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Αριθµός 3178/2014 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 6 Δεκεµβρίου 2013, 

µε την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Ν. Ρόζος, Αντιπρόεδρος του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, Ν. Μαρκουλάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. 

Βηλαράς, Δ. Αλεξανδρής, Γ. Ποταµιάς, Ι. Γράβαρης, Γ. Τσιµέκας, Φ. 

Ντζίµας, Ηρ. Τσακόπουλος, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Αραβαντινός, Α. 

Καλογεροπούλου, Ο. Ζύγουρα, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Φιλοπούλου, Κ. 

Πισπιρίγκος, Δ. Μακρής, Σύµβουλοι, Κ. Λαζαράκη, Κ. Μαρίνου και Μ. 

Αθανασοπούλου, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύµβουλοι Β. 

Αραβαντινός και Β. Ραφτοπούλου καθώς και η Πάρεδρος Μ. 

Αθανασοπούλου µετέχουν ως αναπληρωµατικά µέλη, σύµφωνα µε το 

άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραµµατέας η Μ. Παπασαράντη. 

Για  να δικάσει την από 2 Αυγούστου 2013 αίτηση: 

του Σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος Δικαστικών 

Υπαλλήλων Πειραιά», που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής (Σκουζέ 3-5), το 

οποίο παρέστη µε το δικηγόρο Παναγιώτη Δέγλερη (Α.Μ. 2845 Δ.Σ. 

Πειραιώς), που τον διόρισε στο ακροατήριο ο Πρόεδρος του Σωµατείου, 

κατά του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, ο οποίος παρέστη µε τους : α. Μεταξία Ανδροβιτσανέα, 

Νοµική Σύµβουλο του Κράτους και β. Γεώργιο Γρυλωνάκη, Πάρεδρο του 

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολοµέλεια του Δικαστηρίου 

κατόπιν της από 6 Σεπτεµβρίου 2013 πράξης του Προέδρου του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύµφωνα µε 

τα άρθρα 14 παρ. 2 εδάφ. α, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989. 

Με την αίτηση αυτή το αιτούν Σωµατείο επιδιώκει να ακυρωθεί η 

υπ’ αριθµ. πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/17/οικ.15302/28.5.2013 απόφαση του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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(Φ.Ε.Κ. Γ’ 601/14.6.2013) και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της 

Διοικήσεως. 

Οι πληρεξούσιοι των διαδίκων δήλωσαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισµού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, 

ότι δεν θα αγορεύσουν. 

Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, 

Συµβούλου Δ. Μακρή. 

Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη 

σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 

Α φ ο ύ   µ ε λ έ τ η σ ε   τ α   σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α 

Σ κ έ φ θ η κ ε   κ α τ ά   τ ο   Ν ό µ ο 

1. Επειδή για την άσκηση της κρινόµενης αιτήσεως έχει καταβληθεί 

το νόµιµο παράβολο (1304655, 3638095/2013 ειδικά γραµµάτια 

παραβόλου). 

2. Επειδή µε την υπό κρίση αίτηση ζητείται η ακύρωση της 

ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/17/οικ.15302/28.5.2013 αποφάσεως του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (φ. Γ΄ 

601/14.6.2013), κατά το µέρος που µε την απόφαση αυτή, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ.4, Ζ.2 και Ζ.1 της παραγράφου Ζ΄ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (φ. 222/12.11.2012), ορισµένοι 

υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

µετατάχθηκαν στα (πολιτικά-ποινικά) δικαστήρια του Πειραιώς µε την ίδια 

εργασιακή σχέση, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις ΔΕ 

Διοικητικών Γραµµατέων. 

3. Επειδή η κρινόµενη αίτηση εισάγεται στην Ολοµέλεια του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, λόγω της µείζονος σπουδαιότητάς της, κατ’ 

εφαρµογή του άρθρου 14 παράγραφος 2 εδάφιο α΄ του π.δ. 18/1989 (φ. 

8), κατόπιν της από 6.9.2013 πράξεως του Προέδρου του Δικαστηρίου. 

4. Επειδή µε την 1/18.2.2013 απόφαση-ανακοίνωση του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (φ. Β΄ 
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386/21.2.2013), η οποία εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της 

περιπτώσεως 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της ΔΙΔΑΔ-

ΔΙΠΙΔ/οικ 559/8.1.2013 αποφάσεως του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (φ. Β΄ 7) και κατόπιν της 

1/18.2.2013 γνωµοδοτήσεως του τριµελούς συµβουλίου του άρθρου 5 

παράγραφος 3 του ν. 4024/2011 (φ. 226), κλήθηκαν « … οι Διευθύνσεις 

Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων, υπάλληλοι των οποίων - 

κατηγορίας ΙΔΑΧ ΔΕ, των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού - 

Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονοµικού, Διοικητικών γραµµατέων και 

παρεµφερών ειδικοτήτων - τέθηκαν σε διαθεσιµότητα, λόγω κατάργησης 

θέσεων, δυνάµει της διατάξεως της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου 

Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 … , εντός 

προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, [όπως] συντάξουν µε ευθύνη τους πίνακες 

συνδροµής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων, προκειµένου να διατεθούν 

και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής της παρούσας Ανακοίνωσης, σε 

θέσεις προσωπικού Ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα στην υπ’ αριθµ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ.559/8.1.2013 … 

απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης … » (παράγραφος 1), κλήθηκαν δε, περαιτέρω, «οι ως 

άνω υπάλληλοι, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση 

της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, όπως υποβάλουν, στη 

Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της υπηρεσίας στην οποία κατείχαν 

οργανική θέση, Αίτηση-Δήλωση προτίµησης θέσεων, καθώς και τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαµβάνονται στα 

προσωπικά τους µητρώα» (παράγραφος 2). Στην ίδια απόφαση-

ανακοίνωση διαλαµβάνεται επίσης ότι: «οι φορείς που υπέβαλαν αίτηµα 

για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών τους και ο αριθµός των 

υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα, αναφέρονται ανά διοικητική 
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µονάδα και έδρα, στο συνηµµένο πίνακα, µετά την αξιολόγηση του 

τριµελούς συµβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 και την υπ’ 

αριθµ. 1/18.2.2013 γνωµοδότησή του» (παράγραφος 3), στον εν λόγω δε 

πίνακα (βλ. σελίδα 8534 του σχετικού φύλλου της Εφηµερίδος της 

Κυβερνήσεως) περιλαµβάνονται και τα δικαστήρια του Πειραιώς 

(Πρωτοδικείο και Εφετείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών και Εισαγγελία Εφετών, 

Ειρηνοδικείο και Πταισµατοδικείο, καθώς και το Ειρηνοδικείο Σαλαµίνας). 

