
 
 
 

Αριθµός    111/2013 
ΤΟ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ  ΑΡΕΙΟΥ  ΠΑΓΟΥ  
--------------------------- 

 

          Συγκροτήθηκε από  τους  Γεώργιο  Γιαννούλη ,  Αντιπρόεδρο  

του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο αυτού , Μιλτιάδη Σπυρόπουλο, 

Αρεοπαγίτη, Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη ,  Αντεισαγγελέα  του  Αρείου  

Πάγου  - Εισηγητή, Λάµπρο Χανδρινό και Δηµήτριο Λιάτσο, 

δικαστικούς υπαλλήλους, τακτικά  µέλη .  

          Με την  παρουσία  και  της Γραµµατέως Μαρίας 

Καραγεωργάκη.  

          Συνήλθε  στην  Αθήνα ,  στο  Κατάστηµα  του  Αρείου  Πάγου ,  

στις  17 Ιουνίου  2013, ηµέρα  Δευτέρα  και  ώρα  09.30΄ ,  για  να  

αποφασίσει  επί  του  υπ ’αριθµ. 37017/φ .192/Φφ .3050/10.6.2013 

ερωτήµατος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων  Δικαιωµάτων , που έχει ως εξής: 

          <<Σας διαβιβάζουµε αντίγραφο του µε αριθµό  

835/05.06.2013 εγγράφου  της  Γενικής  Γραµµατείας  

Πρωθυπουργού  και  παρακαλούµε  να  προκαλέσετε  απόφαση  του  

συµβουλίου ,  στο  οποίο  προεδρεύετε ,  σχετικά  µε  την  απόσπαση  ή  

µη  των  µονίµων  δικαστικών  υπαλλήλων  κατηγορίας  ΠΕ  του  

κλάδου Γραµµατέων  της Εισαγγελίας  του  Αρείου  Πάγου  Ε.Γ. του  

Μ . και Ε.-Ε.Μ . του Ι ., στη δηµόσια Αρχή του Εθνικού Συντονιστή 

για την  Καταπολέµηση της Διαφθοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 9 του  ν.2993/2002, κατ ’εφαρµογή του άρθρου 92 του 

Συντάγµατος  και  σε  συνδυασµό  µε  τις  διατάξεις της 

υποπαραγράφου ΙΓ.5 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του 

ν .4152/2013>>.  
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ ΝΟΜΟ 
           Αρµοδίως εισάγεται στο Συµβούλιο αυτό σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 23 § 5 του Ν .2812/2000 <<Κώδικας 

Δικαστικών  Υπαλλήλων>>, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 

§ 5 του  Ν .2993/2002, το  υπ ’  αριθ .  

37017/φ .192/Φφ .3050/10.6.2013 ερώτηµα  του  Υπουργείου  

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων  Δικαιωµάτων , για να 

γνωµοδοτήσει επί του υπ ’  αριθ. 835/5.6.2013 εγγράφου της 

Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού ,  για  την  απόσπαση  ή  µη  των  

δικαστικών  υπαλλήλων  της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Ε.Γ. 

του Μ.  και Ε.-Ε.Μ . του Ι., στη Δηµόσια Αρχή του Εθνικού 

Συντονιστή  για  την  Καταπολέµηση  της  Διαφθοράς ,  σύµφωνα  µε  τις  

διατάξεις του άρθρου 9 του ν . 2993/2002 κατ ’  εφαρµογή του 

άρθρου  92 του  Συντάγµατος  και  σε  συνδυασµό  µε  τις  διατάξεις  της  

υποπαραγράφου ΙΓ.5 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του 

ν .4152/2013. 

          Κατά  το  άρθρο  92 παρ .  3 εδ .  α΄  του  Συντάγµατος ,  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  ορίζε ι .  Εξάλλου ,  κατά  τις διατάξεις του 

82 του  Κώδικα Δικαστικών  Υπαλλήλων  (ν .2812/2000), όπως οι §§ 

1, 3 και  7 αυτού  αντικαταστάθηκαν  από  το  άρθρο  10 § 7 του  ν .  

