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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
 

Του ∆ηµητρίου Χατζίνα του ∆ιονυσίου, ∆ικαστικού Υπαλλήλου, 

υπηρετούντος στο Πρωτοδικείο Πειραιά, κατοίκου ……………….. 

Αττικής, οδός ……………., αριθ. …………. 

 
 

ΚΑΤΑ 
 

Του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος 

Μεσογείων, αριθµ. 96. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 
 

1) Της µε αριθµό 3024οικ/2.4.2012 Οµαδικής ∆ιαπιστωτικής 

Πράξης Κατάταξης των ∆ικαστικών Υπαλλήλων στους βαθµούς Ν. 

4024/2011 του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και της συνηµµένης σε αυτήν ως ενιαίο σώµα Οµαδικής 

Κατάταξης σε Βαθµό ∆ικαστικών Υπαλλήλων του Πρωτοδικείου 

Πειραιά κατά το µέρος που ρητά µε αναφέρει και µε αφορά. 

2) Κάθε άλλης πράξης ή παράλειψης, προγενέστερης ή 

µεταγενέστερης, που είναι συναφής προς την ήδη προσβαλλόµενη. 
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Α.    ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
  
Α1.  Ο εδώ αιτών είµαι δικαστικός υπάλληλος µε βαθµό Α΄ της 

κατηγορίας Τ.Ε. του κλάδου Γραµµατέων και υπηρετώ στο 

Πρωτοδικείο Πειραιά. 

  

Ειδικότερα διορίστηκα ως δικαστικός επιµελητής στις 14.9.1989 

(Φ.Ε.Κ./ Γ΄ 198/14.9.1989) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, 

όπου ορκίστηκα στις 2.10.1989 και ανέλαβα υπηρεσία και στη 

συνέχεια µετατάχτηκα ως Γραµµατέας µετά από απόφαση του 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου στο Πρωτοδικείο Πειραιά (Φ.Ε.Κ./ Γ΄ 

125/28.6.1996). 

 
Υπηρέτησα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά από τις 

14.9.1989 και στη συνέχεια από 8.1.1997 στο Πρωτοδικείο Πειραιά, 

όπου υπηρετώ µέχρι και σήµερα. 

 

Με την µε αριθµό 33/2008 απόφαση του Πενταµελούς 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Εφετείου Πειραιά προάχθηκα στο 

βαθµό Α΄ από 10.6.2008. Ήδη δε από 3.2.2009 (ηµεροµηνία κτήσης 

του πτυχίου Τ.Ε.Ι.) κατέχω το βαθµό Α΄ της κατηγορίας Τ.Ε., καθόσον 

σύµφωνα και µε την µε αριθµό 12/2010 απόφαση του Πενταµελούς 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Εφετείου Πειραιά, µετατάχθηκα σε 

οµοιόβαθµη θέση της Τ.Ε. κατηγορίας του κλάδου Γραµµατέων 

(Φ.Ε.Κ. 258/31.3.2010), µετά την αναγνώριση του πτυχίου Ανώτατου 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που έλαβα κατά τη διάρκεια 

της υπηρεσίας µου ως δικαστικού υπαλλήλου. 

 
Α2. Η∆Η ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2012 ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, Α1 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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Η∆Η ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 
  

Νόµιµα και εµπρόθεσµα έχω ήδη ασκήσει ενώπιον του 

∆ικαστηρίου Σας την µε αριθµ. καταθ. 7/9.1.2012 Αίτηση Ακύρωσης 

και την µε αριθµ. καταθ. 5/2012 Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης κατά 

της πρώτης πράξης του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µε την οποία κατατάχθηκα από το βαθµό 

Α΄ στο βαθµό Γ΄ και συγκεκριµένα της µε αριθµ. 

1Β0100/α/α:192/13.12.2011 υπηρεσιακής βεβαίωσης – πράξης 

κατάταξης του Υπουργείου.  

Η πράξη αυτή προσβλήθηκε νόµιµα µε την ασκηθείσα αίτηση 

ακύρωσης µου ως η µοναδική πράξη του Υπουργείου µε την οποία 

ενεφάνη η βαθµολογική κατάταξή µου, καθόσον δεν ακολούθησε η 

έκδοση διαπιστωτικής πράξης και ως πράξη άµεσα εκτελεστή, η 

οποία επέφερε άµεσα έννοµα αποτελέσµατα σε βάρος µου και 

αποτελούσε µέρος της σύνθετης διοικητικής ενέργειας – ατοµικής 

διαπιστωτικής πράξης, που όφειλε να εκδοθεί. 

  

ΠΡΟΤΥΠΗ ∆ΙΚΗ ΣΤΟ Σ.Τ.Ε. 
 

