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Θέμα: Ανάκληση εν μέρει της με αριθμό 56649/27.07.2018 προκήρυξης (ΑΔΑ 7ΖΨΩ-Α87)
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την
πλήρωση θέσεων προϊσταμένων επιπέδου διεύθυνσης του Υπουργείου
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης
της ανακαλούμενης πράξης,
β) των άρθρων 29 και 30 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας
Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 33), όπως ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της ανακαλούμενης πράξης
γ) του Π.Δ/τος 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων» (Α΄ 136), και του Π.Δ/τος 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του Π.Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέση φορέων του Δημοσίου
Τομέα» (Α΄ 39), όπως ισχύει.
ε) του Π.Δ/τος 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ) της αριθμ.. 15171/13-03-2020 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Διορισμός
Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 188),
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2. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων» (Β΄ 4123), όπως ίσχυε κατά
το χρόνο έκδοσης της ανακαλούμενης πράξης
3. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8486 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει» (Α.Δ.Α.: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ).
4. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/οικ.19403/31-05-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης «Έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης
των Υπουργείων και σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.)» (Α.Δ.Α.:
7Χ6Ζ465ΧΘΨ-ΠΦΒ).
5. Την αριθ. 56649/27.07.2018
προκήρυξη για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων ευθύνης
επιπέδου Διεύθυνσης για τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ 7ΖΨΩ-Α87)
6. Το γεγονός ότι κατά το χρόνο έκδοσης της εν θέματι προκήρυξης η διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου 84 του Ν. 3528/2007, η οποία ήταν τότε σε ισχύ, όριζε:
«Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος)
επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6)
έτη στο βαθμό αυτόν ή
γ) κατέχουν το βαθμό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα
προϊσταμένου Τμήματος ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.»
7. Το γεγονός ότι με την 56649/27.07.2018 προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου
Διεύθυνσης για τις Γενικές Διευθύνσεις του τότε Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ετίθεντο με την ενότητα III αυτής επιπρόσθετα προσόντα, τα οποία
απαιτούνταν κατά δέσμια για τη Διοίκηση αρμοδιότητα για την επιλογή στις προκηρυχθείσες ως
άνω θέσεις, και ειδικότερα οριζόταν στην οικεία ενότητα της ανακαλούμενης προκήρυξης:
“III. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Δικαίωμα υποβολής έχουν οι υπάλληλοι που πληρούν τις κατά τα στοιχεία (Α) και (Β)
προϋποθέσεις:
(Α)…
(Β)Κλάδοι/ειδικότητες Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης, που απαιτούνται ανά
προκηρυσσόμενη θέση:
Β1. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και
Λειτουργίας Δικαιοσύνης
…
Για την πλήρωση της ως άνω θέσης απαιτούνται επιπρόσθετα τα εξής προσόντα:
…
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Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών σε θέση Προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου
οργανικής μονάδας που χειρίζεται θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, εκ της οποίας
τουλάχιστον ενά (1) έτος να έχει διανυθεί σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης σε θέματα
Διοίκησης Προσωπικού.
...
2. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομοθετικού ΄Εργου, Διεθνών Νομικών
Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας
…
Για την πλήρωση της ως άνω θέσης απαιτούνται επιπρόσθετα τα εξής προσόντα:
…

Eμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών σε θέση Προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου
οργανικής μονάδας που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου,
Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας, εκ της οποίας
τουλάχιστον ένα (1) έτος να έχει διανυθεί σε θέση Προϊσταμένου της εν λόγω Διεύθυνσης
…
Β2. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
…
Για την πλήρωση της ως άνω θέσης απαιτούνται επιπρόσθετα τα εξής προσόντα:
…

Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών σε θέση Προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου
οργανικής μονάδας που χειρίζεται θέματα οικονομικής διαχείρισης, εκ της οποίας
τουλάχιστον ένα (1) έτος να έχει διανυθεί σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης με τις ανωτέρω
αρμοδιότητες
…
2. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
…
Για την πλήρωση της ως άνω θέσης απαιτούνται επιπρόσθετα τα εξής προσόντα:
…

Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών σε θέση Προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου
οργανικής μονάδας που χειρίζεται θέματα προμηθειών, εκ της οποίας τουλάχιστον ένα (1)
έτος να έχει διανυθεί σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης με τις ανωτέρω αρμοδιότητες
…
3. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής
Υποστήριξης
…
Για την πλήρωση της ως άνω θέσης απαιτούνται επιπρόσθετα τα εξής προσόντα:
…

Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών σε θέση Προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου
οργανικής μονάδας που χειρίζεται θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, εκ της οποίας
τουλάχιστον ένα (1) έτος να έχει διανυθεί σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης σε θέματα
Διοίκησης Προσωπικού
…
4. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
…
Για την πλήρωση της ως άνω θέσης απαιτούνται επιπρόσθετα τα εξής προσόντα:
…

Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση Προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου
οργανικής μονάδας που χειρίζεται θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εκ της οποίας
τουλάχιστον ένα (1) έτος να έχει διανυθεί σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης
…
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8. Το γεγονός ότι τα υπό στοιχείο 7 προσόντα είχαν τεθεί στην ανακαλούμενη προκήρυξη κατά
παράβαση της αρχής της νομιμότητας, διότι δεν προβλέπονταν στη προμνημονευθείσα διάταξη
της παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 3528/2007, όπως αυτή ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της
ανακαλούμενης προκήρυξης
9. Το γεγονός ότι με την παρ. 5.1. του άρθρου 2 του πδ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), μεταφέρθηκε από το τότε
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (και νυν Υπουργείο
Δικαιοσύνης) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής
Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων και των δύο (2) Διευθύνσεων Οργάνωσης και Λειτουργίας
Καταστημάτων Κράτησης και Αντεγκληματικής Πολιτικής, των οποίων οι θέσεις ευθύνης
επιπέδου Διεύθυνσης είχαν προκηρυχθεί με την 56649/27.07.2018 «Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ
(8) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει», με ΑΔΑ 7ΖΨΩ-Α87.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ανακαλούμε εν μέρει για λόγους νομιμότητας τη με αριθμό 56649/27.07.2018 Προκήρυξη
(ΑΔΑ 7ΖΨΩ-Α87) του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα εκτενώς αναφερόμενα στο προοίμιο, και ειδικότερα κατά το μέρος που αυτή
αφορά την πλήρωση των έξι (6) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου, που
αναφέρονται στην παρ. 7 του προοιμίου της παρούσης.
Ο Υπουργός
Κωνσταντίνος Τσιάρας

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο ΓΓ Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου)
Κοινοποίηση:
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (για ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του)

Ακριβές αντίγραφο
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Αναστασία Κουκουμάτσα
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