3472/4.7.2006, επιτρέπεται  η  απόσπαση  δικαστικού  υπαλλήλου  

στη  γραµµατεία  άλλου  δικαστηρίου  ή  εισαγγελίας  ή  σε  υπηρεσία  

του Ελεγκτικού Συνεδρίου  ή  στη  Γενική  Επιτροπεία  της  

Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, καθώς και στα 

υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά γραφεία της χώρας για την  

κάλυψη εξαιρετικών  υπηρεσιακών  αναγκών . Η απόσπαση 

διενεργείται  µε απόφαση  του Υπουργού Δικαιοσύνης, µετά  από 
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σύµφωνη  γνώµη  του  υπηρεσιακού  συµβουλίου ,  στην  αρµοδιότητα  

του οποίου  ανήκει ο δικαστικός  υπάλληλος… (§ 1). Εφόσον  

υφίσταται  σοβαρή  υπηρεσιακή  ανάγκη ,  οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  

µπορούν  να  αποσπώνται  στην  Κεντρική  Υπηρεσία  του  

Υπουργείου  Δικαιοσύνης .  Η  Απόσπαση  διενεργείται  µε  πράξη  

του  Υπουργού  Δικαιοσύνης ,  ύστερα  από  αιτ ιολογηµένη  

Απόφαση  του  δικαστικού  (υπηρεσιακού )  συµβουλίου ,  στην  

αρµοδιότητα  του  οποίου  ανήκει  ο  δικαστικός  υπάλληλος  (§ 2).  Η  

διάρκεια  της  Απόσπασης  που  προβλέπεται  στην  παράγραφο  1 

δεν  µπορεί  να  υπερβεί  το  έτος .  Παράταση  επιτρέπεται  µόνο  επί  

ένα  έτος  ακόµη ,  µε  την  ίδ ια  διαδικασία .  Η  διάρκεια  της  

Απόσπασης  της  παραγράφου  2 ορίζεται  σε  δύο  έτη  και  µπορεί  

να  παραταθεί  για  άλλα  δύο  έτη ,  χωρίς  τον  περιορισµό  της  

παραγράφου  4.  (§ 3).  Για την  απόσπαση  συνεκτιµώνται  από  το  

υπηρεσιακό συµβούλιο η τυχόν  αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου, 

ο  τόπος  κατοικίας  του ,  η  κατάσταση  υγείας  του ,  η  οικογενειακή  

του κατάσταση και η συνυπηρέτηση µε τον  ή την σύζυγο (§ 5)». 

Διατάξεις  που  προβλέπουν  την  Απόσπαση  στην  Εθνική  Σχολή  

Δικαστών  ή  σε  παραµεθόριες  περιοχές  για  λόγους  

συνυπηρέτησης  συζύγων  ή  σε  γραφεία  βουλευτών  ή  Ελλήνων  

βουλευτών  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  ή  κοµµάτων  που  

εκπροσωπούνται  στην  Ελληνική  Βουλή  διατηρούνται  σε  ισχύ  (§ 

7).  Με  τη  διάταξη  του  άρθρου  157 παρ .  2 ιδ ίου  Κώδικα  

(ν .2812/2000) ορίζεται ,  ότι  κάθε  διάταξη  γενική  ή  ειδική  που  

είναι  αντίθετη  προς  τ ις  διατάξεις  αυτού  ή  αναφέρεται  σε  θέµατα  

που  ρυθµ ί ζονται  από  αυτόν ,  δεν  εφαρµόζεται  στους  δικαστικούς  

υπαλλήλους .   Περαιτέρω ,  µε  το  άρθρο  πρώτο ,  παράγραφος  ΙΓ΄  

του  ν .4152/2013 «Εθνικός  Συντονιστής  για  την  Καταπολέµηση  

της  Διαφθοράς» συνιστάται  θέση  Εθνικού  Συντονιστή  για  την  

Καταπολέµηση  της  Διαφθοράς  (Εθνικός  Συντονιστής ) ,  ο  οποίος  

υπάγεται  απευθείας  στον  Πρωθυπουργό ,  Αποστολή  του  Εθνικού  
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Συντονιστή  είναι  η  διαµόρφωση  Εθνικής  Στρατηγικής  για  την  