Ακολούθως εκδόθηκε η προσβαλλόµενη υπουργική απόφαση, µε την 

οποία µετατάχθηκαν σε δικαστήρια (στα οποία περιλαµβάνονται 

δικαστήρια του Πειραιώς και ειδικότερα του Ειρηνοδικείου, του 

Πρωτοδικείου και του Εφετείου, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και της 

Εισαγγελίας Εφετών) ορισµένοι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου από συγκεκριµένους εν γένει δηµόσιους φορείς 

σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων µε 

την ίδια εργασιακή σχέση. Στην προσβαλλόµενη απόφαση διαλαµβάνεται 

περαιτέρω ότι: «οι ανωτέρω συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις 

καταργούνται αυτοδίκαια µε την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από 

την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η µετάταξη γίνεται µε 

παράλληλη δέσµευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι 

οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς 

θέσεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προς δέσµευση, 

η µεταφορά των υπαλλήλων γίνεται µε δέσµευση ισάριθµων θέσεων που 

θα κενώνονται. Οι µετατασσόµενοι υπάλληλοι κατατάσσονται µε το βαθµό 

και το µισθολογικό κλιµάκιο που οι υπάλληλοι κατείχαν την ηµέρα της 

δηµοσίευσης του ν. 4093/2012». 

4.  Επειδή το αιτούν σωµατείο επικαλείται µε την κρινόµενη αίτηση, 

το από 5.12.2013 υπόµνηµα και το κατατεθέν µετά την συζήτηση από 

12.12.2013 υπόµνηµά του, το προσκοµισθέν καταστατικό του (που 

εγκρίθηκε µε την 980/19.11.1945 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Πειραιώς και τροποποιήθηκε µε την 98/28.4.1975 απόφαση του ιδίου 
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Πρωτοδικείου), σύµφωνα µε το οποίο έχει σκοπό την προαγωγή και 

υπεράσπιση των «επαγγελµατικών, οικονοµικών, ηθικών και κοινωνικών 

συµφερόντων» των µελών του, δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια του 

Πειραιώς (άρθρο 2), προβάλλει δε ότι η επίδικη µεταφορά υπαλλήλων µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στα δικαστήρια αυτά 

«παράγει δυσµενέστατες συνέπειες και µάλιστα άµεσα σε βάρος των ήδη 

υπηρετούντων» στα δικαστήρια του Πειραιώς δικαστικών υπαλλήλων, οι 

οποίοι είναι µέλη του.  Εν όψει των προαναφερθέντων, µε έννοµο 

συµφέρον το αιτούν σωµατείο επιδιώκει την ακύρωση της 

προσβαλλόµενης υπουργικής αποφάσεως κατά το µνησθέν µέρος, 

ισχυριζόµενο ότι η πληττόµενη µεταφορά υπαλλήλων µε την κατά τα 

προεκτεθέντα παράλληλη δέσµευση οργανικών θέσεων δικαστικών 

υπαλλήλων έχει επιπτώσεις στην αποτελεσµατική λειτουργία των 

δικαστηρίων του Πειραιώς και κατά συνέπεια επηρεάζει δυσµενώς και τις 

συνθήκες εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων που είναι µέλη του (βλ. 

ΣτΕ 3355/2013 Ολοµέλεια). 

5.  Επειδή το Σύνταγµα ορίζει στο άρθρο 92 (όπως ισχύει µετά το 

από 6.4.2001 Ψήφισµα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής) ότι: «1. Οι 

υπάλληλοι της γραµµατείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών 

είναι µόνιµοι. Μπορεί να παυθούν µόνο µε δικαστική απόφαση εξαιτίας 

ποινικής καταδίκης, ή µε απόφαση δικαστικού συµβουλίου για βαρύ 

πειθαρχικό παράπτωµα, ασθένεια ή αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια 

που βεβαιώνονται, όπως νόµος ορίζει. 2. Νόµος ορίζει τα προσόντα των 

υπαλλήλων της γραµµατείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, 

καθώς και τα σχετικά µε την κατάστασή τους γενικά.  3. 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. Η 

πειθαρχική εξουσία στους δικαστικούς υπαλλήλους ασκείται από τους 
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ιεραρχικά προϊσταµένους, τους δικαστές ή εισαγγελείς ή επιτρόπους ή 

υπαλλήλους, καθώς και από υπηρεσιακό συµβούλιο, όπως νόµος ορίζει. 

Κατά των αποφάσεων που αφορούν µεταβολές της υπηρεσιακής 

κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και κατά των πειθαρχικών 

αποφάσεων των υπηρεσιακών συµβουλίων επιτρέπεται προσφυγή, όπως 

νόµος ορίζει. 4. … ».  