Η ασκηθείσα Αίτηση Ακύρωσής µου, η οποία προσδιορίστηκε 

από το ∆ικαστήριό Σας προς συζήτηση την 22η.10.2013 (ηµέρα Τρίτη, 

ώρα 11.00 π.µ., µε Εισηγητή: κ. Ανδρέα ∆ιαµαντή, Εφέτη ∆.∆.), 

εισήχθη ήδη στο Συµβούλιο της Επικρατείας µε τη διαδικασία της 
πρότυπης δίκης («δίκη πιλότος»), καθόσον έγινε δεκτή η σχετική 

αίτησή µου µε την από 31.5.2012 Πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 

παρ. 1 του Ν. 3900/2010 και πλέον αναµένεται ο ορισµός της 

δικασίµου της στο Σ.τ.Ε. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2012 ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, Α1 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥ 

  

Η Αίτηση Αναστολής µου έγινε δεκτή µε την µε αριθµ. 83/2012 
απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, Α1 Ακυρωτικού 
Τµήµατος (σε Συµβούλιο) και ανεστάλη η βαθµολογική κατάταξη και 

µισθολογική ένταξή µου µέχρι τη δηµοσίευση απόφασης από το Σ.τ.Ε. 

πλέον («πρότυπη δίκη») επί της από 9.1.2012 ασκηθείσας Αίτησης 

Ακύρωσης µου. 

 

Α3.  Στη συνέχεια την 4η.7.2012 έλαβα γνώση για πρώτη φορά 

(έλαβα αντίγραφο µετά από σχετική αίτησή µου) της µε αριθµ. 

3024οικ./2.4.2012 Οµαδικής ∆ιαπιστωτικής Πράξης Κατάταξης των 

∆ικαστικών Υπαλλήλων στους βαθµούς του Ν. 4024/2011 του 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

και της συνηµµένης σε αυτήν ως ενιαίο σώµα Οµαδικής Κατάταξης σε 

Βαθµό ∆ικαστικών Υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία 

απευθυνόταν στο Τµήµα Μισθοδοσίας του Πρωτοδικείου Πειραιά 

προς εσωτερική διανοµή, όπου και ευρίσκετο. Σύµφωνα µε αυτή την 

οµαδική ∆ιαπιστωτική Πράξη, στη συνηµµένη Κατάσταση της οποίας 

αναφέροµαι ρητά, κατατάχθηκα από την 1η.11.2011 στο βαθµό Γ΄. 

 

Την παραπάνω µη νόµιµη πράξη του Υπουργείου που 
παράγει άµεσες έννοµες συνέπειες σε βάρος µου και είναι άµεσα 
εκτελεστή ήδη προσβάλλω µε την παρούσα και ζητώ την ακύρωσή 

της για τους εξής νόµιµους, βάσιµους και αληθείς λόγους. 

 
Β1. ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ 
ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
 Η προσβαλλόµενη συνιστά οµαδική διαπιστωτική πράξη, µε 

την οποία κατατάχθηκαν σωρευτικά στο βαθµολόγιο του Ν. 
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4024/2011 οι δικαστικοί υπάλληλοι που περιλαµβάνονται στη 

συνηµµένη σε αυτήν Κατάσταση, στην οποία µεταξύ άλλων 

αναφέροµαι ρητά.  

  

Η σωρευτική κατάταξη όµως υπαλλήλων µέσω της οµαδικής 

διαπιστωτικής είναι απόλυτα παράνοµη, καθόσον για τη βαθµολογική 

κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων απαιτείται οπωσδήποτε η 

έκδοση ατοµικής διαπιστωτικής πράξης για τον κάθε µετατασσόµενο 

υπάλληλο, µε την οποία να διαπιστώνεται η συνδροµή των 

προϋποθέσεων του νόµου ατοµικά για τον καθένα και σε ουδεµία 
περίπτωση είναι νοητή η σωρευτική κατάταξη τους, όπως έχει 

κρίνει και το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο (Α.Ε.∆. 16/1985). 

  

Συνεπώς, ενώ η αυτοδίκαιη βαθµολογική κατάταξη των 

υπηρετούντων υπαλλήλων µε βάση το άρθρο 28 του Ν. 4024/2011 σε 
ουδεµία περίπτωση αίρει την υποχρέωση της διοίκησης προς 
έκδοση διαπιστωτικής ατοµικά για κάθε υπάλληλο, το Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης συνεχίζει την παράνοµη πρακτική του εκδίδοντας 

οµαδικές διαπιστωτικές πράξεις µε τις οποίες κατατάσσει σωρευτικά 

τους δικαστικούς υπαλλήλους, τις οποίες µάλιστα ουδόλως κοινοποιεί 

στους αφορόντες υπαλλήλους και παραλείποντας να εκδώσει 

ατοµικές διαπιστωτικές πράξεις, ως οφείλει. 

  

Εποµένως, για αυτό το λόγο η προσβαλλόµενη οµαδική 

∆ιαπιστωτική Πράξη είναι πρόδηλα παράνοµη και πρέπει να 

ακυρωθεί. 

  

 

Β2. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ Ο 
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΟΥ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν. 
4024/2011 
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 α) Ο εδώ αιτών κατείχα ήδη νόµιµα τον καταληκτικό βαθµό Α΄ 

σύµφωνα µε το Σύνταγµα (άρθρο 92 Σ), το νόµο (άρθρο 9 του Ν. 

