
 
 
 
 

Αριθµός    112/2013 
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 ,  Λάµπρο  Χανδρινό  - Εισηγητή 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. 43043/47950/Φ .590/7.6.2013 

ερωτήµατος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων  Δικαιωµάτων , που έχει ως εξής: 

          <<Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την  από  20.5.2013 αίτηση  

της Μ.Ε. του  Θ. δικαστικής υπαλλήλου του κλάδου Γραµµατέων  

της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου περί παραµονής  στην 

υπηρεσία όπου υπηρετεί έως τρία (3) έτη, σε εκτέλεση της µε 

αριθµό  1540/2013 αποφάσεως  της  Ολοµελείας  του  Συµβουλίου  

της Επικρατείας. 

          Με την  ανωτέρω απόφαση  ακυρώθηκε η  Διαπιστωτική  

Πράξη  του  Γενικού  Γραµµατέα  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης  

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων  Δικαιωµάτων  µε αριθµό 

108858οικ . /25.11.2011 που  δηµοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ  1159/28.12.11 

/τ.γ΄και µε την  οποία  διαπιστώθηκε η  αυτοδίκαιη  απόλυση  της 
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ανωτέρω  δικαστικής  υπαλλήλου  από  την  υπηρεσία  από  την  27η-

11-2011, επειδή  στις  27-10-2011 (ηµεροµηνία  δηµοσίευσης  του  

ν .4024/2011) είχε υπερβεί  το  πεντηκοστό  πέµπτο  (55ο) έτος της 

ηλικίας  της  και  τριάντα  πέντε  (35) έτη πραγµατικής και συντάξιµης 

δηµόσιας υπηρεσίας, (και  συγκεκριµένα  37 έτη  8 µήνες και  8 

ηµέρες) σύµφωνα  µε  την  υποπαράγραφο  1γ   του  άρθρου  33 του  

ν .4024/2011. 

          Με την  από  20.2.12 προσωρινή  Διαταγή  του Προέδρου του 

ΣτΕ  η  ανωτέρω  παραµένει  µέχρι και σήµερα στην  υπηρεσία της.  

          Σας  γνωρίζουµε  η  προαναφερόµενη  υπάλληλος  έχει  

γεννηθεί το έτος 1953, διορίστηκε µε την  υπουργική απόφαση 

96993/16.10.1976 που  δηµοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ  428/25.10.1976 

/τ.γ΄ και της έχει αναγνωριστεί προϋπηρεσία 2ετών  8µηνών  και  6 

ηµερών  κατά  συνέπεια  η  πλασµατική  ηµεροµηνία  διορισµού  της  

είναι η 19η-2-1974. 

          Τέλος, σας επισηµαίνουµε ότι το τρίτο εδάφιο της παρ. 2, 

του άρθρου 145 του ν .2812/2000 όπως αυτό προστέθηκε µε το 

άρθρο  63 παρ .  1 Ν .3900/2010, ΦΕΚ  Α  213/17.12.2010 και 

καταργήθηκε µε την  παρ. 1 εδάφ . β΄ άρθρου 33 Ν.4024/2011, 

ΦΕΚ Α 226/27.11.2011 καθόριζε:  

«Ο  δικαστικός  υπάλληλος ,  µε  αίτησή  του  που  υποβάλλεται  έξι  

µήνες  πριν  από  τη  συµπλήρωση  τριάντα  πέντε  ετών  πραγµατικής  

και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας και του ορίου ηλικίας 

υποχρεωτικής αποχώρησης, µπορεί να ζητήσει να παραµείνει 

στην  υπηρεσία  έως  τρία  επιπλέον  έτη  και  έως  τη  συµπλήρωση  του  

65ου  έτους της ηλικίας κατ ’  ανώτατο όριο. Για την  αίτηση 

αποφαίνεται  το  οικείο  υπηρεσιακό  συµβούλιο  µε  βάση  τις  

υπηρεσιακές ανάγκες». 