6. Επειδή ο κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης 

δικαστικών λειτουργών που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 

1756/1988 (φ. 35) ορίζει στο άρθρο 3 ότι: «1. Ο αριθµός των οργανικών 

θέσεων των δικαστικών λειτουργών και των υπαλλήλων της γραµµατείας 

ορίζεται µε νόµο.  2. Η κατανοµή των οργανικών θέσεων των δικαστικών 

λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων της γραµµατείας στα 

δικαστήρια και στις εισαγγελίες γίνεται ανάλογα µε τον αριθµό των 

υποθέσεων και τη δικαστηριακή τους κίνηση, των µεν δικαστικών 

λειτουργών µε προεδρικό διάταγµα, των δε υπαλλήλων µε απόφαση του 

Υπουργού Δικαιοσύνης … (η παράγραφος 2 όπως ισχύει µετά το άρθρο 6 

παράγραφος 8 του ν. 2408/1996, φ. 104)», στο άρθρο 7 (όπως ισχύει µετά 

το άρθρο 1 του ν. 1868/1989, φ. 230) ότι: «1. Για τη νόµιµη συγκρότηση 

του δικαστηρίου απαιτείται η παρουσία του γραµµατέα του, εκτός αν ο 

νόµος ορίζει διαφορετικά. Αν δεν υπάρχει ή για οποιοδήποτε λόγο 

απουσιάζει ή κωλύεται ο γραµµατέας και ο νόµιµος αναπληρωτής του, 

καθήκοντα γραµµατέα ανατίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 10 

παρ. 6.  2. Αν δεν υπάρχει ή για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύεται 

ο γραµµατέας ειρηνοδικείου, το δικαστήριο συγκροτείται και χωρίς αυτόν 

και τα πρακτικά τηρούνται από τον ειρηνοδίκη.  3. … » και στο άρθρο 10 

ότι: «1. Σε κάθε δικαστήριο και εισαγγελία λειτουργεί γραµµατεία.  2. Της 

γραµµατείας του δικαστηρίου προΐσταται ο δικαστής ή ο πρόεδρος του 

τριµελούς συµβουλίου που το διευθύνει και της γραµµατείας της 

εισαγγελίας ο εισαγγελέας που τη διευθύνει.  3. Ο γραµµατέας του 

δικαστηρίου ή της εισαγγελίας διευθύνει τις υπηρεσίες της γραµµατείας 
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του και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της. Μετέχει στις 

συνεδριάσεις του δικαστηρίου, του δικαστικού συµβουλίου και της 

ολοµέλειας του δικαστηρίου, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά.  

Συντάσσει µε ευθύνη δική του, και του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση, 

τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα που απαιτεί ο 

νόµος για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών. Εκδίδει τα 

απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά και αποσπάσµατα, τηρεί και 

ενηµερώνει τα βιβλία και φυλάει το αρχείο και τα άλλα αντικείµενα του 

δικαστηρίου ή της εισαγγελίας.  Διαχειρίζεται την πίστωση για την γραφική 

ύλη και παραλαµβάνει οτιδήποτε πρέπει να παρακατατεθεί στο 

δικαστήριο. Οφείλει να σηµειώνει τα εισπρακτέα τέλη του εκδιδόµενου 

απογράφου ή κατατιθέµενου εγγράφου. Αν υπάρχουν αµφιβολίες για τη 

χορήγηση απογράφου, αντιγράφου, πιστοποιητικού και άλλων εγγράφων, 

αποφαίνεται ο προϊστάµενος της γραµµατείας. 4. Αν δεν υπάρχει 

γραµµατέας ή για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύεται, τον 

αναπληρώνει στη διεύθυνση των υπηρεσιών της γραµµατείας ο επόµενός 

του ιεραρχικά, που ορίζεται από τον προϊστάµενο της γραµµατείας και στα 

λοιπά καθήκοντά του ο υπάλληλος που ορίζεται από το γραµµατέα που 

διευθύνει τη γραµµατεία.  5. Αν η αναπλήρωση του γραµµατέα δεν είναι 

δυνατή από υπάλληλο του ίδιου δικαστηρίου ή της ίδιας εισαγγελίας, 

αναπληρώνεται, ύστερα από παραγγελία του προϊσταµένου της 

γραµµατείας, από γραµµατέα … 6. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπάρχει 

γραµµατέας και είναι αδύνατη η αναπλήρωσή του από άλλο δικαστικό 

υπάλληλο, ο προϊστάµενος της γραµµατείας αναθέτει προσωρινά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του γραµµατέα σ' οποιοδήποτε ηµεδαπό κρίνει 

κατάλληλο. … Η ανάθεση των προσωρινών αυτών καθηκόντων, γίνεται µε 

πράξη που κοινοποιείται στο διοριζόµενο ο οποίος οφείλει να 

παρουσιαστεί αµέσως σ' αυτόν που τον διόρισε και, αφού δώσει τον όρκο 

της υπηρεσίας, να αναλάβει τα καθήκοντά του … ».  Εξ άλλου ο κώδικας 

δικαστικών υπαλλήλων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 
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2812/2000 (φ. 67) ορίζει στο άρθρο 1 ότι: «1. Στις διατάξεις του παρόντος 

Κώδικα υπάγονται οι δικαστικοί υπάλληλοι. 2. Δικαστικοί υπάλληλοι είναι 

οι υπάλληλοι 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, οι υπάλληλοι του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπηρεσίας του Γενικού Επιτρόπου της 

Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι υπάλληλοι των εµµίσθων 

υποθηκοφυλακείων, καθώς και οι υπάλληλοι των Κτηµατολογικών 

Γραφείων Ρόδου και Κω – Λέρου (η παράγραφος 2 όπως ισχύει µετά το 

άρθρο 10 παράγραφος 1 του ν. 3472/2006, φ. 135)», στο άρθρο 8 ότι: «1. 