2993/2002 και τα άρθρα 23, 66, 68 και 69 του Ν. 2812/2000 – 

Κύρωση Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων) και την µε αριθµό 33/2008 
απόφαση του Πενταµελούς Υπηρεσιακού Συµβουλίου του 
Εφετείου Πειραιά. 
 

β) Με την προσβαλλόµενη πράξη κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 

28 του Νόµου 4024/2011, που ρυθµίζει την βαθµολογική κατάταξη 

του ήδη υπηρετούντος προσωπικού, κατατάσσοµαι αιφνιδιαστικά στο 

βαθµό Γ΄ (κλιµάκιο Γ3) και ως εκ τούτου υφίσταµαι άµεσα 
υποβιβασµό από τον βαθµό Α΄.  

 

Υποβιβασµός δε νοείται καταρχήν τόσο η κατά βαθµό µείωση, 

όσο και η µε οποιονδήποτε τρόπο δυσµενής µετάταξη, την οποία δεν 

δύναται να επιβάλει ο κοινός νοµοθέτης, εφόσον επιφέρει είτε 

δυσµενέστερους όρους παραγωγικής εξέλιξης είτε περικοπή των 

νόµιµων επιδοµάτων είτε µείωση των αποδοχών. Ο δε υποβιβασµός 

αυτός νοείται ως µία από τις περιοριστικά αναφερόµενες πειθαρχικές 

ποινές για την περίπτωση παραπτώµατος υπαλλήλου, σύµφωνα και 

µε το άρθρο 93 του Ν. 2812/2000 (Κύρωση Κώδικα ∆ικαστικών 

Υπαλλήλων) και το άρθρο 109 του Ν. 3528/2007 (Κώδικας ∆ηµοσίων 

Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.). 

Μάλιστα στην περίπτωση που ο υπάλληλος υποπέσει σε παράπτωµα 

ο Υπαλληλικός Κώδικας και αντίστοιχα ο Κώδικας των ∆ικαστικών 

Υπαλλήλων προβλέπει µόνο τον κατά ένα βαθµό υποβιβασµό (Σ.τ.Ε. 

1214/1970, 1215/1970). 

 

Όπως δε σχετικά (ad hoc) έκρινε η Ολοµέλεια του Αρείου 

Πάγου µε την ΑΠ Ολοµ. 1238/1982 απόφαση: «Ως υποβιβασµός νοείται, 

κατά την διαληφθείσαν ανωτέρω συνταγµατικήν διάταξιν, ουχί µόνον η κατά 

βαθµόν µείωσις των εν υπηρεσία τελούντων δηµοσίων υπαλλήλων ωρισµένης 
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υπηρεσίας ή κλάδου ταύτης, αλλά και η συντελούµενη, είτε δια της 

καθιερώσεως νέων τυπικών προϋποθέσεων, είτε καθ’οιονδήποτε άλλον 

τρόπον, δυσµενής µετάταξις των εκ τίνος κλάδου εις έτερον, την οποία δεν 

δύναται να επιβάλη ο κοινός νοµοθέτης, εφ’όσον επιφέρει αύτη µείωσιν των 

εκ του νόµου αποδοχών, περικοπήν των δικαιούµενων κατά νόµον 

επιδοµάτων ή δυσµενέστερους όρους παραγωγικής εξελίξεως». 

 

γ) Στην προκειµένη περίπτωση η προσβαλλόµενη πράξη, η 

οποία είναι άµεσα εκτελεστή, µε κατατάσσει - υποβιβάζει από τον 

βαθµό Α΄ στον βαθµό Γ΄ (κλιµάκιο Γ3), θίγει τον κεκτηµένο βαθµό 
µου – υφίσταµαι κατά δύο βαθµούς υποβιβασµό - και επιφέρει 
άµεσα µείωση των αποδοχών µου, ενώ ανακόπτει βίαια την εν 

γένει υπηρεσιακή εξέλιξή µου.  

 

Ειδικότερα όσον αφορά την υπηρεσιακή εξέλιξή µου, 

δηµιουργούνται εµπόδια στο νόµιµο δικαίωµα µου να γίνω 

προϊστάµενος οργανικής µονάδας επιπέδου διεύθυνσης, τµήµατος και 

αυτοτελούς γραφείου………, ενώ είχα τα απαιτούµενα από το νόµο 

προσόντα  για να υποβάλω σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τις  

θέσεις αυτές. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα 

∆ικαστικών Υπαλλήλων (άρθρα 70 επ. του Ν. 2812/2000) για τη θέση 

του προϊσταµένου διεύθυνσης επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι Α΄ 

βαθµού κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και ∆.Ε. µε τριετή τουλάχιστον 

προϋπηρεσία στο βαθµό αυτό, ενώ για τη θέση του προϊσταµένου 

τµήµατος και αυτοτελούς γραφείου επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι 

Α΄ βαθµού κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και ∆.Ε., δηλαδή προϋποθέσεις, τις 

οποίες ήδη πληρούσα και γι’αυτό είχα το δικαίωµα να υποβάλω 

αίτηση υποψηφιότητας, καθόσον είµαι δικαστικός υπάλληλος 

κατηγορίας Τ.Ε. και κατείχα το βαθµό Α΄ άνω των 3 ετών.  