          Κατόπιν  των  ανωτέρω παρακαλούµε για τις κατά νόµο δικές 

σας  ενέργειες>>.  
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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 .  43043/47950/Φ .590/7.6.2013 

ερώτηµα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων  Δικαιωµάτων , για να αποφασίσει επί της από 

20.5.2013 αίτησης  της  Μ .Ε. του Θ., δικαστικής υπαλλήλου του 

κλάδου γραµµατέων  της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου περί 

παραµονής της στην  υπηρεσία όπου υπηρετεί έως τρία (3) 

επιπλέον  έτη, σε εκτέλεση της µε αριθµό 1540/2013 αποφάσεως 

της Ολοµελείας  του Συµβουλίου  της  Επικρατείας. 
          Με τις διατάξεις των  παρ. 1, 2 και  3 του άρθρου 145 του 

ν .2812/2000 «Περί  Κώδικος Δικαστικών  Υπαλλήλων»,  όπως 

ισχύουν  ορίζεται  ότι :  1 «Ο  δικαστικός  υπάλληλος  απολύεται  

αυτοδικαίως  από  την  υπηρεσία  όταν  συµπληρώσει  το  εξηκοστό  

πέµπτο (65ο) έτος της ηλικίας του. 2. Κατ ’  εξαίρεση ο δικαστικός 

υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την  υπηρεσία όταν  

συµπληρώσει  το  εξηκοστό  (60ο) έτος της ηλικίας και τριάντα πέντε 

(35) ετών  πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία. Αν  ο 

δικαστικός υπάλληλος, κατά  τη  συµπλήρωση του εξηκοστού 

πέµπτου (65ου) έτους της ηλικίας του δεν  έχει συµπληρώσει 

τριάντα  πέντε ετών πραγµατική  και  συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία, 

παρατείνεται η παραµονή του στην  υπηρεσία έως τη συµπλήρωση 

της υπηρεσίας αυτής και  πάντως όχι  πέρα από το εξηκοστό  

έβδοµο  (67ο) έτος της ηλικίας. 3. Ως ηµέρα γέννησης, για την  

εφαρµογή των  προηγούµενων  παραγράφων , θεωρείται η 31η  

Δεκεµβρίου του έτους γέννησης του δικαστικού υπαλλήλου». Με 

το άρθρο 63 του  ν.3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010) 

προστέθηκε στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του 

άνω  Κώδικα  Δικαστικών  Υπαλλήλων  (ν .2812/2000), εδάφιο  που  
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έχει ως εξής: «1.-Ο δικαστικός υπάλληλος, µε αίτησή του που 

υποβάλλεται έξι µήνες πριν  από τη συµπλήρωση τριάντα πέντε 

ετών  πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας και του 

ορίου  ηλικίας  υποχρεωτικής  αποχώρησης ,  µπορεί  να  ζητήσει  να  

παραµείνει στην  υπηρεσία έως τρία επιπλέον  έτη και έως τη 

συµπλήρωση  του  65ου  έτους της ηλικίας κατ ’  ανώτατο όριο. Για 

την  αίτηση  αποφαίνεται  το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο µε βάση 

τις υπηρεσιακές ανάγκες. 2.-Κατά την  πρώτη εφαρµογή της 

προηγούµενης παραγράφου η αίτηση υποβάλλεται εντός 

δεκαπέντε ηµερών  από  τη  δηµοσίευση  του παρόντος νόµου, 3.-

Αιτήσεις που έχουν  υποβληθεί κατά το διάστηµα από την  1η  

Ιουνίου 2010 έως τη δηµοσίευση του παρόντος, καθώς και  

αποφάσεις  υπηρεσιακών  συµβουλίων ,  µε  τις  οποίες  έγιναν  δεκτές  

οι  αιτήσεις  αυτές ,  θεωρούνται  έγκυρες». Περαιτέρω  στο   άρθρο  33 

του Ν.  4024/2011 ορίζονται τα εξής : «υποπαράγραφο 1γ.-

Πολιτικοί  δηµόσιοι  υπάλληλοι ,  υπάλληλοι  των  Ο .Τ .Α .  πρώτου  και  

δεύτερου βαθµού και  των  λοιπών  νοµ ικών  προσώπων  δηµοσίου 

δικαίου απολύονται  αυτοδικαίως από  την  υπηρεσία  τους µε τη  

συµπλήρωση  κατ ’  ελάχιστον  τριακονταπενταετούς  πραγµατικής  

και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον  του 

πεντηκοστού πέµπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον  η 

συµπλήρωση  της  ως  άνω  υπηρεσίας  και  του  ως  άνω  ορίου  ηλικίας  

χωρήσουν  µέχρι την  31.12.2013» και «§ 1 εδ. β΄.-Το δεύτερο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Κώδικα 