Ο προγραµµατισµός για την πλήρωση των κενών θέσεων στις γραµµατείες 

και υπηρεσίες των δικαστηρίων και εισαγγελιών γίνεται από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, … . 2. Η πλήρωση των θέσεων δικαστικών υπαλλήλων 

γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τους 

υπαλλήλους των δηµόσιων διοικητικών υπηρεσιών, µε την επιφύλαξη των 

επόµενων παραγράφων. 3. … », στο άρθρο 9 ότι: «1. Ο δικαστικός 

υπάλληλος διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία 

δηµοσιεύεται, σε περίληψη, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την 

ίδια απόφαση ο διοριζόµενος τοποθετείται σε γραµµατεία ή υπηρεσία 

δικαστηρίου ή εισαγγελίας. 2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο 

τοποθέτηση γίνεται ύστερα από απόφαση του οικείου δικαστικού 

(υπηρεσιακού) συµβουλίου, εκτός αν η διαδικασία, µε βάση την οποία 

επιλέγεται ο διοριζόµενος, αφορά την πλήρωση θέσεων στη γραµµατεία ή 

υπηρεσία ορισµένου δικαστηρίου ή εισαγγελίας ή αν κατά τη διαδικασία 

αυτή καθορίζεται κατά τρόπο υποχρεωτικό η θέση, την οποία θα 

καταλάβει ο επιλεγόµενος», στο άρθρο 11 ότι: «1. Η υπαλληλική σχέση 

καταρτίζεται µε το διορισµό και την αποδοχή του από το διοριζόµενο. 2. Η 

αποδοχή δηλώνεται µε την ορκωµοσία». Επίσης ο κώδικας δικαστικών 

υπαλλήλων προβλέπει στις διατάξεις των άρθρων 16-18 τους τοµείς, τις 
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κατηγορίες και τους κλάδους-ειδικότητες των θέσεων των δικαστικών 

υπαλλήλων, στις διατάξεις του άρθρου 20 την βαθµολογική κλίµακα των 

θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων και ορίζει ειδικότερα στην παράγραφο 

3 ότι: «Οι θέσεις όλων των βαθµών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ 

είναι, σε κάθε κατηγορία, οργανικά ενιαίες. Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου 

βαθµού δεν υπάρχει αρχαιότητα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά». Επί 

πλέον ο ίδιος κώδικας στο άρθρο 21 περιέχει διατάξεις για τα δικαστικά 

και υπηρεσιακά συµβούλια, ορίζοντας ειδικότερα στην παράγραφο 2 ότι: 

«Τα παραπάνω συµβούλια αποφασίζουν για την προαγωγή, τοποθέτηση, 

µετάθεση, απόσπαση, µετάταξη των δικαστικών υπαλλήλων, την επιλογή 

προϊσταµένων οργανικών µονάδων και την επιβολή πειθαρχικής ποινής, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Επίσης αποφασίζουν ή 

γνωµοδοτούν για κάθε άλλο θέµα υπηρεσιακής κατάστασης των 

δικαστικών υπαλλήλων, για το οποίο απαιτείται κατά νόµο απόφαση ή 

γνωµοδότηση, αντιστοίχως, υπηρεσιακού συµβουλίου» και στα άρθρα 83-

84 περιέχει διατάξεις για τις µετατάξεις δικαστικών υπαλλήλων που 

διενεργούνται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ύστερα από 

σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου δικαστικού (υπηρεσιακού) συµβουλίου.  

7. Επειδή περαιτέρω ο ν. 4093/2012 ορίζει στο άρθρο πρώτο ότι: « 

… Ζ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.1. ΜΕΤΑΤΑΞΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 1. Επιτρέπεται: α) η µετάταξη µόνιµων πολιτικών 

υπαλλήλων και υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του 

Δηµοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου 

δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

πρώτου και δεύτερου βαθµού, και β) η µεταφορά υπαλλήλων των νοµικών 

προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα 

σε άλλες υπηρεσίες του Δηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και 
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Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού για την κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν λόγω 

µεταβολής των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών 

δραστηριοτήτων τους, όταν διαπιστώνεται µετά τη διενέργεια αξιολόγησης 

πλεονάζον προσωπικό ή για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναµικού. Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου µπορεί να µεταφέρεται για τον ίδιο λόγο σε Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου 

τοµέα. Για την εφαρµογή της παρούσας υποπαραγράφου, ως δηµόσιος 

τοµέας νοείται αυτός που έχει οριοθετηθεί µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 

1256/1982, όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ν. 

1892/1990, συµπεριλαµβανοµένων όλων των φορέων που απαριθµούνται 

ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και µη εξαιρουµένων 

των περιπτώσεων που απαριθµούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου 

άρθρου, όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση του µε το άρθρο 1 του ν. 

3812/2009. Τα νοµικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β΄ όπως αυτά ορίζονται 

στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 δεν καταλαµβάνονται από τις 

διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Η µετάταξη ή µεταφορά των 

υπαλλήλων της προηγούµενης περίπτωσης παραγράφου είναι 

υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτηση τους σε υφιστάµενες κενές θέσεις ή 

σε θέσεις που συστήνονται µε την πράξη µετάταξης ή µεταφοράς στον 

κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους µετατάσσεται ή µεταφέρεται ο 

υπάλληλος. … 3. Η µετάταξη ή µεταφορά κατά την περίπτωση 1 δεν 

καταλύει την υπηρεσιακή σχέση δηµοσίου δικαίου ή τη σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου του υπαλλήλου ούτε µεταβάλλει τη νοµική φύση των 

σχέσεων αυτών ή τις σχέσεις ασφάλισης, µε τις οποίες υπηρετούσε ο 

υπάλληλος στο φορέα προέλευσης του. … 4. Ο αρµόδιος Υπουργός ή τα 

όργανα διοίκησης των φορέων της περίπτωσης 1 που έχουν ανάγκη 

ενίσχυσης µε προσωπικό µπορεί να υποβάλλουν, στο τέλος κάθε 

ηµερολογιακού τριµήνου, σχετικό αίτηµα στο τριµελές συµβούλιο του 

άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Μέχρι 31.12.2012 αίτηµα του 
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προηγούµενου εδαφίου µπορεί να υποβάλλεται οποτεδήποτε. Το αίτηµα 

πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογηµένο ως προς τις ανάγκες του φορέα σε 