 

Παράλληλα µετά και τη δηµοσίευση του Ν. 4024/2011 

εκδόθηκε το Π.∆. 39/2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 83/11.4.2012), σύµφωνα µε το 
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άρθρο 1 του οποίου διατηρείται σε ισχύ το υφιστάµενο σύστηµα 

αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων  και το σύστηµα επιλογής 

προϊσταµένων των οργανικών µονάδων αυτών, όπως προβλέπονται 

από τα άρθρα 62, 72 και 73 του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων. 

 

Εποµένως, διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάµενες προϋποθέσεις 

(όπως παραπάνω αναφέρονται) των διατάξεων του Κώδικα 

∆ικαστικών Υπαλλήλων για την επιλογή προϊσταµένων, σύµφωνα µε 

τις οποίες απαιτείται ο δικαστικός υπάλληλος να κατέχει το βαθµό Α΄ 

και ενώ εγώ κατείχα τα προσόντα αυτά, κατατάχθηκα από το βαθµό 

Α΄ σε βαθµό Γ΄ µε βάση το βαθµολόγιο του Ν. 4024/2011 και κατά 

αυτόν τον τρόπο δηµιουργήθηκαν πρόσθετα, υπέρµετρα εµπόδια 

στην παραγωγική εξέλιξή µου. 

 

Εν όψει των παραπάνω µε τη νέα βαθµολογική κατάταξη - 

υποβιβασµό µου στο βαθµό Γ΄ δυσχεραίνεται υπερβολικά η εξέλιξή 

µου ως υπαλλήλου και κυρίως η δυνατότητα επιλογής µου ως 

προϊστάµενου οργανικής µονάδας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 

άρθρα 10 και 28 του Ν. 4024/2011 και 1 του Π.∆. 39/2012. 

 

Ως εκ τούτου, συντελείται µε κοινό νόµο και συγκεκριµένα µε το 

άρθρο 28 του Ν. 4024/2011 υποβιβασµός σε βάρος µου, χωρίς να 

έχω υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωµα, ο οποίος είναι 
παράνοµος και αντισυνταγµατικός.  

 

δ) Περαιτέρω, ο υποβιβασµός του ήδη υπηρετούντος 

προσωπικού των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και των 

εισαγγελιών όλης της χώρας σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 

4024/2011 βλάπτει και υποβαθµίζει τον ίδιο τον πυλώνα της 

δικαιοσύνης, παρότι η απονοµή της δικαιοσύνης θεωρείται ως 
πρωταρχικής σηµασίας και υπέρτερου δηµόσιου συµφέροντος 
ζήτηµα. Είναι δε αντιφατικό και εκ διαµέτρου αντίθετο το να 
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υποβαθµίζεται το προσωπικό που υπηρετεί στα δικαστήρια, ενώ η 

επιτάχυνση στην απονοµή της δικαιοσύνης έχει κριθεί ως ζωτικό και 

καίριο αίτηµα για τη χώρα µας εν όψει της διαπιστωµένης µεγάλης 

καθυστέρησης στον τοµέα αυτόν (Σ.τ.Ε., Πενταµελές Υπηρεσιακό 

Συµβούλιο 41/2011).  

 

ε) Συνεπώς, για τους παραπάνω αναφερόµενους λόγους και η 

προσβαλλόµενη πράξη είναι µη νόµιµη και πρέπει να ακυρωθεί. 

 

 
Β3. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν. 4024/2011 ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 92 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 
 α) Εξάλλου, εκτός από τα παραπάνω αναφερόµενα, στο άρθρο 

28 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 που ρυθµίζει την κατάταξη του 

υπηρετούντος προσωπικού ορίζεται ότι: «Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους 

βαθµούς της κατηγορίας που υπηρετούν, µε βάση τον συνολικό χρόνο 

πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 

2 και 3 του άρθρου 98 του Υ.Κ. και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δηµόσιο ή τον 

ιδιωτικό τοµέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθµολογική ή τη µισθολογική 

κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου…». 

 
Η διάταξη της παραγράφου αυτής έρχεται σε ευθεία 

σύγκρουση µε το άρθρο 92 παρ. 3 του Συντάγµατος, καθόσον 
παραβλέπει την απαιτούµενη από το οικείο Υπηρεσιακό 
Συµβούλιο σύµφωνη γνώµη για την υπηρεσιακή µεταβολή του 

δικαστικού υπαλλήλου.  

 
 β) Ειδικότερα στο άρθρο 92 παρ. 3 του Συντάγµατος ορίζεται 

ρητά ότι: «Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και 
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µετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων ενεργούνται ύστερα από σύµφωνη 

γνώµη υπηρεσιακών συµβουλίων που συγκροτούνται κατά πλειοψηφία 

από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, όπως νόµος 

ορίζει». 

∆ηλαδή σύµφωνα µε την παραπάνω ρητή και σαφή 

γραµµατική ερµηνεία του άρθρου 92 παρ. 3 του Συντάγµατος και την 

πάγια νοµολογία των δικαστηρίων η υπηρεσιακή κατάσταση και οι 

υπηρεσιακές µεταβολές των δικαστικών υπαλλήλων ενεργούνται 

µόνο ύστερα από σύµφωνη γνώµη των Υπηρεσιακών – 
∆ικαστικών Συµβουλίων, που συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από 

δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους. 

