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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
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-----ο----ΜΕΛΗ : Ιωάννης Σαρµάς, Πρόεδρος, Σωτηρία Ντούνη, Μαρία Βλαχάκη,
Γεωργία Μαραγκού, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος και Μαρία
Αθανασοπούλου,
Αντιπρόεδροι,
Γεώργιος
Βοΐλης,
Βασιλική
Ανδρεοπούλου, Ευαγγελία - Ελισάβετ Koυλουµπίνη, Σταµάτιος Πουλής,
Κωνσταντίνα Ζώη, ∆έσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Αγγελική
Μυλωνά, Γεωργία Τζοµάκα, Στυλιανός Λεντιδάκης, Θεολογία Γναρδέλλη,
Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική
Πανουτσακοπούλου, ∆έσποινα Τζούµα, ∆ηµήτριος Τσακανίκας,
Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Βασιλική Προβίδη, Κωνσταντίνος
Παραθύρας, Αργυρώ Μαυροµµάτη, Ευαγγελία Σεραφή, Κωνσταντίνος
Κρέπης, Ειρήνη Κατσικέρη, Γεωργία Παπαναγοπούλου, Νεκταρία
∆ουλιανάκη, Νικολέτα Ρένεση και Αντιγόνη Στίνη, Σύµβουλοι.
Οι Αντιπρόεδροι Άννα Λιγωµένου και Αγγελική Μαυρουδή και οι
Σύµβουλοι Ελένη Λυκεσά, ∆ηµήτριος Πέππας, Ασηµίνα Σακελλαρίου και
Αικατερίνη Μποκώρου απουσίασαν δικαιολογηµένα, ενώ η Σύµβουλος
Βασιλική Πέππα αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύµφωνα µε τη διάταξη της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1968/1991.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Ευάγγελος
Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος Επικρατείας, κωλυοµένης της Γενικής
Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Χρυσούλας
Καραµαδούκη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ελένη Αυγουστόγλου, Επίτροπος, Προϊσταµένη της
Γραµµατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΘΕΜΑ Α΄
I
Με την έναρξη της συνεδρίασης, η Σύµβουλος Ειρήνη Κατσικέρη,
που ορίστηκε εισηγήτρια µε τα πρακτικά της 6ης/6.11.2019 Συνεδρίασης
του I Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, φέρει προς συζήτηση το ζήτηµα
της αντίθεσης της διάταξης του άρθρου 25 του ν. 4354/2015, όπως η παρ.
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13 αυτού προστέθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 4569/2018, στα άρθρα 4 παρ. 1
και 4 και 5 παρ. 1 του Συντάγµατος. Το ζήτηµα αυτό παραπέµφθηκε στην
Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενόψει της γενικότερης σηµασίας
του, προκειµένου να εκφέρει την κρίση της επ’ αυτού, σύµφωνα µε το
άρθρο 32 παρ. 6 του κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄
52) Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως η παράγραφος αυτή
ισχύει µετά την τροποποίησή της µε το άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 4489/2017
(Α΄ 140).
II
Ο Αντεπίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Ευάγγελος Καραθανασόπουλος διατύπωσε επ’ αυτού την ακόλουθη γνώµη:
«Ι. Επί του µείζονος σπουδαιότητος νοµικού ζητήµατος της
αντίθεσης ή µη των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 13 του ν. 4354/2015
«∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύουν µετά
τις τροποποιήσεις µε τις όµοιες των άρθρων 44 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179)
και 63 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218), προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1,
4 και 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, το οποίο παραπέµφθηκε κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 32 παρ. 6 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
(κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, Α΄ 52), όπως η
παράγραφος αυτή ισχύει µετά την τροποποίησή της µε το άρθρο 41 παρ. 2
του ν. 4489/2017 (Α΄ 140), στην Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε
τα πρακτικά της 6ης/6.11.2019 Συνεδρίασης (Θέµα Α΄) του Ι Τµήµατος,
που διαβιβάστηκαν στη Γραµµατεία της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας µε το ΦΓ16/1430/13.1.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας
Επιτρόπου «Γραµµατεία» (αριθµ. πρωτ. ΓΕΕ: Φ16/9/13.1.2020), εκθέτουµε
τα ακόλουθα:
ΙΙ. Η αρχή της ισότητας, ως συνταγµατικός κανόνας που ορίζει ότι
«Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου» (άρθρο 4 παρ. 1 του
Συντάγµατος), επιβάλλει την οµοιόµορφη µεταχείριση των προσώπων που
τελούν υπό τις αυτές ή παρόµοιες συνθήκες και δεσµεύει τον νοµοθέτη,
κατά τη ρύθµιση των ποικίλων προσωπικών ή πραγµατικών καταστάσεων,
να νοµοθετεί µε βάση γενικά και αντικειµενικά κριτήρια. ∆ιατάξεις νόµων
που κινούνται εκτός των άκρων ορίων της αρχής της ισότητας (άνιση
µεταχείριση προσώπων, τελούντων σε ίδιες ή παρόµοιες συνθήκες,
αυθαίρετη εξοµοίωση τελούντων σε διαφορετικές συνθήκες), ελέγχονται
από τα δικαστήρια (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος). Ο έλεγχος αυτός,
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ως έλεγχος ορίων και όχι ορθότητας νοµοθετικών επιλογών, αναγνωρίζει
στον κοινό νοµοθέτη την ευχέρεια να ρυθµίζει µε ενιαίο ή µε διαφορετικό
τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγµατικές καταστάσεις και σχέσεις,
λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες κοινωνικές, οικονοµικές,
επαγγελµατικές ή άλλες συνθήκες, που συνδέονται µε κάθε µια από τις
καταστάσεις ή σχέσεις αυτές, µε βάση γενικά και αντικειµενικά κριτήρια,
που βρίσκονται σε συνάφεια προς το αντικείµενο της ρυθµίσεως.
