
 

 

 

 

1. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

                                                  ΠΡΟΤΑΣΗ  

 Μετά τη δημοσίευση του  ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄) προκύπτει ανάγκη εναρμόνισης του 

άρθρου 48 παρ.6 και 7 αντίστοιχα      Ν.4356/2015,ΦΕΚ Α 181/24.12.2015. με τη νέα βαθμολογική 

διάρθρωση των δικαστικών υπαλλήλων την αξιολόγηση και των κριτηρίων επιλογής σε θέσεις 

ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων, που πρέπει να ληφθούν υπόψη έτσι ώστε να διασφαλισθεί η 

αμερόληπτη και αντικειμενική κρίση που κυρίαρχα να προάγει την ευγενή άμιλλα, την 

επιβράβευση και την δίκαιη ιεραρχική εξέλιξη των υπαλλήλων προς όφελος της άριστης  

διάρθρωσης των υπηρεσιών και άριστης απονομής της δικαιοσύνης. 

             «Επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων». 

  1.   «Ως προϊστάμενοι διευθύνσεων επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι του οικείου τομέα 

κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ με  A` βαθμό με περισσότερα από 10   χρόνια υπηρεσίας στον   βαθμό αυτό». 

 Η επιλογή γίνεται ύστερα από αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υποβάλλεται στον 

προϊστάμενο ή τον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου διοίκησης του δικαστηρίου, της εισαγγελίας 

ή της υπηρεσίας, στην οποία υπηρετεί ο αιτών, σε αποκλειστική προθεσμία που τάσσεται με πράξη 

του Υπουργού Δικαιοσύνης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες. Η προθεσμία 

αυτή αρχίζει από την ημερομηνία, κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της πράξης, με 

επιμέλεια του προϊσταμένου της γραμματείας ή υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί. Ο προϊστάμενος ήο 

πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διοίκησης αποστέλλει την αίτηση στο αρμόδιο δικαστικό 

(υπηρεσιακό) συμβούλιο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή της.  

2. Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον A’ με περισσότερα από 

10   χρόνια υπηρεσίας στον   βαθμό αυτό, που έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ή αν είναι 

λιγότεροι από τον απαιτούμενο κατά την παράγραφο 5 αριθμό κρινόμενων, κρίνονται προς επιλογή 

και δικαστικοί υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον A’ με περισσότερα από 5   χρόνια 

υπηρεσίας στον   βαθμό αυτό. 

3. Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον A’ με περισσότερα από 

5   χρόνια υπηρεσίας στον   βαθμό αυτό, που έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ή αν είναι 

λιγότεροι από τον απαιτούμενο κατά την παράγραφο 5 αριθμό κρινόμενων, κρίνονται προς επιλογή 

και δικαστικοί υπάλληλοι ΔΕ με βαθμό Α’ με περισσότερα από 10   χρόνια υπηρεσίας στον   βαθμό 

αυτό.   

 4. Ως προϊστάμενοι τμημάτων επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι του οικείου δικαστηρίου, 

εισαγγελίας ή υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Α’ ανεξαρτήτως χρόνων 

υπηρεσίας στον βαθμό  Α΄ και ΔΕ με βαθμό Α’ με περισσότερα από 10   χρόνια υπηρεσίας στον   

βαθμό αυτό. Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι με το βαθμό αυτόν ή αν ο αριθμός τους δεν 

είναι επαρκής, κρίνονται προς επιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Β` που υπέβαλαν αίτηση 

υποψηφιότητας, προηγουμένων εξ αυτών όσων έχουν περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στον βαθμό 

αυτό, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος κατά την παράγραφο 4 αριθμός κρινόμενων.» 

  5. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3 ο αριθμός των δικαστικών υπαλλήλων που 

κρίνονται κάθε φορά για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων πρέπει να είναι 

τουλάχιστον διπλάσιο από τις θέσεις , για τις οποίες γίνεται η κρίση. Εφόσον οι δικαστικοί 

υπάλληλοι που έχουν τα απαιτούμενα Τυπικά προσόντα είναι λιγότεροι από τον αριθμό αυτόν, ο 

πίνακας των δικαστικών υπαλλήλων που κρίνονται συμπληρώνεται έως τον αριθμό αυτόν, σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. 

  


