
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Διοικητικές Απλουστεύσεις ― Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα ― Τροποποίηση διατάξε-

ων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις»

Ι. Γενικά

Το υπό συζήτηση και ψήφιση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε από την Διαρκή Ε-

πιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αποτελείται

από τέσσερα (4) Κεφάλαια και πενήντα ένα (51) άρθρα.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄(άρθρα 1-5) υπό τον τίτλο «Μεί-

ωση Διοικητικών Βαρών-Απλουστεύσεις Διαδικασιών» τροποποιούνται, ι-

δίως, διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) και του

Κανονισµού Προµηθειών Δηµοσίου (π.δ. 118/2007) προς τον σκοπό της α-

πλούστευσης ορισµένων διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, καταργείται η υπο-

χρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωµένων αντιγράφων

των εγγράφων, κατά τις συναλλαγές των πολιτών µε τις δηµόσιες υπηρε-

σίες και τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, και ορίζεται ότι, αντί αυτών, υπο-

βάλλονται και γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά από τη διοίκηση ευκρινή

φωτοαντίγραφα των εκδοθέντων από αυτή πρωτοτύπων. Περαιτέρω, προ-

τείνεται η κατάργηση της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του συµ-

µετέχοντος σε διαγωνισµό, κατά την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της παρ.

4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, εφόσον αυτή φέρει ηµεροµηνία εντός συ-

γκεκριµένης προθεσµίας.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 7-20) υπό τον τίτλο «Καταργή-

σεις-Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Το-
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µέα», κυρίως καταργούνται ή συγχωνεύονται είκοσι τρεις (23) φορείς και υ-

πηρεσίες του δηµόσιου τοµέα [µεταξύ των οποίων, η  «Ανώνυµη Εταιρεία

Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόµων» υπό τον

διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε. (άρθρο 6), η ανώνυµη εταιρεία «Ενοποίηση Αρ-

χαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις» (Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε.) (άρθρο 7), τα ν.π.ι.δ.

«Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και

«Εθνικό Κέντρο Βιβλίου» (Ε.ΚΕ.ΒΙ) (άρθρα 8 και 9), το Ινστιτούτο Συνταγµα-

τικών Ερευνών (άρθρο 10) και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονοµικών Μελε-

τών (άρθρο 11), τα οποία µετατρέπονται σε εργαστήρια του Τµήµατος Νοµι-

κής του Ε.Κ.Π.Α., εντασσόµενα στο νοµικό πρόσωπο του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, τα ν.π.δ.δ. «Οργανισµός Ρυθµιστικού

Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθή-

νας» (ΟΡ.Σ.Α.), «Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλ-

λοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης» (ΟΡ.ΘΕ.) και «Οργανι-

σµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος των Ιωαννίνων»

(ΟΡ.Σ.Ι.) (άρθρο 13), ο Οργανισµός Κωπαΐδας (άρθρο 14) κ.λπ.] και ρυθµίζο-

νται τα ζητήµατα µεταφοράς αρµοδιοτήτων τους, εκκαθάρισής τους, καθώς

και τα ειδικότερα θέµατα του προσωπικού τους.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 21-33) υπό τον τίτλο «Αξιολό-

γηση Προσωπικού των Δηµοσίων Υπηρεσιών-Τροποποίηση Διατάξεων Π.Δ.

318/1992 (Α΄161)» ανακαθορίζεται, ιδίως, το καθεστώς αξιολόγησης του

προσωπικού των δηµόσιων υπηρεσιών. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προτείνο-

νται ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων ανά κλίµακα βαθµολόγησης, επιβάλλεται

η παράθεση ειδικής αιτιολογία, όταν η βαθµολογία κυµαίνεται µεταξύ 9-10

και µεταξύ 1-6, ανακαθορίζεται το σύστηµα αξιολόγησης (χρόνος σύνταξης

εκθέσεων αξιολόγησης, τρόπος γνωστοποίησής τους, διαδικασία υποβολής

ενστάσεων κ.λπ.), συνιστάται δε σε κάθε Υπουργείο αποκεντρωµένη διοίκη-

ση, περιφέρεια ή αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία, και σε κάθε ν.π.δ.δ. «Ειδική

Επιτροπή Αξιολόγησης», µε αποκλειστική αρµοδιότητα την αξιολόγηση των

ενστάσεων των υπαλλήλων.

Τέλος, µε το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 34-51) ρυθµίζονται, ιδίως, επί µέρους

ζητήµατα του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κα-

θώς και ειδικότερα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Με-

ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικώς, µεταξύ άλλων, µε

τη µετατροπή συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου χρόνου και τη λει-

τουργία του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών.
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ΙΙ. Παρατηρήσεις επί του Κεφαλαίου Β΄

Με το Κεφάλαιο Β΄ του Νσχ, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, καταργούνται ή

συγχωνεύονται είκοσι τρεις (23) φορείς και υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα.

Επί των ανωτέρω παρατηρούνται, εν γένει, τα εξής:

Α. Ο νοµοθέτης έχει από το Σύνταγµα ευρύτατη εξουσία οργάνωσης των

δηµόσιων υπηρεσιών, τόσο ως προς τη δοµή τους (σύσταση και κατάργηση

Υπουργείων, Γενικών ή Ειδικών Γραµµατειών, Γενικών Διευθύνσεων, αυτοτε-

λών υπηρεσιών κ.λπ.), όσο και ως προς τη σύσταση, την κατάργηση των θέ-

σεων και τη βαθµολογική κλίµακα των δηµοσίων υπαλλήλων που καταλαµ-

βάνουν αυτές τις θέσεις (ΣτΕ 1715, 1722/1983 [Ολ], 2934/1993, 3045-

46/1997). Ωστόσο, όταν ο νοµοθέτης επιχειρεί µεταβολές στις δοµές της

δηµόσιας διοίκησης, αυτές πρέπει να είναι προϊόν εµπεριστατωµένης µελέ-

της, βασιζόµενης στις αρχές της διοικητικής επιστήµης, ώστε να τεκµηριώ-

νεται ότι οι νέες ρυθµίσεις δεν είναι περιστασιακές και αποσπασµατικές, αλ-

λά ορθολογικές, διαρκείς και αποτελεσµατικές (Πρβλ. ΣτΕ 44/2000,

528/1999).