προσωπικό, τον αριθµό του απαιτούµενου προσωπικού κατά κλάδους και 

ειδικότητες και τους λόγους για τους οποίους ανέκυψαν οι σχετικές 

ανάγκες. Το ανωτέρω συµβούλιο εκδίδει αιτιολογηµένη γνώµη µέσα σε 

προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών σχετικά µε τις υφιστάµενες ανάγκες σε 

προσωπικό των αιτούντων φορέων, καθώς και µε τους φορείς από τους 

οποίους, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία των υπηρεσιών, υπάρχει 

δυνατότητα µετακίνησης προσωπικού. Ακολούθως ο Υπουργός 

Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εκδίδει 

σχετική ανακοίνωση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, µε την οποία καθορίζονται τα τυπικά προσόντα των 

υπαλλήλων που απαιτούνται για τους κλάδους ή τις ειδικότητες στους 

οποίους πρόκειται να µεταταχθούν ή µεταφερθούν, η οποία αποστέλλεται 

στους φορείς προέλευσης και υποδοχής. Με την ανακοίνωση ορίζεται 

αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της για 

την υποβολή δηλώσεων των υπαλλήλων των φορέων προέλευσης που 

ενδιαφέρονται να µεταταχθούν ή να µεταφερθούν. … Μέσα στην ανωτέρω 

προθεσµία η αρµόδια µονάδα προσωπικού κάθε φορέα προέλευσης 

καταρτίζει πίνακα στον οποίο περιλαµβάνονται οι υπάλληλοι που 

διαθέτουν τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα για µετάταξη ή µεταφορά, 

ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβάλλει σχετική δήλωση, 

συµπεριλαµβανοµένων και των υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς 

διαθεσιµότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους κατά την επόµενη 

υποπαράγραφο. Ο πίνακας κοινοποιείται εντός της ίδιας προθεσµίας στο 

υπηρεσιακό συµβούλιο του φορέα προέλευσης, εφόσον υπάρχει τέτοιο 

συµβούλιο. Το υπηρεσιακό συµβούλιο διατυπώνει απλή γνώµη εντός 

προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την περιέλευση σε αυτό των ως 

άνω στοιχείων, µε την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων σύµφωνα µε τις 

οποίες για τη µετάταξη των δικαστικών υπαλλήλων απαιτείται σύµφωνη 
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γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου. … Οι πίνακες που 

κατήρτισαν οι οργανικές µονάδες προσωπικού των φορέων προέλευσης 

µαζί µε τις δηλώσεις των υπαλλήλων που ενδιαφέρονται να µεταταχθούν ή 

µεταφερθούν, καθώς και οι γνωµοδοτήσεις των υπηρεσιακών συµβουλίων 

των φορέων προέλευσης που έχουν τέτοια συµβούλια, διαβιβάζονται 

εντός δύο (2) ηµερών από τις αρµόδιες υπηρεσίες προσωπικού των 

φορέων προέλευσης στο τριµελές συµβούλιο του άρθρου 5 του ν. 

4024/2011, το οποίο γνωµοδοτεί, εντός προθεσµίας ενός µηνός για τον 

αριθµό των προς µετάταξη υπαλλήλων από κάθε φορέα προέλευσης και 

τη σειρά προτεραιότητας τους, µε βάση το συµφέρον και τις ανάγκες της 

υπηρεσίας προέλευσης και υποδοχής. Για τη µετάταξη ή µεταφορά των 

υπαλλήλων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού και Διοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση συνιστώνται ή 

καταργούνται θέσεις σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 1 και 2 της παρούσας 

υποπαραγράφου. … 8. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να ρυθµίζονται τυχόν ειδικότερα 

ζητήµατα που αφορούν τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για τον 

προσδιορισµό των προς µετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλων, τη σχετική 

διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 

της παρούσας υποπαραγράφου. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.2. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ. 1. Μόνιµοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δηµοσίου, 

ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού οι 

θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιµότητα. … Οι 

υπάλληλοι αυτοί µπορεί κατά την διάρκεια της διαθεσιµότητας τους: α) Να 

µετατάσσονται εκουσίως … β) Να µετατάσσονται υποχρεωτικά ή να 

µεταφέρονται µε µεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τη διαδικασία της 

προηγούµενης υποπαραγράφου για το συµφέρον και τις ανάγκες της 
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υπηρεσίας και ιδίως για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναµικού. Με την έκδοση της πράξης µετάταξης ή µεταφοράς και 

µεταβολής της σχέσης εργασίας αίρεται αυτοδίκαια το καθεστώς της 

διαθεσιµότητας. γ) Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών 

αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή 

οποιουδήποτε φορέα του δηµόσιου τοµέα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 

του ν. 4024/2011. … 3. Οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων 1 και 2 

εφαρµόζονται αναλόγως στους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και στους υπαλλήλους των φορέων της 

υποπαραγράφου Ζ.1.1.β, οι θέσεις των οποίων καταργούνται. … 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ. 1.1. 

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι θέσεις 

στις υπηρεσίες ή στους φορείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 

υποπαραγράφου Ζ.1.1., οι οποίες απαριθµούνται στη συνέχεια κατά 

κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα: Οι θέσεις της κατηγορίας ΔΕ των 

ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού-Λογιστικού, Διοικητικού-Οικονοµικού 

και Διοικητικών Γραµµατέων των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί µε διαγωνισµό 

ή µε διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε προκαθορισµένα και αντικειµενικά 

κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή µε ειδικές διαδικασίες 

επιλογής που περιβάλλονται µε αυξηµένες εγγυήσεις διαφάνειας και 

αξιοκρατίας … 2. Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται 

τίθενται σε διαθεσιµότητα σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.2. του 

παρόντος». Με την ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 559/8.1.2013 απόφαση του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας 

υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο παρ. Ζ΄ (υποπαρ. Ζ.1. και Ζ.2.) του ν. 

