Αριθµός Απόφασης 176/2012
ΤΟ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α 1 - ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ
(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)
Α π ο τ ε λ ο ύ µ ε ν ο από τους δικαστές Ειρήνη Γιανναδάκη,
Πρόεδρο Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, Ανδρέα ∆ιαµαντή, Γεωργία
Ρεξίνη, Εισηγήτρια, Εφέτες ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και γραµµατέα την
Αικατερίνη Χρυσοπούλου, δικαστική υπάλληλο.
Σ υ ν ή λ θ ε στην αίθουσα διασκέψεων του (γραφείο Προέδρου), στις 11
Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30, γ ι α να δικάσει την από
25-6-2012 αίτηση, του

Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
κ α τ ά του ∆ηµητρίου Χατζίνα, κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής,
οδός Ρεθύµνης αρ. 33.
Με την κρινόµενη αίτηση επιδιώκεται η ανάκληση της 83/2012
απόφασης του Α1 Ακυρωτικού Τµήµατος (σε συµβούλιο).
Αντίγραφο της αιτήσεως κοινοποιήθηκε ύστερα από παραγγελία
της Προέδρου του Α1' Τµήµατος του ∆ικαστηρίου στον καθ'ου η αίτηση
για να παράσχει σχετικές πληροφορίες, οι οποίες και παρασχέθηκαν (βλ.
το υπ'αριθ. 910Β/4-7-2012 αποδεικτικό επιδόσεως του ∆ικαστικού
Επιµελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Θεόδωρο Λυκοτραφίτη).
Το ∆ικαστήριο ως συµβούλιο, αφού άκουσε την εισηγήτρια της
υπόθεσης, Εφέτη ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων Γεωργία Ρεξίνη, που εξέθεσε
τα ζητήµατα που προκύπτουν και ανέπτυξε τη γνώµη της γι’αυτά και
αφού,
Μελέτησε τη δικογραφία, καθώς και τις σχετικές διατάξεις.
Σκέφθηκε κατά νόµο.

1. Επειδή, µε την κρινόµενη αίτηση, η οποία ασκείται νοµίµως
χωρίς την καταβολή παραβόλου, ζητείται η ανάκληση της 83/2012
αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά σε συµβούλιο. Με την
απόφαση αυτή έγινε δεκτή αίτηση του καθ' ου η παρούσα αίτηση και
διατάχθηκε η αναστολή της κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 28
του ν. 4024/2011, βαθµολογικής κατατάξεως και µισθολογικής εντάξεως
του.
2. Επειδή, το άρθρο 52 παρ. 9 του π.δ/τος 18/1989 (φεκ Α' 8),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (φεκ Α' 112), και
κατά το άρθρο 4 του ν. 702/1377 εφαρµόζεται κατά την εκδίκαση των
ακυρωτικών διαφορών από τα διοικητικά εφετεία, ορίζει ότι: «Η απόφαση
της Επιτροπής µπορεί να ανακληθεί ύστερα από αίτηση του αρµόδιου
Υπουργού ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή εκείνου που θα είχε
δικαίωµα παρέµβασης στην ακυρωτική δίκη. Την ανάκληση µπορεί να
δικαιολογήσουν µόνο νεότερα κρίσιµα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν τεθεί
υπ' όψη της Επιτροπής κατά την έκδοση της απόφασης της, ή µεταβολή
των δεδοµένων, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η αναστολή εκτέλεσης».
3. Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων αν έχει γίνει
δεκτή αίτηση αναστολής διοικητικής πράξεως, είναι δυνατή η υποβολή
αιτήσεως ανακλήσεως από τον διάδικο Υπουργό ή ΝΠ∆∆, εφόσον
προσάγονται νεότερα κρίσιµα στοιχεία ή υπάρχει µεταβολή δεδοµένων επί
των οποίων στηρίχθηκε το Συµβούλιο και έκανε δεκτή την αίτηση
αναστολής. Ως κρίσιµα νεότερα στοιχεία, δυνάµενα να δικαιολογήσουν την
επάνοδο της Επιτροπής, νοούνται εκείνα, τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη
της Επιτροπής κατά την εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής (ΕΑ ΣτΕ
425/2012, 151/2011 ολοµ.). Κατά την έρευνα όµως των νέων στοιχείων
παραδεκτώς εξετάζονται και συνεκτιµώνται λόγοι της αιτήσεως
αναστολής, που αναφέρονται στη συνδροµή των νοµίµων
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προϋποθέσεων