 
Γι’ αυτό και η υπηρεσιακή µεταβολή δηλαδή ο υποβιβασµός σε 

βάρος µου χωρίς την σύµφωνη γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού 
∆ικαστικού Συµβουλίου αντίκειται άµεσα και ευθέως στο Σύνταγµα.  

 

γ) Όπως δε έχει κριθεί από το Συµβούλιο της Επικρατείας κατά 

την πάγια νοµολογία αυτού «οι ανήκοντες στο µη δικαστικό τούτο 

προσωπικό έχουν, στο σύνολό τους, χαρακτήρα δικαστικών υπαλλήλων και 

καλύπτονται από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 92 του Συντάγµατος 

εγγυήσεις …. ο συνταγµατικός νοµοθέτης δεν ανέχεται ανάµιξη των 

οργάνων της εκτελεστικής λειτουργίας ούτε και προκειµένου δια την 

κατανοµή των δικαστικών υπαλλήλων µέσα στους κόλπους των δικαστηρίων, 

η οποία, δια την πλήρην εξασφάλιση της ανεξαρτησίας τους, πρέπει να 

αποφασίζεται από όργανα που έχουν την ιδιότητα δικαστικού λειτουργού» 

(Ολ. Σ.τ.Ε. 2909/1986). 

 

Εξάλλου «τα υπηρεσιακά συµβούλια των δικαστικών υπαλλήλων 

του άρθρου 92 του Συντάγµατος … εντάσσονται οργανωτικά στο 

δικαστικό µηχανισµό του κράτους και αποτελούν δικαστικές αρχές» και « 

…οι πράξεις των υπηρεσιακών αυτών συµβουλίων ως πράξεις δικαστικών 

αρχών δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως, ακόµη και αν το περιεχόµενο 
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τους αναφέρεται σε θέµατα διοικήσεως» (Ολ. Σ.τ.Ε. 3084/2008, Σ.τ.Ε. Τµ. 

Γ΄ 320-322/2011). 

Όπως δε έκρινε και η Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου: «Εκ των 

διατάξεων του Συντάγµατος … απορρέει δέσµευσις του κοινού νοµοθέτου, 

όστις … οφείλει επίσης να απέχη από πάσης αναδιαρθρώσεως των ως 

είρηται υπηρεσιών ή άλλης οιασδήποτε νοµοθετικής µεταβολής 

συνεπαγόµενης τον, άνευ προηγούµενης αποφάσεως του αρµοδίου 

υπηρεσιακού συµβουλίου, υποβιβασµόν των ήδη υπηρετούντων 

υπαλλήλων ωρισµένης υπηρεσίας, κατηγορίας ή ειδικότητος, οίτινες έχουν 

ήδη ενταχθή κατά τας διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, εις ωρισµένον 

βαθµόν ή κλάδον ..» (Ολοµ. Α.Π. 1238/1982). 

 

δ) Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω αναφερόµενα και 

αφορόντα την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων και 

τις υπηρεσιακές µεταβολές αυτών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 92 

παρ. 3 του Συντάγµατος, αποκλειστικά αρµόδια για να αποφασίσουν 

είναι τα Υπηρεσιακά Όργανα του άρθρου αυτού, που συνιστούν 

δικαστικές αρχές και αποτελούνται κατά πλειοψηφία από δικαστικούς 

λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, χωρίς την ανάµειξη της 
εκτελεστικής εξουσίας. 

 
Περαιτέρω, οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συµβουλίων 

του άρθρου 92 παρ. 3 του Συντάγµατος είναι απρόσβλητες, 

καθόσον αυτά τα υπηρεσιακά συµβούλια θεωρούνται δικαστικές 

αρχές και οι αποφάσεις τους δεν προσβάλλονται ενώπιον των 

δικαστηρίων. Εποµένως, η µε αριθµό 33/2008 απόφαση του 

Πενταµελούς Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που 

σύµφωνα µε το Σύνταγµα µε προήγαγε σε βαθµό Α΄ δεν δύναται 

ακυρωθεί από τον κοινό νοµοθέτη. 

 

ε) Εποµένως, κάθε πράξη ή απόφαση, που εκδίδεται κατά 

παρέκκλιση του άρθρου 92 παρ. 3 του Συντάγµατος και µε 

παράκαµψη των υπηρεσιακών συµβουλίων του άρθρου αυτού, 
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εκδίδεται κατά παράβαση του Συντάγµατος και κατά συνέπεια η 

προσβαλλόµενη πράξη είναι προφανώς µη νόµιµη και πρέπει και για 

το λόγο αυτό να ακυρωθεί. 

 

 
 
Β4. ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 4024/2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

 
 α) Περαιτέρω η υπαγωγή των δικαστικών υπαλλήλων στο 

πεδίο εφαρµογής του Ν. 4024/2011 είναι πρόδηλα αντισυνταγµατική, 

καθόσον έρχεται σε ευθεία σύγκρουση µε το άρθρο 92 του 

Συντάγµατος. 