Κατάστασης Δηµοσίων  Πολιτικών  Διοικητικών  Υπαλλήλων  και 

Υπαλλήλων  ΝΠΔΔ (Υ.Κ.) που  κυρώθηκε µε το ν .3528/2007 

(Α΄26), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την  παρ. 19 του 

άρθρου  10 του  ν .3863/2010 (Α΄  115), το  δεύτερο  εδάφιο  της  

παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης 

Δηµοτικών  και Κοινοτικών  Υπαλλήλων  (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) που κυρώθηκε 

µε  το  ν .3584/2007 (Α΄  143), όπως  το  εδάφιο  αυτό  προστέθηκε  µε  



 
 
 

      112/2013   -   σελ. 5 
 

την  παρ.  5 του  άρθρου  11 του  ν.4018/2011 (Α΄ 215) και  το τρίτο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του Κώδικα Δικαστικών  

Υπαλλήλων  που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν .2812/2000 

(Α΄ 64), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την  παρ. 1 του 

άρθρου  63 του  ν .3900/2010 (Α΄  213), καταργούνται . . .». 

          Στην  προκειµένη  περίπτωση ,  από  τα  στοιχεία  του  ατοµ ικού  

υπηρεσιακού φακέλου της αιτούσας την  παραµονή της στην  

υπηρεσία  της ,  δικαστικής  υπαλλήλου  της  Εισαγγελίας  του  Αρείου  

Πάγου  Μ .Ε. του  Θ., προκύπτουν  τα εξής: Η  ανωτέρω αιτούσα 

γεννήθηκε το έτος 1953, διορίστηκε δικαστική υπάλληλος του 

κλάδου γραµµατέων  της ΔΕ κατηγορίας µε την  υπουργική 

απόφαση  96993/16.10.1976 που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

428/25.10.1976 τ .Γ΄  και  τοποθετήθηκε  στο  Ειρηνοδικείο  Τευθίδος .  

Το έτος 1993 µετατέθηκε στην  Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, 

όπου  και  υπηρετεί  µέχρι  σήµερα .  Στις  27.11.2011, οπότε  άρχισε  

να  ισχύει  ο  Ν .4024/2011, η  αιτούσα  ήταν  πενήντα οκτώ ετών , 

δηλαδή  είχε υπερβεί  το  πεντηκοστό  πέµπτο  έτος της ηλικίας της 

και είχε συµπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγµατικής και 

συντάξιµης  δηµόσιας  υπηρεσίας ,  δεδοµένου  ότι  της  είχε  

αναγνωρισθεί  ως  συντάξιµη  η  προϋπηρεσία  της  στο  δηµόσιο  

διάρκειας  2 ετών ,  8 µηνών  και  6 ηµερών .  Με  τη  Διαπιστωτική  

Πράξη  του  Γενικού  Γραµµατέα  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης ,  

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων  Δικαιωµάτων  µε αριθµό  

108858οικ . /25.11.2011, που  δηµοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ  

1159/τ .Γ΄ /28.11.2011 διαπιστώθηκε  η  αυτοδίκαιη  απόλυσή της 

από  την  υπηρεσία  της ,  από  27.11.2011, επειδή  στις  27.10.2011 

(ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν .4024/2011) είχε υπερβεί το 

πεντηκοστό πέµπτο (55ο) έτος της ηλικίας της και τριάντα πέντε 

(35) έτη πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας και 

συγκεκριµένα  37 έτη ,  8 µήνες  και  8 ηµέρες ,  σύµφωνα  µε  την  

υποπαράγραφο 1γ του άρθρου 33 του ν .4024/2011. Με την  από 
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20.2.2012 προσωρινή  Διαταγή  του  Προέδρου  του  Συµβουλίου  της  

Επικρατείας η ανωτέρω υπάλληλος παραµένει µέχρι και σήµερα 

στην  υπηρεσία  της .  Περαιτέρω µε  την   υπ ’  αριθµ. 1540/2013  

απόφαση  της  Ολοµελείας  του  Συµβουλίου  της  Επικρατείας ,  που   

εκδόθηκε κατόπιν  της από 8.12.2011 αιτήσεως της ανωτέρω 

υπαλλήλου, µε την  οποία επιδίωκε την  ακύρωση της υπ ’  αρ. 