της

αναστολής εκτελέσεως

και

οι

οποίοι

δεν

αποτέλεσαν αντικείµενο κρίσης της απόφασης της οποίας ζητείται η
-

ανάκληση, εφόσον δεν υπάρχει άλλο ειδικό βοήθηµα παροχής
προσωρινής δικαστικής προστασίας στον αιτηθέντα την αναστολή.
4. Επειδή, µε την ΙΒΟ100/α/α 192/13-12-2011 υπηρεσιακή .
βεβαίωση του τµήµατος Μισθοδοσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ο
καθ' ου η αίτηση ∆ηµήτριος Χατζίνας, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του
κλάδου Γραµµατέων, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Πειραιά, κατετάγη
κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 (φεκ Α'
226) από τον Α' βαθµό τον οποίο κατείχε στο Γ βαθµό και συνεπεία της
κατατάξεως αυτής εντάχθηκε στο Γ3 µισθολογικό κλιµάκιο. Με την

-

αίτηση του για την αναστολή εκτελέσεως προέβαλε ότι η βαθµολογική
του κατάταξη απευθείας µε τις διατάξεις του άνω νόµου δεν ήταν νόµιµη
και ήταν αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου 92 του Συντάγµατος.
. Περαιτέρω προέβαλε ότι

η άµεση εκτέλεση της πράξεως του

προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη διότι λόγω του υποβιβασµού του στο
βαθµό Γ' δηµιουργούνταν υπέρµετρα εµπόδια στη δυνατότητα
υπηρεσιακής του εξέλιξης ως προϊστάµενος οργανικής µονάδας
επιπέδου διεύθυνσης, ενώ από τη συνακόλουθη µείωση των αποδοχών
του κατά 500 ευρώ µηνιαίως οδηγείτο σε πλήρη ένδεια και αδυναµία
επιβίωσης ο ίδιος και …….Προς τούτο προσκόµισε αντίγραφα α)
βεβαιώσεων αποδοχών για το ύψος των αποδοχών του προ και µετά
τη νέα βαθµολογική του κατάταξη, ύψους 1.492 και 997,10 ευρώ
αντιστοίχως, από τις οποίες προέκυπτε και καταβολή τοκοχρεωλυσίων
για δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, β
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5. Επειδή, µε την 83/2012 απόφαση του ∆ικαστηρίου έγινε δεκτή . η
αίτηση αναστολής του ∆ηµητρίου Χατζίνα και κρίθηκε µη νόµιµη η, µε την
προαναφερθείσα πράξη, βαθµολογική

κατάταξη

του

και

η συναρτώµενη

µε αυτή µισθολογική του ένταξη. Με την απόφαση αυτή το ∆ικαστήριο δέχθηκε
ειδικότερα ότι η βαθµολογική κατάταξη των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων κατά
τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 και η µε βάση αυτή εν
συνεχεία ένταξη τους σε µισθολογικά κλιµάκια, απαιτεί οπωσδήποτε την έκδοση
διοικητικής πράξεως µε την οποία διαπιστώνεται η συνδροµή των προϋποθέσεων
του νόµου για κάθε ένα κατατασσόµενο υπάλληλο και προσδιορίζεται ο βαθµός
στον οποίο αυτός κατατάσσεται, και δεν είναι νοητή η υπό του νόµου απευθείας
ρύθµιση των επιµέρους ατοµικών περιπτώσεων δια της σωρευτικής κατατάξεως
απροσδιορίστου αριθµού υπαλλήλων,
6. Επειδή, µε την κρινόµενη αίτηση ο Υπουργός επικαλείται ως νέο κρίσιµο
στοιχείο που δικαιολογεί την ανάκληση της αποφάσεως του ∆ικαστηρίου την
έκδοση της 30424οικ/2-4-2012 «διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των
δικαστικών υπαλλήλων στους βαθµούς