Εξ άλλου, δηµοσιονοµικοί λόγοι µπορεί να αποτελούν κριτήριο των επιλο-

γών του νοµοθέτη για τον ανακαθορισµό των υπηρεσιών του κράτους και τη

διοικητική αναδιοργάνωσή του, όµως, «οι σχετικές ρυθµίσεις πρέπει αφενός

να εισάγονται µε τήρηση των συνταγµατικών αρχών, σύµφωνα µε τις οποίες

επιβάλλεται να διασφαλίζονται η ορθολογική, αποτελεσµατική και διαρκής

λειτουργία της Διοικήσεως και η παροχή των υπηρεσιών που επιβάλλεται να

εξασφαλίζονται για τους διοικουµένους στο πλαίσιο του κοινωνικού κρά-

τους δικαίου, και αφετέρου να εναρµονίζονται µε τις αναφερθείσες συνταγ-

µατικές εγγυήσεις που αφορούν το καθεστώς των δηµοσίων υπαλλήλων»

(ΣτΕ [Ολ] 3354/2013, ΝοΒ 2013, σελ. 2722). 

Έτσι, η µεταβολή στο υπηρεσιακό καθεστώς των δηµοσίων υπαλλήλων

που έχει συνέπειες στην οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων υπηρε-

σιών, δεν συνάδει προς το συνταγµατικό πλαίσιο που θεσπίζεται διά του άρ-

θρου 103 του Συντάγµατος, όταν αφενός δεν «βασίζεται σε προηγούµενο α-

νακαθορισµό των λειτουργιών του Κράτους και διοικητική αναδιοργάνωσή

του κατ’ εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών και µε κριτήριο την αποτελε-

σµατικότητα των δηµόσιων υπηρεσιών», αφετέρου «ο επιδιωκόµενος (…)

περιορισµός του Κράτους και η µείωση της δηµόσιας δαπάνης (…), καταλή-

γει στην αντίστοιχη κατά περίπτωση κατάργηση οργανικών θέσεων και την

επακόλουθη τροποποίηση των οικείων οργανισµών των υπηρεσιών, χωρίς
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να βασίζεται σε προηγούµενο ανακαθορισµό των λειτουργιών του Κράτους

και µεταρρύθµιση των οργανωτικών αναγκών της Διοικήσεως µε ορθολογι-

κό τρόπο, εν όψει και των υφισταµένων εν γένει πόρων και µέσων, (…) η δε

σκοπούµενη οργάνωση των επιµέρους υπηρεσιών είναι παρεπόµενο αποτέ-

λεσµα διαδικασίας αποµακρύνσεως µονίµων υπαλλήλων µε κριτήρια (ηλικία

υπαλλήλου και χρόνος υπηρεσίας) τυχαία και συµπτωµατικά µη συνδεόµενα

µε τον επιδιωκόµενο σκοπό και θεσπιζόµενα κατ’ απόκλιση των γενικώς και

παγίως ισχυουσών διατάξεων» (βλ. ΣτΕ [Ολ] 3354/2013, (σκέψη 11), όπ. π.,

σελ. 2729). 

Β. Σηµειώνεται ότι, στο πλαίσιο της παροχής προσωρινής δικαστικής προ-

στασίας, έχουν εκδοθεί, προσφάτως, αποφάσεις πρωτοβάθµιων δικαστη-

ρίων, συµφώνως προς τις οποίες όταν η κατάργηση των φορέων «δεν πραγ-

µατοποιείται στη βάση ολοκληρωµένης και εµπεριστατωµένης µελέτης ανα-

διάρθρωσης των δηµοσίων υπηρεσιών αλλά στηρίζεται αποκλειστικά στο τυ-

χαίο κριτήριο της κατάληψης θέσεων (..) χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι συ-

γκεκριµένες ανάγκες της καθεµίας υπηρεσίας ή φορέα», παραβιάζονται οι

αρχές της αναλογικότητας, της αξιοκρατίας και της ορθολογικής διάρθρω-

σης των υπηρεσιών του Δηµοσίου (βλ., ενδεικτικώς, ΜΠρΑθ 1759/2013,

ΜΠρΞανθ. 90/2013, ΕΕργΔ 2013, σελ. 347, ΜΠρΧίου 37/2013, ΕΕργΔ 2013,

σελ. 338, ΜΠρΜεσ. 63/2013). 