Περαιτέρω, µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του Συντάγµατος, ορίζεται ότι :
«Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δηµόσιες λειτουργίες,
εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται µε ειδικούς νόµους», εισάγοντας
τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδροµίας κάθε πολίτη στις
δηµόσιες θέσεις, κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας.
Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι: «1. Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει
ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική,
οικονοµική και πολιτική Ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα
δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη».
Με τις διατάξεις του άρθρου 25 ορίζεται ότι: «1. Τα δικαιώµατα του
ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή
του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους.
(…). Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το Σύνταγµα να
επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας
από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού
και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας». Τέλος, µε τις διατάξεις του
άρθρου 103 του Συντάγµατος ορίζεται το πλαίσιο των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων των δηµοσίων υπαλλήλων και οι αρχές διαφάνειας και
αξιοκρατίας που πρέπει να διέπουν τόσο την είσοδό τους στο ∆ηµόσιο και
τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα όσο και τις υπηρεσιακές µεταβολές και την
εξέλιξη αυτών στο κράτος δικαίου (πρβλ. Ελ. Συν. Ολοµ. 1024/2019, 1388,
895/2018, 244/2017, Ολοµ. Σ.τ.Ε 1286/2012, Σ.τ.Ε 959/2015).
ΙΙΙ. Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4569/2018 «I) Κεντρικά
Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 218/24.12.2018), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 63 του
ν. 4587/2018 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179/11.10.2018),
προστέθηκε παράγραφος 13 στο άρθρο 25 του νόµο 4354/2015 «∆ιαχείριση
των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων
και διαρθωτικών µεταρρυθµίσεων» (Α΄ 176) που ορίζει ότι: «(…) 13. Για
τη µισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 9 των υπαλλήλων που
µετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης,
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λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και
λαµβανόταν υπόψη για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της
κατώτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας. Οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου ισχύουν από 1.1.2016. (…)».
Οι ανωτέρω διατάξεις θεσπίσθηκαν σε συνέχεια των διατάξεων των
άρθρων 8 (Αποσύνδεση µισθού βαθµού), 9 (Μισθολογικά κλιµάκια και
κατάταξη των υπαλλήλων), 11 (Χρόνος και τρόπος µισθολογικής εξέλιξης),
14 (Βασικός µισθός) και 26 (Μεταβατικές διατάξεις. Μισθολογική
κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων) του ν. 4354/2015,
νέου µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων, µε τον οποίο (νόµο)
θεσπίζεται, ως βασικός κανόνας, ότι το ύψος του µισθού εξαρτάται από την
κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ) και το µισθολογικό κλιµάκιο, στο οποίο
κατατάσσεται ο υπάλληλος µε βάση τα έτη υπηρεσίας και την
αναγνωρισµένη προϋπηρεσία του, ενώ η περαιτέρω µισθολογική του
εξέλιξη τελεί σε συνάρτηση του χρόνου υπηρεσίας που απαιτείται να
διανυθεί για τη λήψη του επόµενου µισθολογικού κλιµακίου, και της
κατηγορίας στην οποία ανήκει η οργανική θέση που κατέχει. Οι ρυθµίσεις
αυτές αποβλέπουν στη βούληση του νοµοθέτη να µην εξοµοιωθούν
πλασµατικά υπάλληλοι µε ανόµοια τυπικά προσόντα και προϋπηρεσίες. Με
τις νέες ρυθµίσεις επιχειρήθηκε να καλυφθεί το νοµοθετικό «κενό» της
αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας στην περίπτωση των µετατάξεων
από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία (άρθρο 70 του Κώδικα Κατάστασης
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. ν. 3528/2007, Α΄ 26), που διέγνωσε η νοµολογία του ∆ικαστηρίου, στο
πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας των δαπανών (Ελ. Συν.
Πράξεις Ι Τµήµατος 17, 18, 19, 21/2019, ΚΠΕ∆ Ι Τµ 278, 250, 248, 240,
225, 25, 12, 10, /2019, 296, 294, 284/2018 κα). Στις αιτιολογικές εκθέσεις
των ανωτέρω άρθρων αναφέρονται τα ακόλουθα : «Με την προτεινόµενη
διάταξη του άρθρου 44 ρυθµίζονται ζητήµατα µισθολογικής κατάταξης των
µετατασσοµένων υπαλλήλων από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία
εκπαίδευσης και ειδικότερα ο χρόνος υπηρεσίας που θα ληφθεί υπόψη για
τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της ανώτερης
εκπαιδευτικής βαθµίδας» και «Με την προτεινόµενη διάταξη (άρθρου 63)
ορίζεται ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 13
του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως ισχύει, µε τις οποίες
ρυθµίστηκαν ζητήµατα µισθολογικής κατάταξης των µετατασσόµενων
υπαλλήλων από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, η 1.1.2016
προκειµένου να υπάρξει οµοιόµορφη εφαρµογή µε τις λοιπές διατάξεις του
ν. 4354/2015». Η εισαγωγή όµως νοµοθετικής ρύθµισης που προβλέπει την
προσµέτρηση του συνόλου της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και
λαµβανόταν υπόψη για την µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των
υπαλλήλων έως και τη µετάταξή τους, ανεξαρτήτως των κατεχοµένων
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κατά την εν λόγω προϋπηρεσία προσόντων, και χωρίς να προβλέπει έναν
ειδικότερο τρόπο αξιοποίησης των εν λόγω προϋπηρεσιών ή ένα ανώτατο
ποσοτικό όριο των δυνάµενων να προσµετρηθούν ετών προϋπηρεσίας, που
διανύθηκαν σε κατώτερη κατηγορία, µε ανόµοια τυπικά προσόντα µε την
κατηγορία στην οποία µετατάσσονται, έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις
προαναφερθείσες αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας, της αξιοκρατίας
και της διαφάνειας (άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 103 παρ. 7 του
Συντάγµατος).
