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            Αθήνα, 30- 11-2022 
             Αριθ. πρωτ.:  52662  οικ.  
 
 
 
            ΠΡΟ: 

1. Γενική Επιτροπεία τησ Επικρατείασ των 
Σακτικϊν Διοικητικϊν Δικαςτηρίων 

2. Προζδρουσ των Διοικητικϊν Εφετείων  τησ 
Χϊρασ 

3. Προϊςταμζνουσ των Διοικητικϊν 
Πρωτοδικείων τησ Χϊρασ 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ: «Τποβολή αιτήςεων υποψηφιότητασ για επιλογή και τοποθζτηςη Προϊςταμζνου  
Διεφθυνςησ» 
                

  Προκθρφςςουμε τισ κζςεισ Προϊςταμζνων Διεφθυνςησ τησ Γραμματείασ των αναφερόμενων 

ςτον κάτωκι πίνακα Διοικητικϊν Δικαςτηρίων, οι οποίεσ κενϊκθκαν λόγω λιξθσ τθσ κθτείασ των 

δικαςτικϊν υπαλλιλων που είχαν επιλεγεί για τισ εν λόγω κζςεισ, για τρία (3) χρόνια. 

Α/Α Προκηρυςςόμενη Διεφθυνςη: Ημερομηνία λήξησ τησ τριετίασ 

1. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Εφετείου Πειραιά            

             29/6/2022 

2. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου Πειραιά                

             4/6/2022     

3. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου Χαλκίδασ              

            7/8/2022 

4. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου Λιβαδειάσ           

            23/5/2022 

5. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου φρου        

            4/6/2022 

6. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου Ρόδου         

            11/6/2022 

7. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου Μυτιλινθσ 

            30/5/2022 

8. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Εφετείου Θεςςαλονίκθσ  

             27/8/2022 
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9. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ 

     24/5/2022 

10. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου Βζροιασ 

            28/6/2022 

11. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου Κοηάνθσ 

            16/9/2022 

12. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου Πφργου 

            17/9/2022 

13. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου Μεςολογγίου 

            31/5/2022 

14. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 

            30/8/2022 

15. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ 
Πρωτοδικείου Ναυπλίου 

           23/5/2022 

16. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου Λάριςασ 

            8/8/2022 

17. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείο Βόλου 

            6/8/2022 

18. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου Kομοτθνισ 

            23/5/2022 

19. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου Καβάλασ 

            5/8/2022 

20. Διεφκυνςθ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ  
Πρωτοδικείου Ηρακλείου     

            19/8/2022 

 

 Α) Ωσ Προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ επιλζγονται, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 

144 του ν. 4798/2021 (Αϋ 68), δικαςτικοί υπάλλθλοι του τομζα των Σακτικϊν Διοικθτικϊν 

Δικαςτθρίων και τθσ Γενικισ Επιτροπείασ τθσ Επικρατείασ των Σακτικϊν Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων 

κατθγορίασ ΠΕ και ΣΕ, οι οποίοι ζχουν τουλάχιςτον επταετι υπθρεςία ςε κάποιον από τουσ τομείσ 

του άρκρου 18 του ν. 4798/2021 ωσ μόνιμοι δικαςτικοί υπάλλθλοι, εφόςον: 

 α) ζχουν αςκιςει κακικοντα Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ 

Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και κατζχουν βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον οκτϊ (8) 

ζτθ ςτον βακμό αυτό ι 

 γ) κατζχουν βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 

Προϊςταμζνου Σμιματοσ ι  

 δ) κατζχουν βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον βακμό αυτό. 
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 ε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν υποψιφιοι του ανωτζρω τομζα κατθγορίασ ΠΕ και ΣΕ, 

επιλζγονται ωσ Προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ υπάλλθλοι του ιδίου τομζα κατθγορίασ ΔΕ, υπό τισ 

ανωτζρω προχποκζςεισ. 

        B) Για τθν επιλογι προϊςταμζνου διεφκυνςθσ ο αρικμόσ των κρινόμενων δικαςτικϊν 

υπαλλιλων πρζπει να είναι τουλάχιςτον διπλάςιοσ του αρικμοφ των κενϊν κζςεων τισ οποίεσ 

αφορά θ κρίςθ. Εφόςον δεν ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ αυτόσ από δικαςτικοφσ υπαλλιλουσ που 

ζχουν τα τυπικά προςόντα που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 144 ν. 4798/2021 και ζχουν 

υποβάλει αίτθςθ υποψθφιότθτασ, ο πίνακασ των δικαςτικϊν υπαλλιλων που κρίνονται για 

προϊςτάμενοι διεφκυνςθσ ςυμπλθρϊνεται από κατόχουσ βακμοφ Α’ με πλεονάηοντα χρόνο 

τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ και ζχουν υποβάλει αίτθςθ, κατά τα οριηόμενα ςτθ διάταξθ τθσ παρ. 6  

του άρκρου 144 του ν. 4798/2021. 

