της, που πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν.  

Κατά τη συνεδρίαση έλαβε το λόγο ο εισηγητής, ο οποίος αναφέρθηκε στο 

περιεχόμενο του υπό επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος και ανέπτυξε 

τη γνώμη του για τα ζητήματα που προκύπτουν.  

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών και το Τμήμα γνωμοδότησε ως εξής :  
 

Γνωμοδότηση  

1. Στην παρ.5 του άρθρου 7 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α 

226/27.10.2011) ορίζονται τα εξής: «5. 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, 

περιλαμβανομένου και του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της 

Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, των εκπαιδευτικών, των 

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

μόνιμων αγροτικών ιατρών, μπορούν να διατηρούνται σε ισχύ με προεδρικά 

διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση 

Υπουργού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι διατάξεις 

του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται και στις κατηγορίες προσωπικού της 

παρούσας παραγράφου». Δυνάμει της εξουσιοδοτικής αυτής διάταξης, η οποία 

μνημονεύεται στο προοίμιο, με το παρόν σχέδιο, το οποίο εισάγεται στο Δικαστήριο 

προς επεξεργασία εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο μηνών από τη 

δημοσίευση του ν.4024/2011, επιχειρείται η διατήρηση σε ισχύ του ειδικού 

συστήματος αξιολόγησης και επιλογής των Προϊσταμένων Τμήματος Επιτρόπων και 

Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων των δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού 



Συνεδρίου. Με το περιεχόμενο αυτό, το υπό επεξεργασία σχέδιο, προτεινόμενο από 

τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον 

Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Κωνσταντίνο Ρόβλια , ευρίσκει κατ’ αρχήν νόμιμο έρεισμα στην εν λόγω διάταξη, 

προκαλεί δε τις ακόλουθες παρατηρήσεις.  

2. Με το υπ’αριθμ.4852/16.12.2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας της 

Κυβέρνησης διαβιβάσθηκε στο Δικαστήριο σχέδιο προεδρικού διατάγματος υπό τον 

τίτλο «Διατήρηση σε ισχύ του υφισταμένου ειδικού συστήματος αξιολόγησης και 

του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Δικαστικών 

Υπηρεσιών της Χώρας», το οποίο έτυχε επεξεργασίας με το πρακτικό 320/2011 

του Τμήματος. Το σχέδιο εκείνο, το οποίο αφορούσε τη διατήρηση σε ισχύ 

του υφισταμένου ειδικού συστήματος αξιολόγησης και του συστήματος 

επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων όλων των Δικαστικών 

Υπηρεσιών της Χώρας, περιέχει στο άρθρο 1, αναφορά στις γενικές 

διατάξεις των άρθρων 62, 72 και 73 του ν.2812/2000 « Κύρωση Κώδικα 

Δικαστικών Υπαλλήλων», τα οποία ρυθμίζουν τα προαναφερόμενα θέματα 

και τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν δυνάμει της ανωτέρω 

εξουσιοδότησης. Με το παρόν σχέδιο επιχειρείται, όπως προαναφέρθηκε, η 

διατήρηση σε ισχύ του ειδικού συστήματος αξιολόγησης και επιλογής 

προϊσταμένων των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο, εκτός από τις 

γενικές διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, διέπεται και από ειδικές 

διατάξεις (άρθρο 38 του ν.2721/1999, όπως ισχύει), μνημονευόμενες στο άρθρο 1 

αυτού, όπως διευκρινίζεται και στην από 12.12.2011 συνοδεύουσα το παρόν 

σχέδιο εισηγητική έκθεση, του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπό τα 

δεδομένα αυτά, επισημαίνεται στη Διοίκηση ότι ενόψει της ανωτέρω 

εξουσιοδοτικής διάταξης, αλλά και για νομοτεχνικούς λόγους, για τη διατήρηση 

των ειδικών συστημάτων αξιολόγησης του προσωπικού και επιλογής προϊσταμένου 

είναι ορθώτερο να εκδοθεί ενιαίο προεδρικό διάταγμα για το σύνολο των 

δικαστικών υπαλλήλων. Εφόσον δε η Διοίκηση επιθυμεί να μνημονεύσει τις 

συγκεκριμένες διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την 

αξιολόγηση και την επιλογή προϊσταμένων και οι οποίες, δυνάμει της ανωτέρω 

εξουσιοδότησης, διατηρούνται σε ισχύ, στο κατά τα ανωτέρω ενιαίο προεδρικό 

διάταγμα, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι ειδικές διατάξεις που ως προς τα 

θέματα αυτά διέπουν την κατηγορία των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

3. Δεδομένου ότι το περιεχόμενο του σχεδίου αφορά τη διατήρηση σε ισχύ όχι 

μόνο του ειδικού συστήματος αξιολόγησης αλλά και του ειδικού συστήματος 

επιλογής προϊσταμένων των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο τίτλος του 

πρέπει να αναδιατυπωθεί αναλόγως.  

4. Στο προοίμιο του σχεδίου η περίπτωση 1 πρέπει να διαγραφεί, να τεθεί ως 

περίπτωση 1 η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4024/2011, 

να ακολουθήσουν ως περιπτώσεις 2 και 3, οι νυν περιπτώσεις 5 και 6, αντίστοιχα, 

και στη συνέχεια να τεθούν οι νυν περιπτώσεις 2, 3, 7, 8 και 9, αριθμούμενες ως 

περιπτώσεις 4, 5 , 6 , 7 και 8.  

Η παρούσα γνωμοδότηση εκδόθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2011.  

Ο Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος                                          Η Γραμματέας  
   

   

Κ. Μενουδάκος                                                              Π. Μερτζανάκη  

 