IV. Κατόπιν τούτων, επί του µείζονος σπουδαιότητος νοµικού
ζητήµατος που παραπέµφθηκε στην Ολοµέλεια µε τα πρακτικά της
6ης/6.11.2019 Συνεδρίασης του Ι Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
έχουµε τη γνώµη ότι οι διατάξεις των άρθρων 44 του ν. 4569/2018 και 63
του ν. 4587/2018, µε τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 13 στο άρθρο 25
του ν. 4354/2015, αντίκεινται, κατά τα προεκτεθέντα, στις διατάξεις των
άρθρων 4 παρ. 1,4, 5 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 103 παρ. 7 του Συντάγµατος.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2020
Ο ΑΝΤΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ»

III
Η εισηγήτρια Σύµβουλος εισηγείται ως ακολούθως:
1. Το I Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε τα πρακτικά της
6ης/6.11.2019 Συνεδρίασης αυτού, επιλαµβανόµενο αίτησης του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α., πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) για
ανάκληση της 151/2019 πράξης του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου
∆απανών στο ίδιο Τµήµα, έκρινε ότι δεν ήταν νόµιµη η εντελλόµενη
δαπάνη µε το 3, οικονοµικού έτους 2019, χρηµατικό ένταλµα πληρωµής
του Ε.Φ.Κ.Α., που αφορούσε στην καταβολή ποσού 550,30 ευρώ, στη
φερόµενη ως δικαιούχο, υπάλληλο αυτού, για αναδροµικές αποδοχές, από
21.5.2018 έως 30.11.2018, λόγω µετάταξής της σε ανώτερη εκπαιδευτική
κατηγορία. Συγκεκριµένα, το Τµήµα, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα
διαλαµβάνονται στα πρακτικά του, έκρινε ότι δεν δύναται να εφαρµοστεί
στη συγκεκριµένη υπόθεση η διάταξη του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 (Α΄
176), όπως η παρ. 13 αυτού προστέθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 4569/2018
(Α΄ 179), ως εκ της αντίθεσής της στα άρθρα 4 παρ. 1 και 4 και 5 παρ.1 του
Συντάγµατος, παρέπεµψε δε το ζήτηµα αυτό ως γενικότερης σηµασίας στην
Ολοµέλεια, προκειµένου να εκφέρει την κρίση της επ’ αυτού.
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2. Οι αρχές της ισότητας και της ίσης πρόσβασης και σταδιοδροµίας
στις δηµόσιες θέσεις, τις οποίες καθιερώνει το άρθρο 4 παρ. 1 και 4 του
Συντάγµατος, αποτελούν συνταγµατικό κανόνα που επιβάλλει την
οµοιόµορφη µεταχείριση των προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή
παρόµοιες συνθήκες. Ο κανόνας αυτός δεσµεύει τα συντεταγµένα όργανα
της Πολιτείας και ειδικότερα τόσο τον κοινό νοµοθέτη κατά την ενάσκηση
της νοµοθετικής λειτουργίας όσο και την ∆ιοίκηση, όταν θεσπίζει κατά
νοµοθετική εξουσιοδότηση κανονιστική ρύθµιση. Η παραβίαση των
συνταγµατικών αυτών αρχών ελέγχεται από τα δικαστήρια, ώστε να
διασφαλίζεται η πραγµάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητας εκάστου µε ίσους όρους. Κατά τον
δικαστικό αυτό έλεγχο, που είναι έλεγχος ορίων και όχι της ορθότητας των
νοµοθετικών επιλογών, αναγνωρίζεται στον κοινό νοµοθέτη ή στην κατ’
εξουσιοδότηση θεσµοθετούσα ∆ιοίκηση η ευχέρεια να ρυθµίσει µε ενιαίο ή
µε διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγµατικές καταστάσεις
και σχέσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες κοινωνικές, οικονοµικές,
επαγγελµατικές ή άλλες συνθήκες, που συνδέονται µε κάθε µία από τις
καταστάσεις ή σχέσεις αυτές, µε βάση γενικά και αντικειµενικά κριτήρια,
που βρίσκονται σε συνάφεια προς το αντικείµενο της ρυθµίσεως. Πρέπει,
όµως, η επιλεγόµενη ρύθµιση να κινείται µέσα στα όρια που διαγράφονται
από την αρχή της ισότητας και τα οποία αποκλείουν τόσο την έκδηλα άνιση
µεταχείριση, µε την µορφή της εισαγωγής καθαρά χαριστικού µέτρου µη
συνδεόµενου προς αξιολογικά κριτήρια ή της επιβολής αδικαιολόγητης
επιβαρύνσεως, όσο και την αυθαίρετη εξοµοίωση διαφορετικών
καταστάσεων ή την ενιαία µεταχείριση προσώπων που τελούν υπό
διαφορετικές συνθήκες, µε βάση όλως τυπικά ή συµπτωµατικά ή άσχετα
µεταξύ τους κριτήρια. Περαιτέρω, η αρχή της αξιοκρατίας, η οποία
απορρέει από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, υπαγορεύει όπως η
πρόσβαση σε δηµόσιες θέσεις και αξιώµατα γίνεται µε κριτήρια που
συνάπτονται µε την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφεροµένων
για την κατάληψή τους. Συνακόλουθα, ως εγγύηση τήρησης των
συνταγµατικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας και, ειδικότερα,
της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδροµίας κάθε πολίτη στις δηµόσιες
θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας (άρθρο 4
παρ. 1 και 4 και άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος), της διαφάνειας (άρθρο
103 παρ. 7 του Συντάγµατος), που κατά την έννοιά τους, καταλαµβάνουν
όχι µόνο την διαδικασία εισόδου στο υπαλληλικό σώµα αλλά και,
περαιτέρω, εν γένει τις υπηρεσιακές µεταβολές και την εξέλιξη των
δηµοσίων υπαλλήλων, καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 25 παρ. 1
του Συντάγµατος), απαιτείται η όποια υπηρεσιακή µεταβολή των
υπαλλήλων να πραγµατοποιείται µε εχέγγυα αξιοκρατίας, αµεροληψίας και
αντικειµενικότητας, σε πλαίσιο διαφανών και αντικειµενικών διαδικασιών
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ενώ, υπό το φως της συνταγµατικής αρχής της αναλογικότητας, η οποία
κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγµατος, οι
επιβαλλόµενοι από τον νόµο περιορισµοί πρέπει να είναι πρόσφοροι και
αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκόµενου από τον νοµοθέτη σκοπού
δηµόσιου ή κοινωνικού συµφέροντος και να µην είναι δυσανάλογοι προς
αυτόν (πρβλ. ΕλΣ Ολ. 1388/2018, 2654/13, 2340/2009, ΣτΕ Ολ. 711/2017,
1205/2015, 959, 1539, 1997/2015 κ.ά.).