 

 Ειδικότερα: 

   

 Ο Ν. 4024/2011 ρυθµίζει το µισθολόγιο – βαθµολόγιο, την 

εργασιακή εφεδρεία και την εν γένει υπαλληλική κατάσταση των 
διοικητικών υπαλλήλων του ∆ηµοσίου. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόµου αυτού οι 

δικαστικοί υπάλληλοι υπάγονται ρητά στο πεδίο εφαρµογής του.  

 

Όµως η επέκταση του πεδίου εφαρµογής του νόµου και στους 

δικαστικούς υπαλλήλους και η µε τον τρόπο αυτό εξοµοίωση τους µε 

τους υπόλοιπους δηµοσίους υπαλλήλους παραβλέπει την ειδική 
συνταγµατική πρόβλεψη για τους δικαστικούς υπαλλήλους, που 

περιέχεται στο άρθρο 92 του Συντάγµατος. 

 
β) Πιο συγκεκριµένα το Σύνταγµα ρυθµίζει την υπηρεσιακή 

κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων  µε την ειδική διάταξη του 

άρθρου 92 στο Τµήµα Ε΄ του Συντάγµατος µε τίτλο «∆ικαστική 
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Εξουσία» - Κεφάλαιο Πρώτο µε τίτλο «∆ικαστικοί λειτουργοί και 

υπάλληλοι», σύµφωνα µε τις διατάξεις του οποίου οι δικαστικοί 
υπάλληλοι ανήκουν στην δικαστική εξουσία. Ενώ για τους 

υπόλοιπους διοικητικούς – κρατικούς υπαλλήλους γίνεται πρόβλεψη 

στο άρθρο 103 στο Τµήµα ΣΤ΄ του Συντάγµατος µε τίτλο «∆ιοίκηση» - 

Κεφάλαιο ∆εύτερο µε τίτλο «Υπηρεσιακή Κατάσταση των οργάνων 

της ∆ιοίκησης».  

 

γ) Κατά αυτόν τρόπο το Σύνταγµα εντάσσει συστηµατικά αλλά 

και ουσιαστικά τους δικαστικούς υπαλλήλους στη δικαστική εξουσία 

µαζί µε τους δικαστικούς λειτουργούς, ορίζοντας µάλιστα ότι οι 

δικαστικοί υπάλληλοι λειτουργούν κάτω από την εποπτεία των 

δικαστικών λειτουργών, που είναι οι ιεραρχικά προϊστάµενοί τους. Σε 
αντίθεση µε τους δηµόσιους υπαλλήλους γενικά, που αποτελούν 

έµµεσα όργανα του κράτους και ανήκουν στη ∆ιοίκηση.  

 

Εποµένως, το ίδιο το Σύνταγµα προβαίνει σε εµφανή 
διάκριση των δικαστικών υπαλλήλων από τους υπόλοιπους 
δηµόσιους υπαλλήλους, κατατάσσοντάς τους σε ιδιαίτερη κατηγορία 

δηµοσίων υπαλλήλων υπό την εποπτεία των δικαστικών λειτουργών. 

 

Όπως δε έχει (ad hoc) κριθεί:  

 

i. «Οι υπάλληλοι της γραµµατείας των δικαστηρίων και των 

εισαγγελιών αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία δηµοσίων υπαλλήλων για την 

οποία προνοεί το Σύνταγµα στο άρθρο 92 παρ. 2», (Ολ. Σ.τ.Ε., 108-

110/1997, Ολ. Σ.τ.Ε. 115/1997), δεδοµένου ότι «οι δικαστικοί 

υπάλληλοι συµβάλλουν ενεργώς στο δικαιοδοτικό έργο των δικαστηρίων, 

µετέχοντες και στη σύνθεση αυτών» (Ολ. Σ.τ.Ε. 320-322/2011, Σ.τ.Ε., Γ΄ 

Τµ. 3034/2008). 
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ii. «…οι δικαστικοί υπάλληλοι … δεν είναι διοικητικοί υπάλληλοι εκ 

των αναφερόµενων στο άρθρο 103 του Συντάγµατος και άρα δεν είναι 

“πολιτικοί υπάλληλοι”». (Ολοµ. Σ.τ.Ε. 2908/1986) 

iii. «οι δικαστικοί υπάλληλοι ανήκουν σε ιδιαίτερη κατηγορία 

δηµοσίων υπαλλήλων, η οποία τελεί υπό διαφορετικές συνθήκες εργασίας 

από αυτές υπό τις οποίες τελούν οι λοιποί δηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι 

Ν.Π.∆.∆. και εποµένως δικαιολογείται η διαφορετική ρύθµιση της 

υπηρεσιακής τους καταστάσεως, χωρίς εκ του λόγου αυτού να παραβιάζεται 

η αρχή της ισότητας … Ενόψει … και των ιδιαίτερων σε σχέση µε τους 

λοιπούς δηµόσιους υπαλλήλους χαρακτηριστικών των καθηκόντων τους ως 

υπαλλήλων…βρίσκονται υπό την άµεση εποπτεία των δικαστικών 

λειτουργών…» (Σ.τ.Ε., Τµ. Γ΄ 1481/2002, Στ.Ε. Τµ. Γ΄ 1482/2002). 