καταπολέµηση  της  διαφθοράς  σε  όλα  τα  επίπεδα  του  δηµόσιου  

τοµέα  (πολιτ ικό ,  κυβερνητικό ,  δικαστικό ,  διοικητ ικό ) ,  η  

παρακολούθηση  και  η  αξιολόγηση  της  εφαρµογής  της  

στρατηγικής  αυτής ,  καθώς  και  ο  συντονισµός  όλων  των  φορέων  

που  εµπλέκονται  στην  εφαρµογή  της  ανωτέρω  εθνικής  

στρατηγικής .  Ο  Εθνικός  Συντονιστής  υποστηρίζεται  στο  έργο  του  

από  :  α )τη  Συντονιστ ική  Επιτροπή  για  την  Καταπολέµηση  της  

Διαφθοράς  και  β )  το  Συµβουλευτικό  Σώµα .  Με  την  παράγραφο  

ΙΓ .2 του  ίδ ιου  άρθρου  ορίζεται ,  ότι  για  τη  θέση  του  Εθνικού  

Συντονιστή  επιλέγεται  πρόσωπο  εγνωσµένου  κύρους  και  

ευρύτερης  αποδοχής  που  διορίζεται  µε  απόφαση  του  

Πρωθυπουργού  για  πενταετή  θητεία  µε  πλήρη  και  αποκλειστ ική  

απασχόληση .  Απαλλαγή  από  τα  καθήκοντά  του  επιτρέπεται  για  

ανεπάρκεια  άσκησης  των  καθηκόντων  του  για  οποιονδήποτε  

λόγο  ή  αδυναµ ία  άσκησής  τους  λόγω  νόσου ,  µε  απόφαση  του  

Πρωθυπουργού .  Αντί  διορισµού  επιτρέπεται  η  κάλυψη  της  θέσης  

µε  ανάθεση  καθηκόντων  σε  δηµόσιο  υπάλληλο  ή  λειτουργό ,  ο  

οποίος  επιλέγει  είτε  τ ις  αποδοχές  της  θέσης  αυτής  είτε  αυτές  

της  οργανικής  του  θέσης .  Ανανέωση  της  θητείας  του  Εθνικού  

Συντονιστή  επιτρέπεται ,  µ ία  µόνο  φορά .  Στην  υποπαράγραφο  

ΙΓ .5 του  ιδ ίου  ως  άνω  νόµου ,  υπό  τον  τ ίτλο  «Σύσταση  θέσεων», 

ορίζονται  τα  εξής :  «1.-Για  την  υποστήριξη  του  έργου  του  εθνικού  

Συντονιστή  για  την  Καταπολέµηση  της  Διαφθοράς  συνιστώνται  :  

α .  Τρεις  (3)  θέσεις  προσωπικού  κατηγορίας  Πανεπιστηµ ιακής  

Εκπαίδευσης  µε  τριετή  τουλάχιστον  υπηρεσία ,  µε  πολύ  καλή  

τουλάχιστον  γνώση  της  αγγλικής  ή  γαλλικής  ή  γερµανικής  

γλώσσας .  β . -Πέντε  (5)  θέσεις  Διοικητ ικών  υπαλλήλων   

κατηγορίας  ΔΕ  µε  βαθµούς  Β΄-ΣΤ ’ ,  µε  τετραετή  τουλάχιστον  

υπηρεσία ,  καλή  τουλάχιστον  γνώση  της  αγγλικής  ή  γαλλικής  ή  

γερµανικής  γλώσσας  και  γνώση  χειρισµού  Η /Υ .  2.-Οι  θέσεις  της  
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προηγούµενης  παραγράφου  καλύπτονται  µε  απόσπαση  

υπαλλήλων  του  δηµόσιου  τοµέα .  Η  απόσπαση  γίνεται  µε  

απόφαση  του  Πρωθυπουργού ,  κατά  παρέκκλιση  των  κειµένων  

διατάξεων  και  χωρίς  χρονικό  περιορισµό .  Οι  θέσεις  των  

υπαλλήλων  της  προηγούµενης  παραγράφου  µπορεί  να  

καλύπτονται  και  µε  µετάταξη  µόνιµων  πολιτ ικών  υπαλλήλων   του  

Δηµοσίου ,  ΝΠΔΔ  ή  ΟΤΑ  κατά  παρέκκλιση  των  κειµένων  

διατάξεων ,  µε  απόφαση  του  Πρωθυπουργού .  