3. Στο άρθρο 70 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/9.2.2007, Α΄
26), µε τίτλο «Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας», ορίζεται ότι:
«1. Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του
ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δηµόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται µετά από αίτηση του
υπαλλήλου και ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του
κλάδου στον οποίο µετατάσσεται. Ο µετατασσόµενος πρέπει να κατέχει τον
τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο µετατάσσεται.
2. Υπάλληλος που είχε τον απαιτούµενο για διορισµό σε ανώτερη
κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισµού
του δεν επιτρέπεται να µεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας
πριν από τη συµπλήρωση οκταετίας από το διορισµό του. 3. Ο υπάλληλος
µετατάσσεται µε το βαθµό που κατέχει. Αν ο εισαγωγικός βαθµός του
κλάδου στον οποίο µετατάσσεται είναι ανώτερος του βαθµού που κατέχει,
µετατάσσεται µε τον εισαγωγικό αυτό βαθµό. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει
διανυθεί στο βαθµό µε τον οποίο ο υπάλληλος µετατάσσεται, θεωρείται ότι
έχει διανυθεί στο βαθµό της θέσης στην οποία µετατάσσεται, εφόσον έχει
διανυθεί µε τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν (…)».
4. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγονται τα ακόλουθα: Στον
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. θεσπίζονται οι προϋποθέσεις µετάταξης υπαλλήλου
σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας, εφόσον αυτός κατέχει τον τίτλο
σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο µετατάσσεται. Όπως
παγίως γίνεται δεκτό, ναι µεν η µετάταξη αναλύεται σε οιονεί απόλυση του
υπαλλήλου από τη θέση προέλευσης µε ταυτόχρονο διορισµό του στη θέση
υποδοχής, συνιστά όµως υπηρεσιακή µεταβολή που δεν οδηγεί σε
πραγµατική διακοπή ή λύση της υπηρεσιακής σχέσης, η εξέλιξη της οποίας
συνεχίζεται κανονικά στη θέση υποδοχής, µη εξοµοιούµενη πλήρως και
αυτοδικαίως µε διορισµό, ο δε µετατασσόµενος υπάλληλος δεν
αναλαµβάνει εκ νέου στο σύνολό τους τις υποχρεώσεις και τις δεσµεύσεις
του νεοπροσλαµβανοµένου, αλλά ούτε και υπόκειται στο σύνολο των
περιορισµών πρόσληψης. Εξάλλου, η µετάταξη του υπαλλήλου σε ανώτερη
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εκπαιδευτική κατηγορία, ως έµπρακτη επιβράβευση της κτήσης ανώτερου
τίτλου σπουδών, συνιστά «υπηρεσιακή αναβάθµιση» αυτού κατά τη
διάρκεια της σταδιοδροµίας του και µπορεί συνεπώς να θεωρηθεί «άτυπη
µορφή προαγωγής».
