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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 3η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 140/2014 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 17/01/2014,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 14/01/2014.  

 

Θέµα 74
o 

 

Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ αριθ. 2656/13 Απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών.    
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενηµερώνει τα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την υπ΄αριθ. Πρωτ. 4898/09-01-2014 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
1. Επί αιτήσεως ακυρώσεως της Μαρίας Μωραΐτη, υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ Ιατρών της 

Περιφέρειας Αττικής εξεδόθη η εν θέµατι απόφαση. Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η αίτηση 
ακύρωσης της άνω υπαλλήλου και ακυρώθηκαν οι υπ’ αριθµ. 44072/19-04-2012, 102393/17-
07-2012 πράξεις της Προϊσταµένης της ∆/νσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού της Περιφέρειας Αττικής 
καθώς και η τεκµαιρόµενη σιωπηρή απόρριψη της υπ’ αριθ. 8872/31-12-2013 αίτησης της 
παραπάνω υπαλλήλου. 

 Το δικάσαν Εφετείο απέρριψε ως αβάσιµο το λόγο που προέβαλε η ∆ιοίκηση µε τις έγγραφες 
απόψεις της, σύµφωνα µε τον οποίο το δικαίωµα που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 
του Ν. 1579/1985 για λήψη ειδικής εκπαιδευτικής άδειας µε αποδοχές για την απόκτηση τίτλου 
ειδικότητας ιατρού έχουν µόνο οι µόνιµοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε ΝΠ∆∆ και άλλους 
φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Αντιθέτως το Εφετείο δέχθηκε ότι το 
αναφερθέν δικαίωµα παρέχεται και στους µόνιµους, εκτός ΕΣΥ, ιατρούς του ∆ηµοσίου, στο 
οποίο συµπεριλαµβάνεται και η Περιφέρεια Αττικής η οποία αποτελεί αποκεντρωµένη 
υπηρεσιακή µονάδα διοίκησης του κράτους. Κατόπιν των ανωτέρω και την ακύρωση των 
αναφερθεισών πράξεων το ∆ικαστήριο ανέπεµψε την υπόθεση στη ∆ιοίκηση για να ενεργήσει τα 
νόµιµα κατά τα αναφερόµενα στο σκεπτικό της απόφασης.  
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2. Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 95 παρ. 1 περ. α΄και β΄και παρ. 3 του Συντάγµατος, όπως 
οι διατάξεις αυτές ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε το ψήφισµα της 6-4-2001 της 
Ζ΄Αναθεωρητικής Βουλής : 

 Κατηγορίες υποθέσεων της ακυρωτικής αρµοδιότητας του ΣτΕ µπορεί να υπάγονται µε νόµο, 
ανάλογα µε τη φύση και τη σπουδαιότητά τους στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. 

 Στο άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 702/1977 όπως το άρθρο αυτό τελικώς αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2944/2001 ορίζεται ότι : « 1. Στην αρµοδιότητα του τριµελούς διοικητικού 
εφετείου υπάγεται η εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως ατοµικών πράξεων διοικητικών αρχών που 
αφορούν, α) το διορισµό και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και 
υπαλλήλων του δηµοσίου, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των λοιπών ΝΠ∆∆ …2…». Εξ’ άλλου 
µε το άρθρο 3 του Ν. 2944/2001 προστέθηκε το άρθρο 5 Α του ίδιου ως άνω Ν. 702/1977 
σύµφωνα µε το οποίο, οι αποφάσεις των διοικητικών εφετείων που εκδίδονται επί των 
διαφορών των περιπτώσεων α΄…της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου δεν υπόκεινται 
σε έφεση. Σύµφωνα µε την νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία έχει καταστεί 
παγία ( ΣτΕ 1805-6/2009, 2175/2011, 2612/2011 ) αλλά και ειδικότερα µε την υπ’ αριθµ. 
2308/2011 απόφαση του ΣτΕ έχει γίνει δεκτό ότι, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση 
του Ν. 2944/2001, µε τις διατάξεις του νόµου αυτού ο νοµοθέτης επεδίωξε, κατόπιν σταθµίσεως 
του γενικότερου συµφέροντος της δικαιοσύνης, να απαλλάξει το Συµβούλιο της Επικρατείας των 
ήσσονος σηµασίας υπαλληλικών υποθέσεων και µε τον τρόπο αυτό επέλεξε ενδεικτικώς αφ’ 
ενός µεν να περιοριστεί η αρµοδιότητα του ΣτΕ στην εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως που 
αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση γενικά των ανωτάτων υπαλλήλων καθώς και τον 
περιορισµό της δυνατότητας εφέσεως ενώπιον του κατά των αποφάσεων του τριµελούς 
διοικητικού εφετείου σε ειδικές κατηγορίες ή βαθµούς υπαλλήλων του δηµοσίου.  

 Τέλος µε την ίδια απόφαση 2308/2011 το ανώτατο δικαστήριο δέχεται ότι : « Οι λοιπές 
αποφάσεις του τριµελούς διοικητικού εφετείου, οι οποίες εκδίδονται επί των ακυρωτικής φύσεως 
υπαλληλικών υποθέσεων που αφορούν γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση µη ανωτάτων 
υπαλλήλων, κατέστησαν κατά το γράµµα του νόµου ανέκκλητες, ως µη υποκείµενες σε έφεση 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ενόψει όµως του σκοπού της απαλλαγής του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, χάριν του γενικότερου συµφέροντος της ∆ικαιοσύνης, από τον 
φόρτο των ήσσονος σηµασίας υπαλληλικών υποθέσεων, οι αποφάσεις του τριµελούς 
διοικητικού εφετείου που εκδίδονται επί των τελευταίων ακυρωτικών υποθέσεων κατέστησαν, 
κατά την αληθή βούληση του νοµοθέτη, αµετάκλητες, µη υποκείµενες σε τακτικό ή έκτακτο 
ένδικο µέσον ενώπιον του Ανωτάτου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου . » 

3. Κατόπιν των ανωτέρω αγόµεθα στα παρακάτω συµπεράσµατα : α. ∆εν είναι δυνατή η άσκηση 
των ενδίκων µέσων της εφέσεως και της αναιρέσεως κατά της εν θέµατι αποφάσεως του 
διοικητικού εφετείου Αθηνών. Τυχόν άσκησή τους θα οδηγήσει στο βέβαιο αποτέλεσµα της 
απόρριψής τους από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο ως απαράδεκτων. β. Από την µελέτη και 
ανάγνωση της απόφασης αυτής δεν προκύπτουν εν πάση περιπτώσει κατά την άποψη της 
υπηρεσίας µας βάσιµοι λόγοι για την άσκηση ενδίκων µέσων. 

 Συµπερασµατικώς οφείλουµε να σας επισηµάνουµε ότι η εν θέµατι απόφαση είναι αµετάκλητη 
και η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής οφείλει κατά το Σύνταγµα να συµµορφωθεί µε 
θετικές ενέργειες µε το διατακτικό της.  

 Παρακαλούµε για τα καθ΄υµάς. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Τη µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της αριθ. 2656/13 Απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών 
σύµφωνα µε τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                          Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής 

Ελένη Ζαφειρίου 
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