4093/2012», που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της 

υποπαραγράφου Ζ.1 (περίπτωση 8) και της υποπαραγράφου Ζ.2 

(περίπτωση 5) της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, 
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ρυθµίζονται, θέµατα µεταξύ άλλων σχετικά µε την διαδικασία και τα 

κριτήρια επιλογής, τις αρµοδιότητες των οργάνων και την µετάταξη ή 

µεταφορά µονίµων υπαλλήλων και υπαλλήλων µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπαλλήλων νοµικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα, στο πλαίσιο της κινητικότητας 

(µετατάξεως-µεταφοράς) του εν λόγω  προσωπικού που θεσπίσθηκε µε 

την παράγραφο Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. 

8.  Επειδή µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του ν. 4093/2012, 

σύµφωνα και µε την οικεία εισηγητική έκθεση, αναµορφώνονται και 

διευρύνονται οι νοµοθετικές ρυθµίσεις της λεγοµένης «κινητικότητας» των 

υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα που είχαν εισαχθεί 

µε το άρθρο 5  του ν. 4024/2011. Περαιτέρω µε την υποπαράγραφο Ζ.1. 

της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 θεσπίζεται το 

µέτρο της υποχρεωτικής µετακινήσεως (µετατάξεως, µεταφοράς) 

προσωπικού µε µόνιµο χαρακτήρα, χωρίς να θίγονται οι πάγιες ρυθµίσεις 

της εκούσιας µετατάξεως των υπαλλήλων. Συναφώς ορίζεται ότι η 

µετάταξη ή µεταφορά, κατά την περίπτωση αυτή, δεν καταλύει την 

υπηρεσιακή σχέση δηµοσίου δικαίου ή την σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου του υπαλλήλου ούτε µεταβάλλει την νοµική φύση των σχέσεων 

αυτών. Η εν λόγω υποχρεωτική µετακίνηση διενεργείται µε τα κριτήρια και 

την διαδικασία που προβλέπονται στην προαναφερόµενη περίπτωση 4 της 

υποπαραγράφου Ζ.1. αλλά και ειδικότερα στο Κεφάλαιο Α΄ της ΔΙΔΑΔ-

ΔΙΠΙΔ/οικ. 559/8.1.2013 υπουργικής αποφάσεως. Σύµφωνα µε τις 

ρυθµίσεις των τελευταίων αυτών νοµοθετηµάτων, η εν λόγω 

«κινητικότητα» διενεργείται µε γνώµονα τις υφιστάµενες κάθε φορά 

υπηρεσιακές ανάγκες, η εκτίµηση των οποίων γίνεται µε την µεσολάβηση, 

µεταξύ άλλων, του τριµελούς συµβουλίου του άρθρου 5 παράγραφος 3 

του ν. 4024/2011, στο οποίο προεδρεύει Πρόεδρος Τµήµατος ή 

Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Το 

συµβούλιο αυτό γνωµοδοτεί για τον αριθµό των προς µετάταξη 
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υπαλλήλων από κάθε φορέα προελεύσεως µε την σειρά προτεραιότητάς 

τους, µε βάση το συµφέρον και τις ανάγκες της υπηρεσίας προελεύσεως 

και υποδοχής. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρµοδιότητας το συµβούλιο 

λαµβάνει υπ’ όψιν, µεταξύ άλλων, τον οριστικό πίνακα βαθµολογίας, 

κατάταξης και διάθεσης του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού, 

ο οποίος έχει συνταχθεί µε την προβλεπόµενη στις προαναφερόµενες 

διατάξεις του ν. 4093/2012 και της ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ 559/8.1.2013 

υπουργικής αποφάσεως διαδικασία. Ακολουθεί η απόφαση του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί της 

µετατάξεως ή µεταφοράς υπαλλήλου. Στις υποπαραγράφους Ζ.2. και Ζ.4. 

της ιδίας παραγράφου Ζ΄ του ν. 4093/2012 ρυθµίζονται οι περιπτώσεις, 

αντιστοίχως, µετατάξεως α) µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών και των 

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι οργανικές θέσεις των οποίων 

καταργούνται και β) προσωπικού κατηγορίας, µεταξύ άλλων, ΔΕ 

ορισµένων ρητώς αναφερόµενων στον νόµο ειδικοτήτων µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που βρίσκεται σε 

διαθεσιµότητα λόγω καταργήσεως θέσεων. Ως φορείς υποδοχείς του 

µετατασσόµενου ή µεταφερόµενου προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των περιπτώσεων Ζ.1., Ζ.2. και Ζ.4. ορίζονται οι υπηρεσίες του Δηµοσίου, 

ανεξαρτήτων αρχών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και 

οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως πρώτου και δεύτερου βαθµού. Τέλος 

το εν λόγω σύστηµα «µετατάξεως – µεταφοράς προσωπικού» στις εν γένει 

«υπηρεσίες του Δηµοσίου», εφόσον ο νόµος δεν διακρίνει και εν όψει του 

προαναφερθέντος σκοπού του, έχει πεδίο εφαρµογής και στις γραµµατείες 

των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, µε την έννοια ότι αυτές 

περιλαµβάνονται στους φορείς υποδοχείς του προσωπικού που 

µετατάσσεται ή µεταφέρεται µε βάση τις σχετικές διατάξεις. Κατά συνέπεια 

αβασίµως προβάλλεται ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις εν όψει των 

οποίων εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση δεν έχουν πεδίο εφαρµογής 
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επί µετατάξεως ή µεταφοράς προσωπικού στις γραµµατείες των 

δικαστηρίων.  