          Από  την  γραµµατική ,  τελολογική  και  συστηµατική  

ερµηνεία  των  διατάξεων  των  άρθρων  92 §§ 1 έως  3 και  103 §§ 1 

έως  6 του  Συντάγµατος  συνάγεται ,  ότι  ο  συνταγµατικός  

νοµοθέτης  διαφοροποιε ί  τους  δικαστικούς  υπαλλήλους  από  τους  

λοιπούς  υπαλλήλους  του  Κράτους  και  τους  υπαλλήλους  που  

εξοµοιώνονται  µε  τους  τελευταίους ,  και  τους  υπάγει  σε  

διαφορετικό  νοµ ικό  καθεστώς .  Η  διαφοροποίηση  των  κρατικών  

υπαλλήλων  την  οποία  επιφυλάσσει  ο  συνταγµατικός  νοµοθέτης  

µεταξύ  αυτών  που  υπηρετούν  την  Δικαστική  εξουσία  (δικαστικοί  

υπάλληλοι )  και  αυτών  που  υπηρετούν  την  Εκτελεστική  και  

Νοµοθετική  εξουσία ,  δεν  ε ίναι  µόνον  τυπική ,  ανταποκρινόµενη  

στην  οργάνωση  της  ύλης  του  Συντάγµατος  αλλά  ουσιαστική ,  

καθώς  δικαιολογείται  από  τον  ουσιαστικό  ρόλο  τους ,  στην  

υποβοήθηση  του  δικαιοδοτικού  έργου  και  εποµένως  από  τ ις  

διαφορετικές  συνθήκες  εργασίας  τους .  Οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  

αποτελούν  ειδική  κατηγορία  υπαλλήλων  του  Δηµοσίου ,   για  την  

οποία  προνοεί  το  Σύνταγµα  και  για  την  οποία  έχει  θεσπιστεί  

αυτοτελής  κώδικας  που  κυρώθηκε  µε  το  άρθρο  πρώτο  του  ν .  

2812/2000, σύµφωνα  δε  µε  την  οικε ία  αιτ ιολογική  έκθεση  ο  

κώδικας  αυτός  περιέχει  πλήρη  ρύθµ ιση  για  το  σύνολο  των  

θεµάτων  της  υπηρεσιακής  κατάστασης  των  υπαλλήλων  αυτών ,  

που  συνιστούν  ιδ ια ίτερη  κατηγορία  υπαλλήλων ,  ενώ  το  άρθρο  

157 του  Κώδικα  αυτού  στην  παράγραφο  2 ορίζε ι  ότι  κάθε  
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διάταξη  γενική  ή  ειδική  που  είναι  αντίθετη  προς  τ ις  διατάξεις  του  