5. Ο ν. 4354/2015 «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων,
µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»,
στο Κεφάλαιο Β (άρθρα 7 έως 36), ο οποίος σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1
αυτού, εφαρµόζεται, µεταξύ άλλων, και στους µόνιµους υπαλλήλους των
ν.π.δ.δ., διαλαµβάνει διατάξεις µισθολογικού περιεχοµένου αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών. Ειδικότερα, στο άρθρο 8, µε τίτλο
«Αποσύνδεση µισθού-βαθµού», ορίζει ότι: «1. Το προσωπικό της
παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το
βαθµό που κάθε φορά κατέχει, σε µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.), όπως αυτά
ορίζονται στο επόµενο άρθρο. 2. Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια
κατηγορία και έχουν το ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο δικαιούνται το βασικό
µισθό που αντιστοιχεί σε αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο
ανήκει η θέση τους», στο άρθρο 9, µε τίτλο «Μισθολογικά κλιµάκια και
κατάταξη των υπαλλήλων», ότι: «1. Τα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) των
υπάλληλων των κατηγοριών: Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) µε
πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ηµεδαπής ή ισότιµο Σχολών αλλοδαπής,
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Т.Е.) µε πτυχίο ή δίπλωµα Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµο Σχολών
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) και
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) ορίζονται ως εξής: Σε δεκαεννέα (19)
για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Т.Е. και Π.Ε. και σε δεκατρία (13)
για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και ∆.Ε. Οι υπάλληλοι των
κατηγοριών Т.Е. και Π.Ε. εξελίσσονται σε αυτά µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 1
και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ των κατηγοριών Υ.Ε. και ∆.Ε. µε
εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13. (…), στο άρθρο 10, µε
τίτλο «Μισθολογικά κλιµάκια εισόδου στην υπηρεσία», ότι: «1. Ο
διοριζόµενος υπάλληλος εισέρχεται στην Υπηρεσία µε το εισαγωγικό
µισθολογικό κλιµάκιο της κατηγορίας στην οποία ανήκει ή στο
µισθολογικό κλιµάκιο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του
προηγούµενου άρθρου. (…)», στο άρθρο 11, µε τίτλο «Χρόνος και τρόπος
µισθολογικής εξέλιξης», ότι: «1. Για τη µισθολογική εξέλιξη των
υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο µισθολογικό
κλιµάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής: α. Για τους υπαλλήλους των
κατηγοριών Υ.Ε. και ∆.Ε. υπηρεσία τριών (3) ετών σε κάθε µισθολογικό
κλιµάκιο. β. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Т.Е. και Π.Ε. υπηρεσία
δύο (2) ετών σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο. 2. Για τη µισθολογική εξέλιξη
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των υπαλλήλων από το κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο στο αµέσως
ανώτερο, απαιτείται να έχει συµπληρωθεί ο καθορισµένος χρόνος
υπηρεσίας στο κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο. 3. Η κατά την
προηγούµενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται µε πράξη του
αρµόδιου για το διορισµό οργάνου, που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. 4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη
των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα
µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαµβάνεται η υπηρεσία
που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου. β. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να µην
έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί για τη χορήγηση καµίας άλλης οικονοµικής
παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Η αναγνώριση των
ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγµατοποιείται µε απόφαση του υπηρεσιακού
συµβουλίου ή άλλου αρµοδίου οργάνου και τα οικονοµικά αποτελέσµατα
ισχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των
απαραίτητων δικαιολογητικών.», στο άρθρο 14, µε τίτλο «Βασικός
µισθός», ότι: «1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μ.Κ. 1 της Υ.Ε.
κατηγορίας ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ. Ο µηνιαίος βασικός
µισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατηγορίας αυτής διαµορφώνεται µε
πρόσθεση στο αµέσως προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από
τον πολλαπλασιασµό των 780 ευρώ µε το συντελεστή 0,0551. Το
προστιθέµενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ. 2. Οι
βασικοί µισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών ∆.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε.
προσδιορίζονται µε βάση το ποσό των 780 ευρώ, πολλαπλασιαζόµενο µε
τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούµενοι στην πλησιέστερη
µονάδα ευρώ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆.Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1,10 Τ.Ε. 1,33 Π.Ε.
1,40. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως άνω κατηγοριών
διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέσως προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού
που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του ποσού των 780 ευρώ µε τους
ως άνω συντελεστές και στη συνέχεια µε το συντελεστή 0,0699 για τη ∆.Ε.
κατηγορία, 0,0530 για τη Τ.Ε. κατηγορία και 0,0540 για την Π.Ε.
κατηγορία». Τέλος, το άρθρο 25, µε τίτλο «Γενικές ρυθµίσεις για θέµατα
αποδοχών», όπως η παρ. 13 αυτού προστέθηκε µε το άρθρο 44 του
ν. 4569/2018 (Α΄ 179/11.10.2018) και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 63 του
ν. 4587/2018 (Α΄ 218/24.12.2018), ορίζει ότι: «(…) 13. Για τη µισθολογική
κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 9 των υπαλλήλων που µετατάσσονται από
κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαµβάνεται υπόψη το
σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαµβανόταν υπόψη για τη
µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής
βαθµίδας. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 1.1.2016.
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(…)», και το άρθρο 26, µε τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις Μισθολογική
κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων», ότι: «1. Κατά την
πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η µισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων
στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 9 πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα
τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν,
καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν,
µέχρι και στις 31.12.2015. (…)».
6. Με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 35 του ν. 4354/2015 εισήχθη
νέο σύστηµα µισθολογικής κατάταξης, µισθολογικής εξέλιξης και
αποδοχών (ενιαίο µισθολόγιο) των δηµοσίων υπαλλήλων και των
υπαλλήλων µε σχέση ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των ν.π.ι.δ. του δηµόσιου τοµέα.
Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του
νόµου ισχύουν από 1.1.2016 (άρθρο 35). Η κατάταξη των υπαλλήλων σε
µισθολογικά κλιµάκια ρυθµίζεται στα άρθρα 9 και 10, ενώ η µισθολογική
εξέλιξή τους στα άρθρα 11 και 12. Εξάλλου, στο άρθρο 8 προβλέπεται η
αποσύνδεση του µισθού από το βαθµό του υπαλλήλου. Ειδικότερα, ο
λαµβανόµενος µισθός προσδιορίζεται αποκλειστικά µε βάση την
εκπαιδευτική βαθµίδα, τα έτη υπηρεσίας, τα αυξηµένα τυπικά προσόντα και
την κατοχή θέσης ευθύνης του υπαλλήλου. Ο υπάλληλος κατατάσσεται στο
µισθολογικό κλιµάκιο που αντιστοιχεί στον κατεχόµενο, αναγνωρισθέντα
και απαιτούµενο για την κατεχόµενη οργανική θέση, κατά περίπτωση, τίτλο
σπουδών (Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), η δε εξέλιξη
σε αυτό γίνεται υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της κατοχής του
απαιτούµενου για την κατάληψη της αντίστοιχης θέσης τίτλου σπουδών,
προβλεποµένης, περαιτέρω, της δυνατότητας αναγνώρισης προϋπηρεσίας,
παρασχεθείσας στους, αναφερόµενους στην παράγραφο 1 του άρθρου 7,
φορείς, υπό τις αναγραφόµενες στην παρ. 4 του άρθρου 11 προϋποθέσεις,
χωρίς να τίθεται ποσοτικό όριο των προς αναγνώριση ετών προϋπηρεσίας.