 

δ) Εξάλλου στοιχεία ενισχυτικά της ιδιαιτερότητας των 

δικαστικών υπαλλήλων αποτελούν η ύπαρξη ειδικού 
βαθµολογικού, υπηρεσιακού και µισθολογικού καθεστώτος από 

το 1934 µέχρι σήµερα, καθώς και η ύπαρξη ειδικού νοµοθετήµατος µε 

τον τίτλο Κώδικας ∆ικαστικών Υπαλλήλων [ο Κώδικας ∆ικαστικών 

Υπαλλήλων Ν. 2812/2000 καταρτίστηκε από ειδική 

νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε µε το άρθρο 

20 του Ν. 1968/1991 (Φ.Ε.Κ. 150 Α΄) και ψηφίστηκε µε τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος], µε 

αποτέλεσµα να µην εφαρµόζεται σε αυτούς ο Κώδικας Κατάστασης 

∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.∆.∆. (Ν. 3528/2007).  Άλλωστε έχει κριθεί από το Ανώτατο 

Ακυρωτικό ∆ικαστήριο ότι: «ως δικαστικοί οι εν λόγω υπάλληλοι δεν είναι 

δυνατόν να υπαχθούν στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα» (Ολοµ. Στ.Ε. 

2908/1986). 

 

ε) Σύµφωνα δε µε το δοθέν από 3.8.2011 Γνωµοδοτικό 

Σηµείωµα της Αξ. κας Γλυκερίας Σιούτη, Καθηγήτριας ∆ιοικητικού 

∆ικαίου στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών επί του 
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ερωτήµατος που της έθεσε ο Σύλλογος ∆ικαστικών Υπαλλήλων 

Πειραιά σχετικά µε το εάν «οι δικαστικοί υπάλληλοι (οι υπάλληλοι της 

γραµµατείας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών) συνιστούν κατά το 

Σύνταγµα ειδική κατηγορία κρατικών υπαλλήλων, ούτως ώστε να επιβάλλεται 

να διέπονται από ίδιο νοµικό καθεστώς για τη ρύθµιση της υπηρεσιακής, 

βαθµολογικής και µισθολογικής τους κατάστασης και όχι από αυτό που διέπει 

τους λοιπούς υπαλλήλους του κράτους», δόθηκε κατά λέξη η εξής 

απάντηση:  

 

«Το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει επανειληµµένως κρίνει ότι 

η µη κατάταξη των δικαστικών υπαλλήλων σε κατηγορίες αντίστοιχες 

µε τα τυπικά προσόντα διορισµού τους, όπως προβλέπεται για τους 

δηµόσιους υπαλλήλους, δεν συνιστά παραβίαση της αρχής της 

ισότητας, διότι η διαφορετική ρύθµιση της υπηρεσιακής κατάστασης 

των δικαστικών υπαλλήλων σε σχέση µε τους δηµόσιους υπαλλήλους 

δικαιολογείται από τη διαφορετική νοµική θέση και την ιδιαίτερη φύση 

των καθηκόντων των πρώτων (βλ. Σ.τ.Ε. Ολ. 108/1997, Ολ. 115/1997, 

1481/2002). Επίσης, έχει κρίνει ότι τα Υπηρεσιακά Συµβούλια των 

δικαστικών υπαλλήλων εντάσσονται οργανωτικά στο δικαστικό 

µηχανισµό του Κράτους και αποτελούν δικαστικές αρχές, εν όψει του 

ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι συµβάλλουν ενεργώς στο δικαιοδοτικό 

έργο των δικαστηρίων µετέχοντες και στη σύνθεση αυτών». 

[...] 

«Οι δικαστικοί υπάλληλοι συνιστούν ειδική κατηγορία 

υπαλλήλων, την οποία το Σύνταγµα διαφοροποιεί ουσιωδώς από τις 

άλλες κατηγορίες υπαλλήλων του Κράτους και όσων εξοµοιώνονται µε 

αυτούς. Εποµένως, το νοµοθετικό καθεστώς, το οποίο ρυθµίζει την 

υπηρεσιακή, τη βαθµολογική και µισθολογική κατάσταση των 

δικαστικών υπαλλήλων επιβάλλεται να είναι διαφορετικό και δη 

ευνοϊκότερο για αυτούς από αυτό των λοιπών υπαλλήλων του 

Κράτους και όσων εξοµοιώνονται µε αυτούς. Τυχόν ένταξη σε ενιαίο 

υπηρεσιακό, βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς των δικαστικών 
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υπαλλήλων µε αυτό των υπαλλήλων του Κράτους και όσων 

εξοµοιώνονται µε αυτούς θα αντιτίθετο στα άρθρα 92 παρ.1-3 και 4 

παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος». 