παρόντος  Κώδικα   ή  αναφέρεται  σε  θέµατα  που  ρυθµ ί ζονται  από  

αυτόν ,  δεν  εφαρµόζεται  στους  δικαστικούς  υπαλλήλους .  Από  τα  

ανωτέρω  και  κυρίως  από  την  τελευταία  αυτή  διάταξη  συνάγεται  

σαφώς ,  ότι  για  να  θεωρηθεί  ότι  κάποιος  νεώτερος  νόµος  

εφαρµόζεται  και  στους  δικαστικούς  υπαλλήλου ,  θα  πρέπει  ή  να  

αναφέρεται  ρητώς  στις  σχετικές  αυτού  διατάξεις  ή  ότι  

εφαρµόζεται  ρητά  και  για  τους  δικαστικούς  υπαλλήλους .  Όπου  

δε  ο  νοµοθέτης  έχει  τη  βούληση  να  συµπεριλάβει  σε  

συγκεκριµένη  ρύθµ ιση  και  τους  δικαστικούς  υπαλλήλους  κάνει  

ρητή  αναφορά  (βλ .  άρθρο  7Α  του  ν .3691/2008 «Αρχή 

Καταπολέµησης της Νοµ ιµοποίησης Εσόδων  από Εγκληµατικές 

Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και 

Ελέγχου των  Δηλώσεων  Περιουσιακής Κατάστασης»). Η  

παραπάνω  ρύθµ ιση  της  υποπαραγράφου  ΙΓ .5 του  ν .4152/2013, 

ως  αφορώσα  στη  «Σύσταση  θέσεων» του  Εθνικού  Συντονιστή  

για  την  Καταπολέµηση  της  Διαφθοράς ,  κατά  παρέκκλιση  από  τ ις  

κείµενες  διατάξεις ,  υπαλλήλων  του  δηµόσιου  τοµέα ,  είναι  σαφώς  

γενικότερη  της  ως  άνω  ειδικής  για  τους  δικαστικούς  υπαλλήλους  

ρύθµ ισης  του  άρθρου  82 του  προγενέστερου  ν .2812/000, την  

οποία  προφανώς  δεν  θίγε ι  ο  νοµοθέτης  µε  την  προαναφερθείσα  

νεότερη  και  γενικότερη  (ως  προς  τα  υποκείµενα  της  ρύθµ ισης)  

παραπάνω  διάταξη  της  υποπαραγράφου  ΙΓ .5 του  ν .4152/2013, 

κατά  το  αξίωµα  ότι  ο  νεότερος  γενικός  νόµος  δεν  καταργεί  τον  

παλαιότερο  ειδικό  ( lex poster ior  general is non derogat pr ior i  

special is,  βλ .  Μπαλή ,  Γεν .Αρχές ,  Η  έκδοση  παρ .  6 σελ .  15).  Με  

την  ως  άνω ,  συνεπώς ,  διάταξη  της  προαναφερθείσας  

υποπαραγράφου  του  ν .  4152/2013, που  είναι  νεότερος  του  

Κώδικα  Δικαστικών  Υπαλλήλων  (ν .2812/2000),  δεν  

αντικαθίσταται ,  καταργείται  ή  άλλως  πως  τροποποιε ίται  ρητώς  η  

διάταξη  του  άρθρου  82 του  εν  λόγω  Κώδικα ,  ούτε  µε  αυτήν  
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γίνεται  αναφορά  σε  δικαστικούς  υπαλλήλους  και  συνεπώς  δεν  