Γ. Τέλος, επισηµαίνεται ότι, κατά το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4024/2011, σε

κάθε Υπουργείο συνιστάται «Επιτροπή Αναδιοργάνωσης Δηµοσίων Υπηρε-

σιών, η οποία αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα, τους Γενικούς Γραµ-

µατείς των Γενικών Γραµµατειών και τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υπο-

στήριξης του Υπουργείου», έργο της οποίας αποτελεί, ιδίως, «ο έλεγχος

της υφιστάµενης οργανωτικής διάρθρωσης του οικείου Υπουργείου και των

εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ο εντοπι-

σµός υπηρεσιακών µονάδων που έχουν προδήλως περιορισµένο αντικείµε-

νο αρµοδιοτήτων ή στις οποίες υπηρετεί προσωπικό που πλεονάζει ή ελλεί-

πει σε σχέση µε τις ασκούµενες από την υπηρεσιακή µονάδα αρµοδιότητες

και η ανακατανοµή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσιακές µονάδες του Υ-

πουργείου ή του Ν. Π.Δ.Δ. ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες». Εξ άλ-

λου, συµφώνως προς την παρ. 4 του ίδιου άρθρου του ν. 4024/2011, µεταξύ

άλλων, «από 1.1.2012 τίθεται σε εφαρµογή διαδικασία αξιολόγησης των ορ-

γανικών µονάδων και του προσωπικού των φορέων του δηµόσιου και του ευ-

ρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως ειδικότερα οι φορείς αυτοί προσδιορίζονται

µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµι-
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σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται έως 31.12.2011. Η

διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται µε αξιοκρατικά-επιστηµονικά κριτήρια,

µε τη συνδροµή και εξωτερικών συµβούλων, και ολοκληρώνεται το αργότε-

ρο µέχρι 31.12.2012 (…). Βάσει του αποτελέσµατος της αξιολόγησης, και το

αργότερο µέχρι 31.12.2013, ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση των δηµοσίων

υπηρεσιών, συντάσσονται νέα οργανογράµµατα, καταργούνται υπηρεσιακές

µονάδες περιορισµένου αντικειµένου ή αρµοδιοτήτων, µετακινείται ή µετα-

τίθεται το προσωπικό αυτών και καταργούνται οργανικές θέσεις που πλεο-

νάζουν». Με το άρθρο 10 του ν. 4210/2013, οι προθεσµίες της παρ. 4 του ως

άνω άρθρου 35 παρατάθηκαν έως την 31η Δεκεµβρίου 2014, έως ότου ολο-

κληρωθούν οι διαδικασίες «αξιολόγησης των οργανικών µονάδων και του

προσωπικού των φορέων του Δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και

της αναδιάρθρωσης των δηµοσίων υπηρεσιών» (βλ. αιτιολογική έκθεση επί

του άρθρου 10 του ν. 4210/2013). 

Ως προς το ζήτηµα του συµβατού της ανάθεσης σε εξωτερικούς συµβού-

λους, αρµοδιοτήτων οι οποίες αφορούν την αξιολόγηση οργανικών µονά-

δων και προσωπικού, δυνάµει, µάλιστα, του αποτελέσµατος της οποίας «ο-

λοκληρώνεται η αναδιάρθρωση των δηµοσίων υπηρεσιών, συντάσσονται

νέα οργανογράµµατα, καταργούνται υπηρεσιακές µονάδες περιορισµένου

αντικειµένου ή αρµοδιοτήτων, µετακινείται ή µετατίθεται το προσωπικό αυ-

τών και καταργούνται οργανικές θέσεις που πλεονάζουν», προς τις διατά-

ξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά την έννοια

των οποίων, ο τρόπος οργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης διά της δηµιουρ-

γίας ή κατάργησης οργανικών θέσεων, η στελέχωσή της και η εύρυθµη λει-

τουργία των υπηρεσιών της ασκείται µόνον από το κράτος και δεν δύναται

να εκχωρηθεί βλ., αναλυτικώς, παρατήρηση 12 της Έκθεσης της Επιστηµονι-

κής Υπηρεσίας της Βουλής της 17.10.2011 επί του Νσχ «Συνταξιοδοτικές

ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες

διατάξεις εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγι-

κής  2012-2015», ν. 4024/2011.

ΙΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του Νσχ

1. Επί του άρθρου 7

Με την προτεινόµενη διάταξη καταργείται η Ανώνυµη Εταιρεία «Ενοποίη-

ση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις» (Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε.), ορίζεται ότι οι

σκοποί και οι αρµοδιότητες της ασκούνται, εφεξής, από Υπηρεσία του Υ-

πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε απόφαση

δε του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συ-
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γκροτείται «µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,

τριµελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων,

τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριό-

τητα του Ελληνικού Δηµοσίου».

Δεδοµένου ότι η Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε. αποτελεί ανώνυµη επιχείρηση του Δηµοσί-

ου, η οποία λειτουργεί συµφώνως προς τις αρχές της ιδιωτικής οικονοµίας

και τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, θα µπορούσε,

ενδεχοµένως, να προβλεφθεί, αναλόγως προς τα οριζόµενα στην παρ. 4 του

άρθρου 6 του Νσχ σχετικώς µε την  «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και

Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόµων» υπό τον διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο.

Α.Ε., ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε. τίθεται

σε διαδικασία εκκαθάρισης, συµφώνως προς το άρθρο 20 του Καταστατικού

της και τις διατάξεις του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920. 

2. Επί του άρθρου 20 

Με το προτεινόµενο άρθρο ρυθµίζονται γενικότερα θέµατα της κατάργη-

σης υπηρεσιών και φορέων του δηµόσιου τοµέα κατ’ εφαρµογή των διατά-

ξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Νσχ. Επί των προτεινόµενων ρυθµίσεων παρα-

τηρούνται τα εξής:

Α. Ως προς το ζήτηµα της αυτοδίκαιης λύσης των συµβάσεων εργασίας

των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των

νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (εφεξής ν.π.ι.δ.) που καταργούνται

(παρ. 1 α του άρθρου 20), επισηµαίνεται ότι, ως προς το εργασιακό καθε-

στώς του ανωτέρω προσωπικού, εφαρµόζονται συµπληρωµατικώς οι ρυθµί-

σεις της εργατικής νοµοθεσίας. Έτσι, εφόσον τα ν.π.ι.δ., τα οποία καταρ-

γούνται ή συγχωνεύονται αποτελούν επιχειρήσεις του Δηµοσίου, οι οποίες

λειτουργούν συµφώνως προς τις αρχές της ιδιωτικής οικονοµίας, επιδιώ-

κουν, δηλαδή, έσοδα για την αντιµετώπιση των δαπανών τους και κέρδος, ε-

µπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 1387/1983 περί «ελέγχου οµαδικών α-

πολύσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος

εκδόθηκε προκειµένου να προσαρµοσθεί το ελληνικό δίκαιο στη βασική Ο-

δηγία της ΕΟΚ 75/129 της 7.2.1975 «περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών

των κρατών µελών που αφορούν τις οµαδικές απολύσεις» (βλ., σχετικώς, Ι.