9.  Επειδή κατά την έννοια των συνταγµατικών διατάξεων σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις του κώδικα δικαστικών υπαλλήλων (που 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2812/2000) και του κώδικα 

οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (που 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988), που παρατέθηκαν στην 

5η και 6η σκέψη, οι γραµµατείες των δικαστηρίων και εισαγγελιών 

οργανώνονται και στελεχώνονται από δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι 

αποτελούν ειδική κατηγορία υπαλλήλων που περιβάλλονται από εγγυήσεις 

ως προς την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση, µεταξύ των οποίων η 

µονιµότητα (ΣτΕ 1540/2013 Ολοµέλεια, 195/2013 Ολοµέλεια, 1482/2002, 

108-116/1997 Ολοµέλεια). Κατά την έννοια των ίδιων διατάξεων δεν 

αποκλείεται κατόπιν ειδικής νοµοθετικής προβλέψεως η πρόσληψη στις εν 

λόγω γραµµατείες και υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, µε τις προϋποθέσεις α) ότι δεν αναιρείται ο 

συνταγµατικός κανόνας της οργανώσεως και στελεχώσεως των εν λόγω 

γραµµατειών µε µόνιµους δικαστικούς υπαλλήλους, β) ότι στους 

υπαλλήλους αυτούς ανατίθενται καθήκοντα τεχνικής ή ειδικής 

επιστηµονικής φύσεως που δικαιολογούνται από την φύση της σχέσεως 

εργασίας τους και γ) ότι παραφυλλάσσονται υπέρ των µονίµων δικαστικών 

υπαλλήλων τα συνδεόµενα αρρήκτως µε την άσκηση του δικαιοδοτικού 

έργου καθήκοντα (π.χ. συµµετοχή στην συγκρότηση των δικαστηρίων και 

στις συνεδριάσεις τους, σύνταξη πρακτικών, συµµετοχή στα δικαστικά 

συµβούλια κ.λπ.), (πρβλ. ΣτΕ 1715-1722, 1770, 1809/1983 Ολοµέλεια, 

4356/1976 Ολοµέλεια, βλ. και 1540/2013 Ολοµέλεια). Εποµένως 

αβασίµως προβάλλονται τα αντίθετα µε την κρινόµενη αίτηση.  

Μειοψήφησαν οι Σύµβουλοι Γ. Ποταµιάς και Γ. Τσιµέκας, οι οποίοι 

υποστήριξαν την ακόλουθη άποψη: Το Σύνταγµα εντάσσει τις ρυθµίσεις 

του υπηρεσιακού καθεστώτος των δικαστικών υπαλλήλων στο Τµήµα Ε΄ 
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υπό τον τίτλο «Δικαστική Εξουσία» και συγκεκριµένα στο άρθρο 92, όχι δε 

στο Τµήµα ΣΤ΄ υπό τον τίτλο «Διοίκηση». Ορίζεται δε ρητώς (άρθρο 92 

παρ. 1) ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι µόνιµοι και ότι η διενέργεια των 

σοβαρότερων υπηρεσιακών µεταβολών (προαγωγές, τοποθετήσεις, 

µεταθέσεις, αποσπάσεις και µετατάξεις) γίνεται µετά από σύµφωνη γνώµη 

υπηρεσιακών συµβουλίων που συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από 

δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους  (παρ. 3). Οι 

συγκεκριµένες εγγυήσεις αποβλέπουν αφ’ ενός µεν στην προστασία των 

δικαστικών υπαλλήλων αφ’ ετέρου δε στην πλήρη εξασφάλιση της 

ανεξαρτησίας των δικαστηρίων (βλ. Ολοµ. ΣτΕ 3773/2011, 2909/1986). 

Και ενώ στο άρθρο 103 παρ. 3 του Συντάγµατος προβλέπεται η 

δυνατότητα ιδρύσεως θέσεων ειδικού επιστηµονικού καθώς και τεχνικού ή 

βοηθητικού προσωπικού και η πλήρωσή τους µε προσωπικό µε σχέση 

ιδιωτικού δικαίου, τέτοια ευχέρεια δεν παρέχεται από το Σύνταγµα στον 

νοµοθέτη όσον αφορά την πλήρωση των κενών θέσεων στις γραµµατείες 

όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών (βλ. ΣτΕ 1751/1997, 

4930/1996, 2295/1990, βλ. και άρθρο 18 του ν. 2812/2000). Για τον λόγο 

αυτό και µε σύµφωνη µε το Σύνταγµα ερµηνεία του άρθρου 5 του ν. 

4024/2011 και της υποπαρ. Ζ.1. της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 

4093/2012 οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν περιλαµβάνονται στην έννοια των 

«κρατικών υπαλλήλων» και εποµένως οι προσβαλλόµενες πράξεις καθ’ ό 

µέρος προβλέπουν την µετάταξη υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου στα πολιτικά-ποινικά δικαστήρια του Πειραιώς µε 

την ίδια εργασιακή σχέση, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις ΔΕ 

Διοικητικών Γραµµατέων είναι εξ αυτού του λόγου παράνοµες και 

ακυρωτέες. Άλλως και υπό την εκδοχή ότι ο νοµοθέτης ήθελε εν 

προκειµένω να εντάξει στους «κρατικούς υπαλλήλους» και τους 

δικαστικούς υπαλλήλους η διάταξη αυτή είναι ανίσχυρη ως 

αντισυνταγµατική και άρα µη εφαρµοστέα εν προκειµένω. Μειοψήφησε 

επίσης και η Σύµβουλος Ο. Ζύγουρα καθώς και η Πάρεδρος Κασ. 



Αριθµός 3178/2014 
 

./. 

-18- 

Μαρίνου, οι οποίες  υποστήριξαν τα εξής: µε τη διάταξη του άρθρου 92 

παρ. 1 του Συντάγµατος ορίζεται ρητώς ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι, 

αποτελούντες, κατά το Σύνταγµα, ιδιαίτερη κατηγορία υπαλλήλων του 

κράτους, είναι µόνιµοι. Εποµένως, εν όψει της αδιαστίκτου διατυπώσεως 

της διατάξεως αυτής, που αποτελεί ειδική διάταξη εν σχέσει προς τις 

διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγµατος, δεν είναι συνταγµατικώς 

ανεκτή –προκειµένου περί δικαστικών υπαλλήλων- η δηµιουργία θέσεων 

προσωπικού προσλαµβανοµένου για ωρισµένη χρονική περίοδο µε σχέση 

ιδιωτικού δικαίου ή η πλήρωση θέσεων ειδικού επιστηµονικού ή τεχνικού ή 

βοηθητικού προσωπικού µε προσωπικό, που προσλαµβάνεται µε σχέση 

ιδιωτικού δικαίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 103 του Συντάγµατος. 