 Γ) φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 144 του ν. 4798/2021, θ αίτθςθ 

υποψθφιότθτασ υποβάλλεται ςτον Διευκφνοντα το Δικαςτιριο ςτο οποίο υπθρετεί ο αιτϊν, μζςα 

ςε αποκλειςτική προθεςμία δζκα (10) ημερϊν από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ο 

ενδιαφερόμενοσ ζλαβε γνϊςθ τθσ παροφςασ. Ο Διευκφνων το Δικαςτιριο αποςτζλλει ςτο 

Πενταμελζσ Τπθρεςιακό υμβοφλιο του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ τισ υποβλθκείςεσ αιτιςεισ 

μζςα ςε δφο (2) θμζρεσ από τθν υποβολι τουσ, με κοινοποίθςθ ςτο Αϋ Σμιμα Προςωπικοφ (Βϋ 3) 

τθσ Διεφκυνςθσ Δικαςτικϊν Τπαλλιλων του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ. Οι αιτιςεισ κα ςυνοδεφονται 

από ζγγραφο με το οποίο κα αποδεικνφεται θ θμερομθνία κατά τθν οποία ζλαβαν γνϊςθ οι 

ενδιαφερόμενοι. Η επιμζλεια γνωςτοποίθςθσ τθσ παροφςασ ςτουσ δικαςτικοφσ υπαλλιλουσ ανικει 

ςτον Διευκφνοντα του κάκε Δικαςτθρίου ςτο οποίο υπθρετοφν οι δικαςτικοί υπάλλθλοι.  

 τθν περίπτωςθ που δεν υποβλθκοφν αιτιςεισ υποψθφιότθτασ, παρακαλείται ο Διευκφνων το 

Δικαςτιριο να αποςτείλει ςτο Αϋ Σμιμα Προςωπικοφ του Τπουργείου ζγγραφο με το οποίο κα 

βεβαιϊνει ότι ζχει παρζλκει θ προκεςμία υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ για τουσ 

δικαςτικοφσ υπαλλιλουσ τθσ υπθρεςίασ του και ότι δεν υποβλικθκαν ςχετικζσ αιτιςεισ. Δεν είναι 

απαραίτθτθ θ αποςτολι του ςχετικοφ αποδεικτικοφ γνωςτοποίθςθσ.  

 Η ανωτζρω βεβαίωςθ περί παρζλευςθσ τθσ δεκαιμερθσ προκεςμίασ για όλουσ τουσ 

υπαλλιλουσ πρζπει να αποςταλεί ιδιαίτερα και ςτθν περίπτωςθ που υποβλθκοφν αιτιςεισ,  ςτο Αϋ 

Σμιμα Προςωπικοφ του Τπουργείου, με ςυνθμμζνθ κατάςταςθ των ςτοιχείων των υπαλλιλων που  

ζχουν υποβάλλει αίτθςθ υποψθφιότθτασ, προκειμζνου θ υπθρεςία μασ να λάβει γνϊςθ για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ εν λόγω διαδικαςίασ και να υποβάλει ςτθ ςυνζχεια ςχετικό ερϊτθμα ςτο αρμόδιο 

Τπθρεςιακό υμβοφλιο.    
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 Δ) Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για επιλογι ςε κζςθ Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 8 και 9 του άρκρου 144 του ν. 4798/2021: 

 α) Τπάλλθλοσ που αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία του εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων. 

 β) Τπάλλθλοσ ο οποίοσ τελεί ςε διακεςιμότθτα ι αργία ι ζχει παραπεμφκεί με τελεςίδικο 

βοφλευμα ι απευκείασ κλιςθ για κακοφργθμα ι με τελεςίδικο βοφλευμα για πλθμμζλθμα από τα 

αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 7 του ν. 4798/2021 αδικιματα ι του ζχει επιβλθκεί 

τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου φψουσ ίςου με τισ αποδοχζσ 

τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά 

το άρκρο 211 του ιδίου ωσ άνω νόμου.  

      Ε) Οι προχποκζςεισ και τα προςόντα επιλογισ ςυντρζχουν κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ, κατά τθ διάταξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 144 

του ν. 4798/2021. 

    Σ) H επιλογι των Προϊςταμζνων Διεφκυνςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 

5 και 6 του άρκρου 72 του ν. 2812/2000, όπωσ ορίηει θ παρ. 3 του άρκρου 228 του ν. 4798/2021. 

 Ζ) Όςοι επιλεγοφν ωσ προϊςτάμενοι, κα τοποκετθκοφν με πράξθ του οικείου οργάνου, φςτερα 

από απόφαςθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, ωσ προϊςτάμενοι οργανικισ μονάδασ, για τρία (3) 

ζτθ και κα εξακολουκιςουν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, ζωσ 

τθν επανεπιλογι τουσ ι τθν τοποκζτθςθ νζου προϊσταμένου, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 146 του ν. 4798/2021. 

Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ. 

 

      

 

 

 

 

                                                                                                                   
 
 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΙΑΡΑ 
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