Κουκιάδη, Εργατικό Δίκαιο, Ατοµικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της

ευελιξίας της εργασίας, 2009, σελ. 848 επ.), και, εποµένως, πρέπει να τη-

ρούνται οι ειδικοί περιορισµοί, η διαδικασία και οι διατυπώσεις που θέτει ο ν.

1387/1983 και το ευρωπαϊκό δίκαιο (βλ. και παρατήρηση 11 της Έκθεσης της

Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής της 17.10.2011 επί του Νσχ «Συντα-
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ξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία

και άλλες διατάξεις εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής

στρατηγικής  2012-2015», ν. 4024/2011).

Β. Ως προς το ζήτηµα της διαθεσιµότητας (παρ. 1 β του άρθρου 20) σηµει-

ώνεται, κατ’ αρχάς, ότι έχουν εκδοθεί, στο πλαίσιο της παροχής προσωρινής

δικαστικής προστασίας, αποφάσεις πρωτοβάθµιων πολιτικών δικαστηρίων

(βλ., ανωτέρω, ΜΠρΑθ 1759/2013, ΜΠρΞανθ. 90/2013, όπ. π., σελ. 347,

ΜΠρΧίου 37/2013, όπ. π., σελ. 338, ΜΠρΜεσ. 63/2013), κατά τις οποίες, ε-

πειδή «ο θεσµός της διαθεσιµότητας που θεσπίσθηκε µε τον ν. 4093/2012 ει-

σάγει – όπως και η εργασιακή εφεδρεία των παρ. 3 επ. του άρθρου 34 του ν.

4024/2011 που προηγήθηκε – ένα νέο sui generis είδος απόλυσης υπό προ-

θεσµία» (…) θίγει κατ’ αρχήν στον πυρήνα τους την συµβατική ελευθερία

(άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος) και την εργασία ως δικαίωµα στην περι-

ουσία του εργαζοµένου κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέ-

του Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, (…) και προσβάλλει την ανθρώπινη αξία, το α-

παραβίαστο της οποίας διακηρύττει το άρθρο 2 του Συντάγµατος».

Εξ άλλου, ο κοινός νοµοθέτης, κατά την επιλογή του τρόπου ρυθµίσεως

των θεµάτων που σχετίζονται µε την κατάργηση οργανικών θέσεων, πρέπει

να κινείται εντός των ορίων που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας,

δηλαδή να διασφαλίζει την ίση µεταχείριση των υπαλλήλων και να θεσπίζει

κανόνες µε αντικειµενικά κριτήρια (βλ. ΣτΕ 3226, 2597/2011, 2747/2010,

4237/2005, πρβλ. και ΣτΕ 2307, 2841/1988). Στο πλαίσιο αυτό, το Συµβούλιο

της Επικρατείας έκρινε πρόσφατα ότι «δεν είναι συνταγµατικά επιτρεπτό,

προκειµένου να εξυπηρετηθεί ο θεµιτός σκοπός της αναδιοργανώσεως των

δηµόσιων υπηρεσιών και της ορθολογικής διαχειρίσεως της αντίστοιχης δη-

µόσιας δαπάνης, να καθορίζονται όροι υποχρεωτικής αποµακρύνσεως υπαλ-

λήλων από την υπηρεσία µε βάση κριτήρια µη συνδεόµενα µε τις λειτουργι-

κές και οργανωτικές ανάγκες της Διοικήσεως, αλλά και µε τα προσόντα, τις

ικανότητες και την εν γένει υπηρεσιακή τους απόδοση και η κατάργηση των

οργανικών θέσεων, τις οποίες κατείχαν οι αποµακρυνόµενοι, να επέρχεται

ως αυτόθροη συνέπεια της αποµακρύνσεως». Έτσι, οι «διατάξεις του άρ-

θρου 33 του ν. 4024/2011 που (…) αφορούν την αυτοδίκαιη απόλυση υπαλ-

λήλων αµέσως ή αφού τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, µε συ-

νέπεια την κατάργηση των οργανικών θέσεων τις οποίες κατείχαν οι υπάλ-

ληλοι αυτοί και την αποµείωση αντίστοιχα του αριθµού των οργανικών θέ-

σεων που προβλέπονται στους οικείους οργανισµούς, αντίκεινται στο (…)

άρθρο 103 [του Συντάγµατος] καθώς και στην επίσης συνταγµατικώς κατο-
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χυρούµενη αρχή της ισότητας. Και τούτο διότι η µεταβολή αυτή στο υπηρε-

σιακό καθεστώς των δηµοσίων υπαλλήλων που έχει συνέπειες στην οργά-

νωση και λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών, αφενός δεν βασίζεται σε

προηγούµενο ανακαθορισµό των λειτουργιών του Κράτους και διοικητική α-

ναδιοργάνωσή του κατ’ εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών και µε κριτήριο

την αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων υπηρεσιών, η δε κατάργηση των νο-

µοθετηµένων οργανικών θέσεων δεν επέρχεται ως συνέπεια της αναδιαρ-

θρώσεως, και αφετέρου δεν ανάγεται σε πάγια αλλαγή του γενικού καθε-

στώτος που διέπει τους όρους λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως µε απόλυ-

ση λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας» (ΣτΕ Ολ 3354/2013, όπ. π.,

σελ. 2724 - 2729). 