108858/25.11.2011 απόφασης  του  Γενικού  Γραµµατέα  του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων  

Δικαιωµάτων ,  έγινε δεκτή η υπό κρίση αίτησή της και ακυρώθηκε 

η  ανωτέρω  προσβαλλόµενη  απόφαση  του  Γενικού  Γραµµατέα  του  

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων  

Δικαιωµάτων , αφού δέχθηκε ότι η ως άνω  απόφαση  είναι  

παράνοµη, καθόσον  οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν  εµπίπτουν  στο 

πεδίο εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 33 παράγραφος 1 

εδάφιο γ΄ του Ν.4024/2011, δυνάµει της οποίας διαπιστώθηκε µε 

την  προσβαλλόµενη απόφαση η αυτοδίκαιη απόλυση της  αιτούσας 

από  την  υπηρεσία  της .   Ειδικότερα  η  Ολοµέλεια  του  Συµβουλίου  

της Επικρατείας µε την ανωτέρω  απόφασή της (1540/2013) 

δέχθηκε τα  εξής: <<...  στους απολυοµένους αυτοδικαίως από  την  

υπηρεσία τους βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ του 

νόµου 4024/2011 δεν  περιλαµβάνονται  οι  δικαστικοί  υπάλληλοι ,  οι  

οποίοι  συµβάλλουν  ενεργώς  στο  δικαιοδοτικό  έργο  των  

δικαστηρίων  (ΣτΕ 3034/2008 Ολοµέλεια) και  αποτελούν  ειδική  

κατηγορία για την  οποία προνοεί το Σύνταγµα (άρθρο 92), (ΣτΕ 

1482/2002, 108-116/1997 Ολοµέλεια) και για την  οποία έχει 

θεσπισθεί  αυτοτελής  κώδικας  που  κυρώθηκε  µε  το  άρθρο  πρώτο  

του Ν.2812/2000 (φ.6 - Σύµφωνα  µε  την  οικεία  εισηγητική  έκθεση  

ο  κώδικας  περιέχει  πλήρη  ρύθµ ιση  για  το  σύνολο  των  θεµάτων  

υπηρεσιακής καταστάσεως των  υπαλλήλων  αυτών  που συνιστούν  

ιδιαίτερη  κατηγορία  υπαλλήλων). Τούτο  προκύπτει  ιδίως  από  την  

γραµµατική διατύπωση και την  συνδυασµένη ερµηνεία των  
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διατάξεων  του άρθρου 33 και  του άρθρου 4 του εν  λόγω νόµου. 

Πράγµατι ,  το  άρθρο  4 στη  παράγραφο  1 εδάφιο  α΄ ,  χρησιµοποιεί  

τον  όρο «µόνιµοι  και  δόκιµοι  πολιτικοί  υπάλληλοι» εντάσσοντας  

σε  αυτόν  τους  υπαλλήλους  του  Δηµοσίου ,  των  οργανισµών  

τοπικής  αυτοδιοικήσεως  και των λοιπών  νοµ ικών  προσώπων  

δηµοσίου δικαίου, όχι  όµως τις  άλλες κατηγορίες υπαλλήλων , για  

τους  οποίος γίνεται ειδική αναφορά  στο  επόµενο  εδάφιο  της  ίδιας  

παραγράφου (: «Επίσης υπάγονται...»). Το ίδιο περιεχόµενο έχει 

ο  όρος  «πολιτικοί  δηµόσιοι  υπάλληλοι», που  χρησιµοποιεί  ο  ίδιος  

νόµος και  στο  άρθρο  33 παράγραφος 1 εδάφιο  γ ’ ,  δεν  

περιλαµβάνει δηλαδή και τους δικαστικούς υπαλλήλους. Η 

ερµηνευτική αυτή εκδοχή δεν  αναιρείται από την   µεµονωµένη 

αναφορά ,  στο  προηγούµενο  εδάφιο  β΄  της  ίδιας  παραγράφου  1 

του άρθρου 33, στη διάταξη του άρθρου 145 του Κώδικα 

Δικαστικών  Υπαλλήλων  (που αφορά τη δυνατότητα παραµονής 

στην  υπηρεσία  για  ορισµένο  χρονικό  διάστηµα  όσων  πληρούν  

προϋποθέσεις αυτοδίκαιης αποχωρήσεως λόγω 

συνταξιοδοτήσεως). Εξάλλου ,  ούτε  οι  διατάξεις  του  άρθρου  35 του  

Ν .4024/2011 αφορούν  τους  δικαστικούς  υπαλλήλους ,  εφ ’  όσον  σε  

αυτές  δεν  γίνεται  ρητή  αναφορά  στους  εν  λόγω  υπαλλήλους ούτε 

αναφορά  στις  υπηρεσίες  των  γραµµατειών  των  δικαστηρίων . . .>>. 