Διάφορο δε είναι το ζήτηµα, αν, προκειµένου περί βοηθητικών της οµαλής 

λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών καθηκόντων, ειδικού τεχνικού ή 

επιστηµονικού αντικειµένου, αυτά δύνανται να ανατίθενται σε τρίτα προς 

τη δικαστική λειτουργία φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε βάση συµβάσεις 

παροχής υπηρεσιών, συναπτόµενες κατά τις οικείες διατάξεις. Υπό τα 

δεδοµένα αυτά, και κατά την ειδική αυτή µειοψηφούσα γνώµη, ο ανωτέρω 

λόγος ακυρώσεως παρίσταται βάσιµος και θα έπρεπε να γίνη δεκτός. 

10. Επειδή περαιτέρω σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις 

του Συντάγµατος και τον σκοπό των σχετικών εγγυήσεων, για την 

στελέχωση των γραµµατειών των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας 

µε υπαλλήλους στο πλαίσιο της µετατάξεως – µεταφοράς προσωπικού 

που προβλέπουν οι προεκτεθείσες διατάξεις του ν. 4093/2012, όπως και 

για οποιαδήποτε εν γένει µετακίνηση υπαλλήλου στα δικαστήρια, 

απαιτείται σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου, κατά το άρθρο 92 του 

Συντάγµατος, υπηρεσιακού συµβουλίου, στο οποίο ανήκει, µεταξύ άλλων, 

η κρίση αν ο υπάλληλος διαθέτει τα προσόντα για να ανταποκριθεί 

επιτυχώς στα συγκεκριµένα καθήκοντα (ΣτΕ 1/2014 σε Ολοµέλεια και 

Συµβούλιο, βλ. και 2909/1986 Ολοµέλεια). 

11.  Επειδή στην κρινόµενη υπόθεση η επίδικη µετακίνηση 
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υπαλλήλων στα εν λόγω δικαστήρια του Πειραιώς διενεργήθηκε χωρίς την 

απαιτούµενη, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούµενη σκέψη, σύµφωνη 

γνώµη του αρµόδιου, κατά το άρθρο 92 του Συντάγµατος, υπηρεσιακού 

συµβουλίου. Εν όψει των προαναφερθέντων, η αίτηση ακυρώσεως πρέπει 

να γίνει δεκτή, κατά τα βασίµως προβαλλόµενα, και να ακυρωθεί η 

προσβαλλόµενη υπουργική απόφαση κατά το µέρος που µε αυτήν 

«µετατάσσονται» υπάλληλοι στα πολιτικά-ποινικά δικαστήρια του 

Πειραιώς, να αναπεµφθεί δε η υπόθεση στην Διοίκηση προκειµένου να 

ακολουθηθεί η συνταγµατικώς επιβεβληµένη διαδικασία και να 

υποβληθούν οι υπό «µετακίνηση» («µετάταξη» κ.λπ.) υπάλληλοι στην 

κρίση του αρµοδίου υπηρεσιακού (δικαστικού) συµβουλίου, σύµφωνα µε 

τις ήδη ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4250/2014 (φ. 

74/26.3.2014), που ορίζουν ότι: «1. Για τη µετάταξη υπαλλήλων που 

τελούν ή τέλεσαν σε διαθεσιµότητα στις γραµµατείες των Δικαστικών 

Υπηρεσιών, τα αρµόδια Δικαστικά - Υπηρεσιακά Συµβούλια του άρθρου 

21 του ν. 2812/2000 εγκρίνουν τον πίνακα επιλογής του οικείου Τριµελούς 

Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή του Τριµελούς Συµβουλίου της παρ. 3 

του άρθρου 5 του ν. 4024/2011, το οποίο καταρτίζει ενιαίο για όλους τους 

φορείς πίνακα διάθεσης, πριν από την έκδοση απόφασης µετάταξης του 

οργάνου διοίκησης στη Δικαστική Υπηρεσία στην οποία µετατάσσονται οι 

υπάλληλοι. Τα ως άνω Συµβούλια επιλαµβάνονται για κάθε θέµα που 

αφορά την υπηρεσιακή τους κατάσταση, καθώς και για την άσκηση 

πειθαρχικής εξουσίας επ’ αυτών, κατά τα ισχύοντα για όλους τους 

Δικαστικούς Υπαλλήλους. 2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου έχει 

εφαρµογή και για όλους όσους έχουν µεταφερθεί ή µεταταγεί στις 

Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας, µε κάθε τρόπο, προ της ενάρξεως 

ισχύος του ν. 4024/2011». 

Δ ι ά   τ α ύ τ α 
Δέχεται την αίτηση.  

Ακυρώνει την ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/17/οικ.15302/28.5.2013 απόφαση του 
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Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(φ. Γ΄ 601/14.6.2013), κατά το µέρος που µε την απόφαση αυτή, ορισµένοι 

υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

µετατάχθηκαν στα (πολιτικά-ποινικά) δικαστήρια του Πειραιώς, µε την ίδια 

εργασιακή σχέση, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις ΔΕ 

Διοικητικών Γραµµατέων και αναπέµπει την υπόθεση στην Διοίκηση, 

σύµφωνα µε το αιτιολογικό. 

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.  

Επιβάλλει στο Δηµόσιο την δικαστική δαπάνη του αιτούντος που 

ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ. 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα την 31η Ιανουαρίου, 27η 

Φεβρουαρίου και 31η Μαρτίου  2014 και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε 

δηµόσια συνεδρίαση της 26ης Σεπτεµβρίου 2014. 

 Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας 

 

 

 Σωτ. Αλ. Ρίζος Μ. Παπασαράντη 

 