Όµως, η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ έχει απορρίψει αιτήσεις αναστο-

λής εκτέλεσης κανονιστικών διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί βάσει

της διάταξης του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 «εν όψει και των σκοπών δη-

µοσίου συµφέροντος οι οποίοι θάλπονται µε την ανωτέρω διάταξη (…) και

ανάγονται, κατά την αιτιολογική έκθεση του σχετικού σχεδίου νόµου, στην

τήρηση των «εγγυήσεων ορθολογικότητας και αξιοκρατίας» κατά την εφαρ-

µογή της πολιτικής για την µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, λαµβανο-

µένης υπ’ όψιν και της αναγκαίας προσαρµογής της στη δηµοσιονοµική συ-

γκυρία» (ΣτΕ ΕΑ 489/2013, όµοιες οι 499, 500, 501, 503/2013).

Γ. Ως προς την αυτοδίκαιη λύση των συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας ο-

ρισµένου χρόνου, ανεξάρτητων υπηρεσιών και έργου οποιουδήποτε υπαλ-

λήλου µε φορέα που καταργείται, χωρίς να οφείλεται οποιαδήποτε αποζη-

µίωση (παρ. 1 ε του άρθρου 20), δεδοµένου ότι η κατάργηση ή συγχώνευση

των νοµικών προσώπων φαίνεται να συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας

της σύµβασης συµφώνως προς το άρθρο 672 του Αστικού Κώδικα και δεδο-

µένου ότι στην αιτιολογική έκθεση επί του προτεινόµενου άρθρου δεν υπάρ-

χει ουδεµία σχετική αναφορά, τίθεται ζήτηµα συµβατού προς το άρθρο 5

παρ. 1 του Συντάγµατος, λαµβανοµένου υπόψη ότι η ως άνω «αυτοδίκαιη

λήξη» των εν λόγω συµβάσεων δεν συνοδεύεται από την καταβολή εύλο-

γης, έστω, αποζηµίωσης (βλ. και Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της

Βουλής επί του Νσχ «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλα-

γή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», ν. 4238/2014).

3. Επί των άρθρων 21 και 22 

Α. Με τις διατάξεις των υπό ψήφιση άρθρων 21 και 22 τροποποιούνται δια-

τάξεις του π.δ. 318/1992 «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του

προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών – πλην των εκπαιδευτικών λειτουρ-

γών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης – και των νοµικών προ-
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σώπων δηµοσίου δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 161). Όπως αναφέρεται στην αιτιολογι-

κή έκθεση του Νσχ, οι προτεινόµενες τροποποιήσεις αποβλέπουν στην από-

δοση της «(…) βαρύνουσας σηµασίας που θα πρέπει να έχει κάθε σύστηµα

αξιολόγησης και να αρθούν οι στρεβλώσεις και η απαξίωση του συστήµατος

αξιολόγησης (…)», προκειµένου να αποτελέσει «κίνητρο για τον αξιολογού-

µενο και εργαλείο µεγιστοποίησης της απόδοσης του φορέα», έτσι ώστε να

εξασφαλισθεί «αφενός η αντικειµενικότητα στην αξιολόγηση και αφετέρου

η κατά το δυνατόν δικαιότερη αξιολόγηση των υπαλλήλων» (αιτιολογική έκ-

θεση, σελ. 15 επ.).

Ήδη, µε τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 του ν. 1943/1991, είχε καθιε-

ρωθεί (υπό τον προηγούµενο Υπαλληλικό Κώδικα) από 1.1.1992 σύστηµα α-

ξιολόγησης των προσόντων του προσωπικού των δηµόσιων υπηρεσιών  –

πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-

παίδευσης – και των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου. Συµφώνως προς

την εν λόγω διάταξη, «βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συστήµατος α-

ξιολόγησης είναι η αντικειµενική και αµερόληπτη στάθµιση της επαγγελµα-

τικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση µε το αντι-

κείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα που ασκούν, βάσει σαφώς

προσδιορισµένων κριτηρίων, σε συνάρτηση µε τους καθοριζόµενους, όπου

κρίνεται εφικτό, στόχους και δείκτες, που επιτρέπουν την εκτίµηση της από-

δοσης των υπαλλήλων εντός ορισµένης χρονικής περιόδου, µε σκοπό την α-

ποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών». Περαιτέρω, στη ίδια διάταξη είχε

προβλεφθεί η έκδοση π.δ. µετά από πρόταση του – τότε αρµόδιου  – Υπουρ-

γού Προεδρίας της Κυβέρνησης κατόπιν γνώµης της Κεντρικής Επιτροπής

Αξιολόγησης και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., µε το οποίο θα καθορίζονταν οι περιπτώ-

σεις κατά τις οποίες απαιτείτο αξιολόγηση, τα κριτήρια, ο τύπος, η διαδικα-

σία και τα όργανα αξιολόγησης καθώς και τα δικαιώµατα και οι εγγυήσεις υ-

πέρ των υπαλλήλων σε σχέση µε αυτή. Επίσης, είχε προβλεφθεί η συγκρό-

τηση µε υπουργική απόφαση, Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης σε κάθε υ-

πουργείο και αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία και σε κάθε ν.π.δ.δ. στο οποίο λει-

τουργούσε υπηρεσιακό συµβούλιο, µε αρµοδιότητα να εισηγείται στον οι-

κείο Υπουργό τον καθορισµό του ανώτατου και κατώτατου ποσοστού υπαλ-

λήλων, που µπορούσε να αξιολογούνται σε σχέση µε τους βαθµούς ή τις

κλίµακες του συστήµατος αξιολόγησης. Τέλος, µε τις ανωτέρω διατάξεις,

είχε προβλεφθεί ότι «(...) ο οικείος υπουργός ή το διοικητικό συµβούλιο των

νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου ή οποιοσδήποτε ιεραρχικός προϊστά-

µενος του αξιολογητή µπορεί να διατάσσει έρευνα για τη µη αντικειµενική
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αξιολόγηση των υπαλλήλων από τον αξιολογητή τους. Σε περίπτωση που

διαπιστωθεί αδικαιολόγητα αυστηρή ή επιεικής αξιολόγηση, κινείται υπο-

χρεωτικά σε βάρος του αξιολογητή ή πειθαρχική διαδικασία, βάσει των δια-

τάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (…)».

Σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 1943/1991 ε-

ξεδόθη το ως άνω π.δ. 318/1992, µε το οποίο ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι η

αξιολόγηση του προσωπικού των δηµόσιων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. που

υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα γίνεται µε εκθέσεις αξιολόγησης και α-

ποβλέπει στην αντικειµενική και αµερόληπτη στάθµιση της επαγγελµατικής

ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση µε το αντικείµε-

νο της εργασίας τους και τα καθήκοντα που ασκούν (άρθρο 1). Στο άρθρο 4

του ιδίου π.δ. προβλέπεται ότι: «Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι δέκα έξι (16)

και κατατάσσονται σε πέντε διακεκριµένες οµάδες που είναι: Ι. Γνώση του α-

ντικειµένου. ΙΙ. Διοικητικές ικανότητες. ΙΙΙ. Ενδιαφέρον και δηµιουργικότητα.

IV. Υπηρεσιακές σχέσεις και συµπεριφορά V. Αποτελεσµατικότητα. Κάθε ο-

µάδα κριτηρίων αναλύεται σε επί µέρους κριτήρια, ως ακολούθως (…)». Πε-

ραιτέρω, στο άρθρο 8 του ανωτέρω π.δ. προβλέπεται ότι «Κάθε επί µέρους

κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται από τον πρώτο αξιολογητή µε ένα α-

κέραιο ή δεκαδικό µε προσέγγιση δεκάτου βαθµού, που κατά την αντικειµε-

νική κρίση αρµόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούµενο. Η κλίµα-

κα των βαθµών ορίζεται από το 1 έως το 10, µε ανώτατο βαθµό τον αριθµό

10 και κατώτατο τον αριθµό 1. Ο δεύτερος αξιολογητής βαθµολογεί τον υ-

πάλληλο στις οµάδες κριτηρίων της παρ. 5 του άρθρου 4 και όχι σε κάθε κρι-

τήριο χωριστά. Με τους βαθµούς 9 ή 10 βαθµολογούνται όσοι υπάλληλοι εί-

ναι πάντοτε έτοιµοι να αντιµετωπίσουν απόλυτα, µε ταχύτητα και ευστοχία,

κάθε υπηρεσιακό ζήτηµα, χωρίς τη βοήθεια ή διόρθωση ανώτερού τους. Με

τους βαθµούς 7 ή 8 βαθµολογούνται οι πολύ καλοί υπάλληλοι, οι οποίοι µπο-

ρούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, και πε-

ριστασιακά µόνο χρειάζονται ελάχιστη βοήθεια. Εφόσον ο πρώτος αξιολο-

γητής και ο Επιθεωρητής βαθµολογεί ένα ή περισσότερα κριτήρια αξιολόγη-

σης µε το βαθµό 9 ή 10 ή µε βαθµό 4 και κάτω, απαιτείται η παράθεση σε αυ-

τόν ειδικής αιτιολογίας της βαθµολογίας για τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολό-

γησης. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο ειδική αιτιολογία πρέπει να

τεκµηριώνεται µε συγκεκριµένα πραγµατικά στοιχεία ή γεγονότα (…).».

Όπως έχει παγίως κριθεί από τη νοµολογία κατά την ερµηνεία των ανωτέ-

ρω διατάξεων «(…) βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συστήµατος αξιο-

λόγησης είναι η αντικειµενική και αµερόληπτη στάθµιση βάσει σαφώς προσ-

διοριζόµενων κριτηρίων της επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότη-

τας των υπαλλήλων σε σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους και τα
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καθήκοντά τους, αλλά και της απορρέουσας από το Σύνταγµα (άρθρο 5) αρ-

χής της αξιοκρατίας (…)», «η δε βαθµολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων

πρέπει να γίνεται πάντοτε µετά από αντικειµενική και ουσιαστική αξιολόγη-

ση και κρίση τους από τα αρµόδια όργανα (…)» (ΣτΕ 1667-9/2002, βλ. και

ΣτΕ 1670/2002 ΔιοικΕφΑθ 788/2011, ΔιοικΕφΑθ 88/2010. Βλ., επίσης, άρθρο

81 παρ. 1 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-

λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», κατά το οποίο,

«τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων αξιολογούνται βάσει συστήµατος

αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αµεροληψίας, της επαγ-

γελµατικής ικανότητας του υπαλλήλου και της αποδοτικότητάς του». Συνα-

φώς, βλ., ενδεικτικώς, Α. Τάχο – Ι. Συµεωνίδη, Σύστηµα Δηµοσιοϋπαλληλι-

κού Δικαίου, Ερµηνεία Υπαλληλικού Κώδικα – ΕρµΥΚ, τόµ. Α΄, 3η έκδ.,

2007, σελ. 1021 επ., Αντ. Μακρυδηµήτρη, Δηµόσια Διοίκηση, Στοιχεία Διοι-

κητικής Οργάνωσης, 2007, σελ. 251 επ.) 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρχών των συστήµατος αξιολογήσεως των υ-