Μετά  ταύτα  η  ανωτέρω αιτούσα  Ευγενία  Μπόκα  του Θωµά , 

δικαστική  υπάλληλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, µε την  

από   20.5.2013 αίτησή  της ,  η  οποία  διαβιβάζεται  ενώπιον  του  

Συµβουλίου  τούτου  µε το υπ ’  αριθµ. 43043/47950/Φ .590/7.6.2013  

ερώτηµα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων  Δικαιωµάτων , ζητεί την  παραµονή της στην  υπηρεσία 

όπου  υπηρετεί  για  τρία  (3) επιπλέον  έτη ,  σε  εκτέλεση  της  

ανωτέρω  υπ ’  αριθµ. 1540/2013 αποφάσεως της Ολοµελείας του 

Συµβουλίου  της  Επικρατείας ,  αλλά  και  του  ρυθµ ίζοντος  

αποκλειστικά  το  ζήτηµα  αυτό  άρθρου  145 §§ 1 και  2 του  Κώδικα  
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Δικαστικών  Υπαλλήλων   

          Ενόψει των  ανωτέρω το Συµβούλιο τούτο, αφού έλαβε 

υπόψη του α) ότι η αιτούσα δικαστική υπάλληλος Μ .Ε. υπέβαλε 

την  αίτηση  της έξι µήνες πριν τη συµπλήρωση του 60ου  έτους της 

ηλικίας  της  (20.5.2013 - 13.12.2013), β) ότι  ήταν  ανέφικτη  εκ  των  

πραγµάτων  η τήρηση από αυτή η υποβολή ανάλογης αιτήσεως 

πριν  τη συµπλήρωση 35ετούς πραγµατικής και  συντάξιµης  

υπηρεσίας, δοθέντος ότι αυτή είχε συµπληρωθεί προτού να τεθεί 

σε  ισχύ  η  παρέχουσα  το  σχετικό  προνόµ ιο  διάταξη  του  63 § 1 του  

ν . 3.900/17.12.2010, και  γ) ότι  οι  υπηρεσιακές ανάγκες της 

Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, επιβάλλουν  την  περαιτέρω 

παραµονή  της  αιτούσας  στην  ως  άνω  υπηρεσία ,  αφού  από  τις  

προβλεπόµενες 26 οργανικές θέσεις γραµµατέων  υπηρετούν  24,  

µετά   από  εισήγηση  του  εκ  των  µελών  του  νοµ ίµως  ορισθέντος  

Εισηγητή-δικαστικού υπαλλήλου Λάµπρου Χανδρινού και  

ανταλλαγή  γνωµών  µεταξύ  των  µελών του αποφασίζει οµόφωνα 

ότι  στο  πρόσωπο  της  αιτούσας  συντρέχουν  όλες  οι  τυπικές  και  

ουσιαστικές  προϋποθέσεις  του  άρθρου  63 του  Ν .3900/2010 για  

την  παραµονή της  στην  υπηρεσία και συνεπώς  πρέπει  να γίνει  

δεκτή  η  αίτησή  της και  να  παραµείνει  αυτή  έως τρία  επιπλέον  έτη 

στην  υπηρεσία  της  από  τη  συµπλήρωση  του  60ου  έτους της 

ηλικίας  της ,  ήτοι  από  1ης  Ιανουαρίου 2014 έως 31ης  Δεκεµβρίου 

2016, σε  εκτέλεση  της  υπ ’  αριθµ. 1540/2013 αποφάσεως  της  

Ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατείας και των  

αναφερθεισών  σχετικών  ευνοϊκών  του Κώδικα Δικαστικών  

Υπαλλήλων .  

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
          Το Συµβούλιο αποφαίνεται υπέρ της παραµονής της Μ .Ε. 

του Θ., δικαστικής υπαλλήλου του κλάδου γραµµατέων  της 

Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου,   έως τρία επιπλέον  έτη στην  

υπηρεσία  της  από  της  1ης  Ιανουαρίου του έτους 2014, σε εκτέλεση 
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της υπ ’  αριθµ. 1540/2013 αποφάσεως  της  Ολοµελείας  του 

Συµβουλίου  της  Επικρατείας  και  των  διατάξεων  του  ν .  2.812/2000.  

         Κρίθηκε, αποφασίστηκε  στην  Αθήνα, στις 17 Ιουνίου 2013 

και εκδόθηκε στις  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


