ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ
1. Αντισυνταγµατική κρίθηκε, µε την υπ’ αριθµ. 3354/2013 απόφαση της Ολοµέλειας του
Συµβουλίου της Επικρατείας, η πρώτη εφεδρεία στον δηµόσιο τοµέα που προβλέφθηκε το
2011 µε το Μνηµόνιο Ι (Ν. 4024/2011) και την υπουργική απόφαση ∆Ι∆Α∆/Φ.26.14/56/
ΟΙΚ.1872/8.11.2011.
Ειδικότερα, οι δικαστές του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, έκριναν ότι η εφεδρεία
αντίκειται στο άρθρο 103 του Συντάγµατος και στη συνταγµατική αρχή τής ισότητας, ενώ µια
δικαστής επιπρόσθετα έκρινε ότι αντίκειται και στην συνταγµατική αρχή της αξιοκρατίας.
Σε άλλο σηµείο της δικαστικής απόφασης, αναφέρεται ότι «δεν είναι συνταγµατικά
επιτρεπτό, προκειµένου να εξυπηρετηθεί ο θεµιτός σκοπός της αναδιοργανώσεως των
δηµοσίων υπηρεσιών και της ορθολογικής διαχειρίσεως της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης,
να καθορίζονται όροι υποχρεωτικής αποµακρύνσεως υπαλλήλων από την υπηρεσία µε βάση
κριτήρια µη συνδεόµενα µε τις λειτουργικές 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 αποκρινόµενοι, να επέρχεται ως
αυτόθροη συνέπεια της αποµακρύνσεως».

2. Η Ολοµέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου ακύρωσε την από 25.11.2011
απόφαση του υπουργού ∆ικαιοσύνης, µε την οποία «διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη
κατάργηση» 239 οργανικών θέσεων στα δικαστήρια
Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν υπάγονται σε καθεστώς εφεδρείας (προσυνταξιοδοτικής
διαθεσιµότητας) έκρινε η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την υπ΄ αριθµ.
3355/2013 απόφασή της.
Ειδικότερα, η Ολοµέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου ακύρωσε την από
25.11.2011 απόφαση του υπουργού ∆ικαιοσύνης, µε την οποία «διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη
κατάργηση» 239 οργανικών θέσεων στα δικαστήρια σύµφωνα µε τις επιταγές του Ν.
4024/2011, όπως και την ανάλογη για το ίδιο θέµα απόφαση του υπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης.
Οι σύµβουλοι Επικρατείας έκριναν µη νόµιµες τις επίµαχες δύο υπουργικές αποφάσεις,
υπογραµµίζοντας ότι στους δικαστικούς υπαλλήλους δεν έχει πεδίο εφαρµογής το άρθρο 33
του Ν. 4024/2012. Μάλιστα, η απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ επικαλείται απόφαση του
υπηρεσιακού συµβουλίου του ΣτΕ, σύµφωνα µε την οποία, η υπαγωγή σε διαθεσιµότητα
των δικαστικών υπαλλήλων «θα δυσχέραινε σε καθοριστικό βαθµό, αν δεν µαταίωνε» την
επιτάχυνση της απονοµής της ∆ικαιοσύνης».
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει η Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο∆ΥΕ).