του ν, 4024/2011». Με την πράξη

αυτή κατ' επίκληση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 διαπιστώνεται
η κατάταξη σε κατηγορία και βαθµό µε τον για τον καθένα πλεονάζοντα
χρόνο δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Πειραιά από 1-11-2011.
Σύµφωνα µε την
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πράξη αυτή ο καθ' ου κατατάσσεται στην κατηγορία ΤΕ3, µε βαθµό Γ' και
διαθέτει πλεονάζοντα χρόνο στο βαθµό 2 έτη, 5 µήνες και 8 ηµέρες. Ο
καθ' ου η αίτηση, µε το υπόµνηµα που υπέβαλε, ζητεί την απόρριψη της
αιτήσεως και επαναφέρει προς κρίση τους προταθέντες ως άνω µε την
αίτηση αναστολής λόγους, οι οποίοι δεν αποτέλεσαν αντικείµενο κρίσεως
µε την απόφαση της οποίας ζητείται η ανάκληση. Περαιτέρω, υποστηρίζει
και προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι µε την ΠΑ21/31-5-2012
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 η αίτηση
ακυρώσεως (αρ. κατ. 7/2012), κατά της πράξεως για την οποία
χορηγήθηκε η αναστολή, έχει εισαχθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας
για το λόγο ότι τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτηµα της
συνταγµατικότητας των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 κατά
το µέρος που αφορά τη βαθµολογική κατάταξη των δικαστικών
υπαλλήλων.
7. Επειδή, η 30424οικ/2-4-2012 διαπιστωτική πράξη συνιστά
νεότερο, ως χρονολογικώς επόµενο της 83/2012 αποφάσεως του
∆ικαστηρίου, στοιχείο, και δικαιολογεί την επάνοδο του ∆ικαστηρίου
στην αρχική του κρίση. Περαιτέρω, όµως, η βαθµολογική κατάταξη του
καθ' ου έχει ως αποτέλεσµα την, κατά τα προαναφερθέντα, µείωση των
αποδοχών του σε ποσοστό 35% περίπου……….. Υπό τα δεδοµένα αυτά,
το ∆ικαστήριο, συνεκτιµώντας αφενός το γεγονός ότι η βαθµολογική
κατάταξη και η µισθολογική ένταξη των δηµοσίων υπαλλήλων
συνάπτεται µε την οµαλή λειτουργία της

δηµόσιας υπηρεσίας και ως εκ τούτου δεν υπόκειται κατ' αρχήν σε αναστολή,
αφετέρου δε την κατά τα προαναφερθέντα αδυναµία του καθ' ου να
ανταποκριθεί στις προµνηµονευθείσες υποχρεώσεις του και την ως εκ τούτου
δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη του από την άµεση εκτέλεση της
προσβαλλόµενης πράξης, σε περίπτωση ευδοκιµήσεως της ασκηθείσας
αιτήσεως ακυρώσεως, η περί της οποίας κρίση για τη συνταγµατικότητα των
σχετικών διατάξεων εκκρεµεί σε πιλοτική δίκη στο Συµβούλιο της Επικρατείας,
κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που δικαιολογούν την κατ' εξαίρεση
χορήγηση της αναστολής και συνεπώς πρέπει να διατηρηθεί η χορηγηθείσα
αναστολή. Εξάλλου µε την 83/2012 απόφαση κρίθηκε ως προσβαλλόµενη
η βαθµολογική κατάταξη και η συνεπεία αυτής µισθολογική ένταξη του καθ' ου
που έγινε µε την ΙΒΟ100/α/α 192/13-12-2011 υπηρεσιακή βεβαίωση και
συνεπώς ο λόγος, µε τον οποίο προβάλλεται ότι η εν λόγω υπηρεσιακή
βεβαίωση έχει ως εκ της φύσεως της περιορισµένη χρονική ισχύ αφορώσα
τη µισθοδοσία του µηνός ∆εκεµβρίου 2011, πρέπει να απορριφθεί ως
αβάσιµος.
8. Επειδή, κατόπιν τούτων η κρινόµενη αίτηση πρέπει να
απορριφθεί.
∆ια ταύτα
Απορρίπτει την αίτηση.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις

11-9-2012.

Εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 18-10-2012.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πειραιάς.
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ .,
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