παλλήλων έχει κριθεί ότι είναι µη νόµιµη «(…) η παρατιθέµενη σε έκθεση α-

ξιολόγησης αιτιολογία για βαθµολογία 9 ή 10 σε ορισµένα κριτήρια [η οποία]

δεν θεµελιώνεται σε πραγµατικά στοιχεία ή γεγονότα αλλά σε αξιολογικές

κρίσεις και χαρακτηρισµούς ή τα αναφερόµενα στοιχεία ή γεγονότα δεν δι-

καιολογούν τη βαθµολογία αυτή, θεωρείται [δε] άνευ ετέρου και χωρίς νέα

αξιολόγηση και ουσιαστική κρίση του υπαλλήλου ότι το οικείο κριτήριο έχει

βαθµολογηθεί µε 8 (…)» (ΣτΕ 3722-3/2000, ΣτΕ 3724/2000 επταµ., ΣτΕ

247/2001, ΣτΕ 1670/2001).

Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1 του προς ψήφιση άρθρου 22 του

Νσχ, µε την οποία αντικαθίσταται η παρ. 8 του προαναφερθέντος άρθρου 8

του π.δ. 318/1992, προβλέπεται ότι, για την αξιολόγηση υπαλλήλου µε την

κλίµακα βαθµών 9 έως 10 ή 1 έως 6, απαιτείται ειδική αιτιολογία µε την πα-

ράθεση πραγµατικών γεγονότων και στοιχείων και όχι αξιολογικών χαρα-

κτηρισµών ή κρίσεων. Θα µπορούσε, ενδεχοµένως, υπό το φως των αρχών

της αµεροληψίας και της αξιοκρατίας που προαναφέρθηκαν, να προβλεφθεί

αιτιολογία για όλη την κλίµακα βαθµολογιών – όπως, εξ άλλου, αυτή ήδη

προβλέπεται από το άρθρο 62 παρ. 7 του ν. 2812/2000 «Κώδικας Δικαστικών

Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α’ 67), συµφώνως προς το οποίο «η βαθµολόγηση των

δικαστικών υπαλλήλων σε κάθε κριτήριο από τους αξιολογητές πρέπει να εί-

ναι αιτιολογηµένη». 

Β. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 318/1992, όπως προ-

τείνεται να αντικατασταθεί από το άρθρο 21 του Νσχ, εισάγονται ποσοστώ-

σεις στην ευχέρεια των αξιολογητών να βαθµολογούν µε ορισµένο βαθµό

τους υπό αξιολόγηση δηµόσιους υπαλλήλους.
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Κατά την αιτιολογική έκθεση επί του Νσχ, «µε το άρθρο αυτό εισάγεται η

έννοια της συγκριτικής αξιολόγησης των υπαλλήλων µέσω του εργαλείου

της ποσόστωσης και προσδιορίζονται τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που

µπορούν να αξιολογηθούν ανά κλίµακα βαθµολογίας. Σκοπός της ρύθµισης

αυτής είναι να αποδοθεί η βαρύνουσα σηµασία που θα πρέπει να έχει κάθε

σύστηµα αξιολόγησης και να αρθούν οι στρεβλώσεις και η απαξίωση του συ-

στήµατος αξιολόγησης, όπως εφαρµόζεται σήµερα», (…) η δε «θέσπιση α-

νώτατων ποσοστών ανά κλίµακα αξιολόγησης στη διοίκηση στοχεύει στην

αποκατάσταση του ρόλου και του θεσµού της αξιολόγησης».

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η αρχή της αξιοκρατίας τόσο κατά την επι-

λογή του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης, όσο και κατά την υπηρεσιακή

εξέλιξή τους, αποτελεί βασική αρχή του Υπαλληλικού Κώδικα µε ευθεία συ-

νταγµατική κατοχύρωση στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β΄ του Συντάγµατος, συ-

νιστά δε κανόνα οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης προς

θεραπεία του δηµόσιου συµφέροντος, υπό την έννοια της διασφάλισης τό-

σο του κύρους και της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης, όσο

και της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας των δηµόσιων υπαλλήλων

(βλ., σχετικώς, Πρ. Δαγτόγλου, Συνταγµατικό δίκαιο, ατοµικά δικαιώµατα,

τόµ. β΄, 1992, σελ. 1052 επ., Ανδρ. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Οι  αρχές του

υπαλληλικού κώδικα, σε: Τιµητικός Τόµος για τα 170 χρόνια του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, Διαφάνεια και Ανεξαρτησία στον έλεγχο του δηµόσιου χρήµα-

τος, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, 2004, σελ. 524 επ.). Διά της

εφαρµογής, µάλιστα, της αρχής της αξιοκρατίας σκοπείται η διάκριση των

προσώπων αναλόγως προς τις ικανότητες και τα προσόντα τους (ΣτΕ

2778/1991), οι βασικές δε αρχές και κατευθύνσεις του συστήµατος αξιολό-

γησης «είναι η αντικειµενική και αµερόληπτη στάθµιση βάσει σαφώς προσ-

διοριζόµενων κριτηρίων της επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότη-

τας των υπαλλήλων σε σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους και τα

καθήκοντά τους» (βλ., ενδεικτικώς, ΣτΕ 1667-9/2002).