Θεσπίζεται δηλαδή, ο βασικός κανόνας, ότι το ύψος του µισθού εξαρτάται
από την κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ) και το µισθολογικό κλιµάκιο, στο
οποίο κατατάσσεται ο υπάλληλος βάσει των ετών υπηρεσίας και της
αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας του, ενώ η περαιτέρω µισθολογική του
εξέλιξη τελεί σε συνάρτηση µε το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται να
διανυθεί για τη λήψη του επόµενου µισθολογικού κλιµακίου. Ο υπάλληλος
εισέρχεται στην υπηρεσία µε το εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο της
κατηγορίας στην οποία ανήκει η οργανική θέση που κατέχει και για τη
µισθολογική του εξέλιξη απαιτείται να διανυθεί χρόνος υπηρεσίας τριών
ετών σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο, εάν η θέση του ανήκει στην κατηγορία
∆Ε ή ΥΕ, και δύο ετών, εάν ανήκει στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ, ενώ δύναται
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να προσµετρηθεί προϋπηρεσία παρασχεθείσα στους αναφερόµενους στην
παρ. 1 του άρθρου 7 φορείς µε τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 4
του άρθρου 11. Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου
25, που προστέθηκε, µεταγενεστέρως, µε το άρθρο 44 του ν. 4569/2018
και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 63 του ν. 4587/2018, από την ηµεροµηνία
έναρξης εφαρµογής του ενιαίου µισθολογίου του νόµου αυτού (1.1.2016),
για την κατάταξη σε µισθολογικό κλιµάκιο υπαλλήλου που µετατάσσεται
σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης λαµβάνεται υπόψη το σύνολο του
χρόνου υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε και ελήφθη υπόψη για την κατάταξη
και εξέλιξή του σε µισθολογικά κλιµάκια της κατώτερης κατηγορίας
εκπαίδευσης.
7. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις, ερµηνευόµενες υπό το φως των
συνταγµατικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, που
προαναφέρθηκαν, οι οποίες διέπουν, πέραν των διαδικασιών κατάληψης
θέσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, και τις συνθήκες υπηρεσιακής και
µισθολογικής εξέλιξης σε αυτές και σε συνδυασµό µε τη δεδοµένη βούληση
του νοµοθέτη να µην εξοµοιώσει πλασµατικά υπαλλήλους µε ανόµοια
τυπικά προσόντα και προϋπηρεσίες (βλ. και διατάξεις άρθρων 9 παρ. 2,
όπου οι υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής εξελίσσονται στην κατηγορία µε
βάση τα προσόντα τους, ανεξαρτήτως κατάταξης σε κατηγορία ΤΕ ή ΠΕ,
και 9 παρ. 3 περ. β, όπου ρητώς απαιτείται συνάφεια τόσο του
προπτυχιακού όσο και του µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προκειµένου για
την αξιοποίησή του για κατάταξη σε µισθολογικό κλιµάκιο) και να
αντιστοιχηθεί ευθέως ο λαµβανόµενος βασικός µισθός µε τα κατεχόµενα
τυπικά προσόντα και το χρόνο που έχει διανυθεί υπό την κατοχή τους,
πρέπει να γίνει δεκτό ότι απαγορεύουν τη µισθολογική εξοµοίωση
υπαλλήλων µε ανόµοια τυπικά προσόντα και προϋπηρεσίες και επιτάσσουν
την αντιστοίχιση του λαµβανόµενου βασικού µισθού µε τα κατεχόµενα
τυπικά προσόντα, που αντιστοιχούν στα µισθολογικά κλιµάκια
συγκεκριµένης κατηγορίας. Εποµένως, ως προσµετρώµενη, χωρίς χρονικό
περιορισµό, προϋπηρεσία για την επανακατάταξη µετατασσόµενου σε
ανώτερη κατηγορία υπαλλήλου, στο αντίστοιχο των τυπικών προσόντων
της νέας θέσης του µισθολογικό κλιµάκιο, νοείται αυτή που έχει διανυθεί
µε το κατεχόµενο και διακριτικό του µισθολογικού αυτού κλιµακίου τυπικό
προσόν (τίτλο σπουδών), η οποία συνδέεται µε την άσκηση έργου
(υπηρεσίας) αναλόγων προσόντων. Υπό την ερµηνευτική αυτή παραδοχή, η
διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015, η οποία τέθηκε
αφενός προς επίλυση της αµφιγνωµίας που ανέκυψε κατά την εφαρµογή
του νόµου από τη ∆ιοίκηση, καθόσον δεν αντιµετωπιζόταν κατά τρόπο
σαφή και ανεπίδεκτο αµφισβητήσεων και συνεπώς µε ενιαίο τρόπο το
ζήτηµα σε ποιο µισθολογικό κλιµάκιο κατατάσσεται υπάλληλος που
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µετατάσσεται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, αφετέρου
του νοµοθετικού κενού, ως προς το εριζόµενο ζήτηµα, που διέγνωσε η
νοµολογία του ∆ικαστηρίου, στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου
νοµιµότητας των δαπανών, προβλέποντας ότι για τη µισθολογική κατάταξη
των υπαλλήλων που µετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη
εκπαιδευτική κατηγορία προσµετράται το σύνολο της υπηρεσίας που είχε
διανυθεί και λαµβανόταν υπόψη για την, έως και τη µετάταξη, µισθολογική
κατάταξη και εξέλιξή τους, ανεξαρτήτως των κατεχοµένων κατά την εν