 

στ) Εν όψει όλων των ανωτέρω, οι δικαστικοί υπάλληλοι θα 
έπρεπε να έχουν τεθεί εκτός του πεδίου εφαρµογής του Ν. 
4024/2011, εντασσόµενοι στις εξαιρούµενες περιπτώσεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παραπάνω νόµου, όπως οι 

δικαστικοί λειτουργοί, οι ιατροδικαστές, τα µέλη ∆.Ε.Π. 

Πανεπιστηµίων, οι καθηγητές Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Ανωτέρων 

Εκκλησιαστικών Σχολών κ.λπ., καθόσον η παράβλεψη της ειδικής 

συνταγµατικής πρόβλεψης στο άρθρο 92 του Συντάγµατος για αυτούς 

και η εξοµοίωση τους µε τους υπόλοιπους δηµοσίους υπαλλήλους 

συνιστά παράβαση και της συνταγµατικής αρχής της ισότητας (άρθρο 

4 παρ. 1 του Συντάγµατος), αφού οδηγεί στην όµοια µεταχείριση 

ανόµοιων κατηγοριών υπαλλήλων. 

 

 
Γ. Επειδή η προσβαλλόµενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση 

του Συντάγµατος και των αρχών της νοµιµότητας και της ισότητας. 

 

 Επειδή η σωρευτική κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων 

σε ουδεµία περίπτωση είναι νόµιµη και επιτρεπτή, αντίθετα 

επιβάλλεται εν προκειµένω να εκδώσει η ∆ιοίκηση ατοµικές 

διαπιστωτικές πράξεις, καθόσον µε την πρακτική της έχει συντελέσει 

παράλειψη νόµιµης οφειλόµενης ενέργειας. 

 

 Επειδή ο υποβιβασµός των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων 

είναι παράνοµος και αντισυνταγµατικός. 
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Επειδή για τις υπηρεσιακές µεταβολές των δικαστικών 

υπαλλήλων κατ’επιταγή του Συντάγµατος απαιτείται η σύµφωνη 

γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών – ∆ικαστικών Συµβουλίων. 

 

 Επειδή το ίδιο το Σύνταγµα εντάσσει τους δικαστικούς 

υπαλλήλους στη δικαστική εξουσία µαζί µε τους δικαστικούς 

λειτουργούς εν όψει και του ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι µετέχουν και 

στη σύνθεση των δικαστηρίων, ενώ οι υπόλοιποι δηµόσιοι υπάλληλοι 

εντάσσονται στη ∆ιοίκηση του κράτους. 

  

Επειδή για όλους τους παραπάνω λόγους πρέπει να ακυρωθεί 

η προσβαλλόµενη πράξη. 

 

 Επειδή η παρούσα Αίτησή µου συνέχεται απόλυτα µε την από 

9.1.2012 Αίτηση Ακύρωσής µου, η οποία έχει ήδη εισαχθεί στο 

Συµβούλιο της Επικρατείας µε τη διαδικασία της πρότυπης δίκης 

(«δίκη πιλότος») και πρέπει να συνεκδικαστεί. 

 

Επειδή έχω ίδιο, άµεσο και έννοµο συµφέρον στην άσκησης 

της παρούσας. 

 

Επειδή η παρούσα αίτησή µου είναι νόµιµη, βάσιµη και 

αληθής. 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 
            Και όσους νόµιµα προσθέσω κατά τη συζήτηση της παρούσας 

 
ΖΗΤΩ 

 
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή µου στο σύνολο της. 

Να ακυρωθούν: 
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1) Η µε αριθµό 3024οικ/2.4.2012 Οµαδική ∆ιαπιστωτική Πράξη 

Κατάταξης των ∆ικαστικών Υπαλλήλων στους βαθµούς του Ν. 

4024/2011 του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και της συνηµµένης σε αυτήν ως ενιαίο σώµα Οµαδικής 

Κατάταξης σε Βαθµό ∆ικαστικών Υπαλλήλων του Πρωτοδικείου 

Πειραιά µέρος που ρητά µε αναφέρει και µε αφορά. 

2) Κάθε άλλη πράξη ή παράλειψη, προγενέστερη ή 

µεταγενέστερη, που είναι συναφής προς την προσβαλλόµενη. 

Να διαβιβαστεί η παρούσα στο Συµβούλιο της Επικρατείας ως 

µέρος της δικογραφίας της υπόθεσής µου, καθόσον έχει ήδη εισαχθεί 

στο Σ.τ.Ε. µε τη διαδικασία της πρότυπης δίκης η προγενέστερη και 

απόλυτα σχετική Αίτηση Ακύρωσής µου, προκειµένου να 

συνεκδικαστούν. 

Να καταδικαστεί το καθ’ ου Ελληνικό ∆ηµόσιο στη συνολική 

δικαστική µου δαπάνη και την αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου 

µου.  

  
 

Πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητό µου διορίζω τον δικηγόρο 

Πειραιά Παναγιώτη ∆έγλερη του Εµµανουήλ (ΑΜ: 2845 ∆.Σ.Π.), 

κάτοικο Πειραιά, οδός Μπουµπουλίνας, αριθµ. 25 (τηλ. 210.4119155, 

210. 4129849, fax 210.4119189)  

 
 
          Πειραιάς, …..8.2012 

      Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος  