επιτρέπεται  η  απόσπαση  δικαστικών  υπαλλήλων  της  

γραµµατείας  των  δικαστηρίων  σε  άλλης  µορφής  δηµόσια  

υπηρεσία ,  πλην  των  δικαστικών .  Εποµένως οι δικαστικοί 

υπάλληλοι δεν  εµπίπτουν  στο πεδίο εφαρµογής της διατάξεως της 

υποπαραγράφου  ΙΓ .5 του  ν .4152/2013 (ΦΕΚ  107/9.5.2013, 

σύµφωνα  µε  την  οποία  οι  προβλεπόµενες  από  τη  διάταξη  αυτή  

διοικητικές θέσεις για  την  υποστήριξη  του έργου του Εθνικού 

Συντονιστή  για  την  Καταπολέµηση  της  Διαφθοράς  «καλύπτονται  

µε  απόσπαση  υπαλλήλων  του  Δηµόσιου  Τοµέα» και  µάλιστα  µε  

ειδική διαδικασία (απόφαση Πρωθυπουργού), αφού δεν  γίνεται 

στη  διάταξη   αυτή  ρητή  αναφορά  και  στους  δικαστικούς  

υπαλλήλους (βλ. την  υπ ’αριθµ.105/2005 απόφαση του 

Πενταµελούς  Υπηρεσιακού  Συµβουλίου  του  Αρείου  Πάγου ,  η  

οποία  εκδόθηκε  επί της υπ ’  αριθµ. πρωτ. 69173/15.7.2005 

διαφωνίας του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και  

Ανθρωπίνων  Δικαιωµάτων  κατά της 71/2005 αποφάσεως του 

Πενταµελούς  Υπηρεσιακού  Συµβουλίου  του  Εφετείου  

Θεσσαλονίκης, τις υπ ’  αριθµ.  155/2007 και 295/2010 αποφάσεις 

οµοίως  του  Πενταµελούς  Υπηρεσιακού  Συµβουλίου  του  Αρείου  

Πάγου ,  την  υπ ’  αριθµ. 1540/2013 απόφαση  Ολοµελείας  του  Σ .τ .Ε  

κ.ά.). Άλλωστε η πρόβλεψη στη διάταξη αυτή, ότι η απόσπαση 

στις  πιο  πάνω  θέσεις  γίνεται  µε  ειδική  διαδικασία  (απόφαση  

Πρωθυπουργού) κατά  παρέκκλιση των  κειµένων  διατάξεων  και 

χωρίς χρονικό περιορισµό, στην  περίπτωση που ίσχυε και επί των  

δικαστικών  υπαλλήλων , θα  καθιστούσε την  άνω διάταξη , κατά  το  

µέρος  αυτό ,  αντίθετη  προς  το  άρθρο  92 § 3 του  Συντάγµατος .  Εκ  

των  ανωτέρω  παρέπεται ότι εφόσον  η  Δηµόσια  Αρχή  του  Εθνικού  

Συντονιστή  για  την  Καταπολέµηση  της  Διαφθοράς  είναι  

διοικητική  και  όχι  δικαστική  υπηρεσία ,  δεν  είναι  κατά  νόµο  

επιτρεπτή η απόσπαση των  δικαστικών  υπαλλήλων  στις 
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συνιστώµενες  µε  την  διάταξη  της  υποπαραγράφου  ΙΓ .5 του  

ν .4152/2013 θέσεις για την  υποστήριξη του έργου του Εθνικού 

Συντονιστή  για  την  Καταπολέµηση  της  Διαφθοράς .  Ενόψει  των  

ανωτέρω  το  Συµβούλιο  τούτο ,  κρίνε ι  κατά  πλειοψηφία ,  µετά  από  

εισήγηση  του ,  εκ  των  µελών  του  νοµ ίµως  ορισθέντος  Εισηγητή -

Αντεισαγγελέα  του  Αρείου  Πάγου  Μιλτιάδη  Ανδρειωτέλλη  και  

ανταλλαγή  απόψεων  µεταξύ  των  µελών  του ,  ότι  δεν  συντρέχουν  

οι  νόµ ιµες  προϋποθέσεις  του  άρθρου  82 του  ν .2812/2000 για   

απόσπαση  δικαστικών  υπαλλήλων  στην  Δηµόσια  Αρχή  του  

Εθνικού  Συντονιστή  για  την  Καταπολέµηση  της  Διαφθοράς  και  

ως  τούτου  δεν  πρέπει  να  αποσπαστούν  στην  ανωτέρω  Δηµόσια  

Αρχή ,  κατόπιν  του  υπ ’  αριθµ. 835/5.6.2013 εγγράφου  της  

Γενικής  Γραµµατείας  Πρωθυπουργού ,  οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  

της  Εισαγγελίας  του  Αρείου  Πάγου  Ε.Γ. του Μ . και Ε.-Ε.Μ . του Ι..  

          Κατά  τη  γνώµη  όµως  δύο  µελών  του  Συµβουλίου  τούτου ,  

του  Προέδρου  του  Συµβουλίου  Γεωργίου  Γιαννούλη ,  

Αντιπροέδρου  του  Αρείου  Πάγου  και  του  Μιλτιάδη  

Σπυρόπουλου ,  Αρεοπαγίτη ,  θα  έπρεπε ,  διασταλτικώς  

ερµηνευόµενης  της  διατάξεως  της  υποπαραγράφου  ΙΓ .5 του  

ν .4152/2013, να  γίνει  δεκτό  ότι  αυτή  καταλαµβάνει  και  τους  

δικαστικούς  υπαλλήλους  και  να  αποσπαστούν  στη  Δηµόσια  

Αρχή  του  Εθνικού  Συντονιστή  για  την  Καταπολέµηση  της  

Διαφθοράς  οι  δικαστικοί  υπάλληλοι  της  Εισαγγελίας  του  Αρείου  

Πάγου  Ε.Γ. του Μ . και Ε.-Ε.Μ . του Ι. 

 

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  
          Γνωµοδοτεί κατά της απόσπασης στη Δηµόσια Αρχή του 

Εθνικού Συντονιστή για την  Καταπολέµηση της Διαφθοράς, των  

δικαστικών  υπαλλήλων  της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Ε.Γ. 

του Μ . και Ε .-Ε.Μ . του Ι.. 
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       Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στη Αθήνα ,  στις  17 Ιουνίου  2013 

και εκδόθηκε στις 28 Ιουνίου 2013 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    