λόγω προϋπηρεσία προσόντων, εισάγουσα τη µισθολογική εξοµοίωση
υπαλλήλων µε προϋπηρεσία διανυθείσα µε ανόµοια τυπικά προσόντα,
χωρίς να προβλέπει ειδικότερο τρόπο αξιοποίησης των εν λόγω
προϋπηρεσιών ή ένα ανώτατο ποσοτικό όριο δυνάµενων να προσµετρηθούν
προϋπηρεσιών διανυθεισών σε κατώτερη κατηγορία, έρχεται σε αντίθεση
µε τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας (άρθρα 4 παρ. 1 και 4, 5
παρ. 1 του Συντάγµατος). Και τούτο διότι η προσµέτρηση, σε περιπτώσεις
µετατασσοµένων σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθµίδα υπαλλήλων,
απεριόριστου αριθµού ετών προϋπηρεσίας για την κατάταξη σε
µισθολογικά κλιµάκια, ανεξαρτήτως αντιστοιχίας του κατεχόµενου κατά τη
διαδροµή τους τυπικού προσόντος, σε σχέση µε το προς κατάταξη
µισθολογικό κλιµάκιο, αντιστρατευόµενη την ανάγκη διασφάλισης
συνθηκών ευγενούς άµιλλας µεταξύ των δηµόσιων υπαλλήλων και οµαλής
µισθολογικής εξέλιξης, σύµφωνα µε τους κανόνες της αξιοκρατίας, άγει
στο άτοπο της εξοµοίωσης υπαλλήλων, κατά την κατάταξη σε µισθολογικά
κλιµάκια που διακρίνονται µεταξύ τους βάσει ακριβώς του κατεχόµενου
τίτλου σπουδών, µε µόνο κριτήριο τον αριθµό των ετών υπηρεσίας τους,
ανεξαρτήτως των κατεχοµένων κατά την παροχή των αντιστοίχων
υπηρεσιών τυπικών προσόντων. Και ναι µεν ο δικαστικός έλεγχος τήρησης
της αρχής της ισότητας είναι έλεγχος ορίων (οριακός), καταλείποντας
ευρύτατα περιθώρια επιλογών στον κοινό νοµοθέτη, ακόµη περισσότερο
µάλιστα κατά τη ρύθµιση µισθολογικών ζητηµάτων του ∆ηµοσίου, πλην
όµως η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015, εισάγουσα
ρύθµιση µη συνδεόµενη µε αξιολογικά κριτήρια συναπτόµενα µε την
προσωπική αξία και ικανότητα των µετατασσόµενων υπαλλήλων, είναι
προδήλως αυθαίρετη, συνιστά χαριστικό µέτρο, άγουσα στην ενιαία
µεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες και κατά
συνέπεια στην έκδηλα άνιση µεταχείρισή τους, κατά παράβαση των αρχών
της ισότητας και της αξιοκρατίας καθώς και της ανάγκης διασφάλισης
συνθηκών ευγενούς άµιλλας µεταξύ αυτών, συνιστώντας περαιτέρω, κατά
παράβαση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης,
αδικαιολόγητη και συνεπώς ανεπίτρεπτη επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισµού (άρθρα 79 και 80 του Συντάγµατος). Συνεπώς, δεν µπορεί
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να τύχει εφαρµογής κατά τη µισθολογική κατάταξη υπαλλήλου, µετά την
µετάταξή του από κατώτερη σε ανώτερη (εκπαιδευτική) κατηγορία.
8. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαι ότι η διάταξη της παρ. 13 του
άρθρου 25 του ν. 4354/2015, που προστέθηκε µε το άρθρο 44 του
ν. 4569/2018, κατά την οποία για τη µισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων
που µετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία
προσµετράται το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαµβανόταν
υπόψη για την, έως και τη µετάταξη, µισθολογική κατάταξη και εξέλιξή
τους, ανεξαρτήτως των κατεχοµένων κατά την εν λόγω προϋπηρεσία
προσόντων, εισάγουσα τη µισθολογική εξοµοίωση υπαλλήλων µε
προϋπηρεσία διανυθείσα µε ανόµοια τυπικά προσόντα, χωρίς να προβλέπει
ειδικότερο τρόπο αξιοποίησης των εν λόγω προϋπηρεσιών ή ένα ανώτατο
ποσοτικό όριο δυνάµενων να προσµετρηθούν προϋπηρεσιών κατώτερης
κατηγορίας, έρχεται σε αντίθεση µε τις αρχές της ισότητας και της
αξιοκρατίας, όπως αυτές καθιερώνονται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 4 και 5
παρ.1 του Συντάγµατος και ως εκ τούτου δεν δύναται να εφαρµοστεί στη
συγκεκριµένη υπόθεση.
IV
Η Ολοµέλεια, µετά από µακρά διαλογική συζήτηση, κατά
πλειοψηφία που σχηµατίστηκε από δεκαοκτώ (18) µέλη, ήτοι τους: Ιωάννη
Σαρµά, Πρόεδρο, Μαρία Βλαχάκη, Γεωργία Μαραγκού και Κωνσταντίνο
Κωστόπουλο, Αντιπροέδρους, Γεώργιο Βοΐλη, Βασιλική Ανδρεοπούλου,
Αγγελική Μυλωνά, Στυλιανό Λεντιδάκη, Θεολογία Γναρδέλλη,
Κωνσταντίνο
Εφεντάκη,
Βασιλική
Σοφιανού,
Αγγελική
Πανουτσακοπούλου, ∆έσποινα Τζούµα, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου,
Ευαγγελία Σεραφή, Νεκταρία ∆ουλιανάκη, Νικολέτα Ρένεση και Αντιγόνη
Στίνη, Συµβούλους, διατύπωσε τη γνώµη που ακολουθεί:
1. Με τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015, που
προστέθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 4569/2018, ο νοµοθέτης επέλυσε το
ζήτηµα της κατάταξης των µετατασσόµενων, από κατώτερη σε ανώτερη
εκπαιδευτική κατηγορία, υπαλλήλων, θεσπίζοντας κανόνα, σύµφωνα µε
τον οποίο για τη µισθολογική κατάταξη των ανωτέρω προσµετράται το
σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαµβανόταν υπόψη για την,
έως και τη µετάταξη, µισθολογική κατάταξη και εξέλιξή τους.