Υπό το φως των ανωτέρω, δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το αν

η αναγκαιότητα επιβολής των προτεινόµενων ποσοστώσεων για την επίτευ-

ξη του επιδιωκόµενου από τον νόµο σκοπού είναι εµφανής και σαφώς δια-

γνώσιµη, ώστε να συνιστά αναλογικό, σύµφωνο προς το άρθρο 25 παρ. 1

του Συντάγµατος, περιορισµό του δικαιώµατος των δηµοσίων υπαλλήλων

να εξελίσσονται και να αξιολογούνται βάσει σαφώς προσδιοριζόµενων κρι-

τηρίων επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότητας, σε σχέση προς το

αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, συµφώνως και προς

την συνταγµατικώς κατοχυρωµένη στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β΄ του Συντάγ-

12



µατος αρχή της αξιοκρατίας, δεδοµένου ότι η βαθµολογία που προτείνεται

να λαµβάνει κάθε υπάλληλος δεν θα συναρτάται προς την ατοµική του αξία,

τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του

καθηκόντων, αλλά προς το προκαθορισµένο ποσοστό ανά κλίµακα βαθµολό-

γησης (πρβλ. και ΣτΕ 1917/1998). 

4. Επί του άρθρου 43 παρ. 1

Κατά την προτεινόµενη διάταξη, «[ο]ι σχέσεις εργασίας υπαλλήλων οι ο-

ποίες µετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου λύονται αυτοδικαίως, ανεξαρτή-

τως του χρόνου που παρήλθε από τη µετατροπή, σε περίπτωση που διαπι-

στωθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος, ότι κατά το χρόνο µε-

τατροπής, δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόµενες κατά περίπτωση προϋποθέ-

σεις µετατροπής ή ότι δεν τηρήθηκε η νόµιµη διαδικασία, και οι θέσεις τους

καταργούνται».

Συµφώνως προς την αρχή της νοµιµότητας, επιτρέπεται ελευθέρως η α-

νάκληση των παράνοµων ατοµικών διοικητικών πράξεων, ανεξαρτήτως από

το εάν έχουν απορρεύσει από αυτές δικαιώµατα των διοικουµένων, εφόσον,

όµως, η ανάκλησή τους γίνει εντός ευλόγου χρόνου από την έκδοσή τους

(ΣτΕ 1334/2009, ΣτΕ 2904/2008), ήτοι, εντός, καταρχήν, πενταετίας από την

έκδοσή της (άρθρο µόνο του α.ν. 261/1968). Πάντως, τυχόν υπέρβαση του

εύλογου χρόνου ανάκλησης διοικητικής πράξης κρίνεται από το αρµόδιο δι-

καστήριο κατά περίπτωση (βλ. ΣτΕ 1051/2008, ΣτΕ 227/2006, καθώς και Επ.

Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2011, σελ. 186).

Μετά την παρέλευση του εύλογου χρόνου, δεν επιτρέπεται η ανάκληση

των παράνοµων επωφελών ατοµικών πράξεων, των πράξεων, δηλαδή, από

τις οποίες οι καλόπιστοι διοικούµενοι απέκτησαν δικαιώµατα, εκτός αν: α)

το διοικητικό όργανο παρασύρθηκε στην έκδοση της πράξης από απατηλή ε-

νέργεια του διοικουµένου που ωφελείται από την πράξη (ΣτΕ 3866/1988,

312/1994, β) υπάρχουν υπέρτεροι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος (ΣτΕ

2403/1997, 3904/2008, και γ) η ανάκληση γίνεται για λόγους συµµόρφωσης

προς το περιεχόµενο απόφασης του ΣτΕ ή διοικητικού δικαστηρίου (βλ.,

σχετικώς, ΣτΕ 759/1987, καθώς και Επ. Σπηλιωτόπουλο, όπ. π., σελ. 187).

Συναφώς, µάλιστα, έχει κριθεί (βλ., ΣτΕ 1358/2011, ΣτΕ 1334/2009) ότι δεν

είναι επιτρεπτή η, µετά πάροδο εύλογου χρόνου από την έκδοσή τους, ανά-

κληση ευνοϊκών για τους ασφαλισµένους πράξεων των ασφαλιστικών οργα-

νισµών, έστω και παρανόµων, από τις οποίες αυτοί απέκτησαν καλοπίστως

δικαιώµατα, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι οι  ευνοϊκές αυτές πράξεις εκδό-

θηκαν, χωρίς να υπάρχει κακόπιστη συµπεριφορά, ενέργεια ή παράλειψη

13



του ασφαλισµένου έναντι του ασφαλιστικού οργανισµού. 

Υπό το φως των ανωτέρω, και συµφώνως προς νοµολογία επί συναφών

ζητηµάτων, µετά την πάροδο εύλογου χρόνου, δεν φαίνεται επιτρεπτή η αυ-

τοδίκαιη λύση των σχέσεων εργασίας υπαλλήλων, οι οποίες µετατράπηκαν

σε αορίστου χρόνου, έστω και αν κατά το χρόνο µετατροπής δεν συνέτρε-

χαν οι προβλεπόµενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις µετατροπής – ή δεν

τηρήθηκε η νόµιµη διαδικασία –, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι η εν λό-

γω µετατροπή έγινε χωρίς να υπάρχει κακόπιστη συµπεριφορά, ενέργεια ή

παράλειψη του υπαλλήλου.

Αθήνα, 10.3.2014

Οι εισηγητές

Αλεξάνδρα Καρέτσου 

Επιστηµονική Συνεργάτις 

Δηµήτρης Κανελλόπουλος

Προϊστάµενος του Τµήµατος Διεθνών και Αµυντικών Μελετών

Μαριάνθη Καλυβιώτου

Ειδικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες

Ο Προϊστάµενος του Α΄ Τµήµατος

Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας

Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος

Αν. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας 

Ο Προϊστάµενος τη Α΄ Διεύθυνσης    

Επιστηµονικών Μελετών

Αντώνης Παντελής 

Καθηγητής Νοµικής Σχολής

.του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Το µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου

Νίκος Σκανδάµης

(Για το άρθρο 10 του Νσχ)

Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου

Κώστας Μαυριάς

Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
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