2. Η συνταγµατικότητα της ως άνω διάταξης πρέπει να εκτιµηθεί
εντός του πλαισίου που θέτουν οι µισθολογικές διατάξεις του ν. 4354/2015.
Η ρύθµιση στηρίζεται στην επιλογή του νοµοθέτη να αποσυνδέσει τη
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µισθολογική από τη βαθµολογική εξέλιξη των υπαλλήλων και εντάσσεται
στο σύστηµα των διατάξεων του εν λόγω νόµου, σύµφωνα µε το οποίο το
ύψος του µισθού εξαρτάται από την κατηγορία και το µισθολογικό
κλιµάκιο, στο οποίο κατατάσσεται ο υπάλληλος, βάσει των ετών της
υπηρεσίας και της αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας του. Τα ως άνω κριτήρια
µισθολογικής διακρίσεως που επέλεξε ο κοινός νοµοθέτης είναι κατ’ αρχήν
εύλογα, διότι τελούν σε θεµιτή συνάφεια προς το αντικείµενο της
ρυθµίσεως, δεν δύναται δε η δικαστική εξουσία, µε βάση τις αρχές της
ισότητας και της αξιοκρατίας, να συµπληρώσει ή υποκαταστήσει τα
κριτήρια αυτά µε άλλα, που θα κρίνονταν πλέον κατάλληλα, καθόσον έτσι
θα υπερέβαινε τον οριακό έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων που
βάσει των ανωτέρω αρχών δικαιούται να ασκεί σεβόµενη τη θεµελιώδη
αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών.
3. Κατά την ειδικότερη γνώµη των Μαρίας Βλαχάκη, Αντιπροέδρου
και Βασιλικής Ανδρεοπούλου, Συµβούλου, ο δικαστικός έλεγχος της
τήρησης της αρχής της ισότητας δεν µπορεί να οδηγήσει στη µη εφαρµογή
µιας διάταξης και στην εντεύθεν κρίση της δαπάνης που ερείδεται σε αυτήν
ως µη νόµιµης και του χρηµατικού εντάλµατος ως µη θεωρητέου, έστω και
αν -καθ’ υπόθεσιν- η διάταξη αυτή εισάγει µέτρο χαριστικού χαρακτήρα,
διότι η κρίση µιας διάταξης ως χαριστικής µπορεί να αχθεί ενώπιον του
δικαιοδοτούντος και µόνον ∆ικαστηρίου από τον πληττόµενο διάδικο (ο
οποίος εξαιρείται του χαριστικού µέτρου) και δεν δύναται το ∆ικαστήριο
αυτεπαγγέλτως κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου δαπανών, κατ’
επίκληση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, να θέσει
εκποδών ευµενή διάταξη νόµου.
4. Με την εισήγηση συµφώνησαν τα ακόλουθα µέλη: Σωτηρία
Ντούνη, και Μαρία Αθανασοπούλου, Αντιπρόεδροι και Ευαγγελία Ελισάβετ Koυλουµπίνη, Σταµάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, ∆έσποινα
Καββαδία - Κωνσταντάρα, Γεωργία Τζοµάκα, Βιργινία Σκεύη, ∆ηµήτριος
Τσακανίκας, Βασιλική Προβίδη, Κωνσταντίνος Παραθύρας, Αργυρώ
Μαυροµµάτη, Κωνσταντίνος Κρέπης, Ειρήνη Κατσικέρη, Γεωργία
Παπαναγοπούλου, Σύµβουλοι.
5. Κατόπιν των ανωτέρω, επί του παραπεφθέντος, µε τα πρακτικά
της 6 /6.11.2019 Συνεδρίασης του I Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
γενικότερης σηµασίας ζητήµατος της αντίθεσης της διάταξης του άρθρου
25 του ν. 4354/2015, όπως η παρ. 13 αυτού προστέθηκε µε το άρθρο 44 του
ν. 4569/2018, στα άρθρα 4 παρ. 1 και 4 και 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, η
Ολοµέλεια κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι η εν λόγω διάταξη δεν αντίκειται
στην αρχή της ισότητας και τις ειδικότερες αρχές που απορρέουν απ’
ης
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αυτήν, ούτε στην αρχή της αξιοκρατίας, ούτε σε άλλη αρχή ή διάταξη του
Συντάγµατος. Τούτων δοθέντων, πρέπει η εν λόγω διάταξη να εφαρµοστεί
στη συγκεκριµένη υπόθεση.
6. Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να αναπεµφθεί αυτή η υπόθεση στο
Ι Τµήµα του ∆ικαστηρίου, προκειµένου αυτό να αποφανθεί οριστικά επί
της σχετικής αίτησης ανάκλησης.
Ακολούθως, για το ανωτέρω θέµα, συντάχθηκε το παρόν τµήµα του
πρακτικού, το οποίο, αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο,
υπογράφεται από τον ίδιο και τη Γραµµατέα.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

Για την ακρίβεια
Η Γραµµατέας
Ελένη Αυγουστόγλου
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