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Σας στέλνουµε την υπ' αριθµ. 236/15-1-2008 γνωµοδότηση του 
Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον 
Υπουργό, ύστερα από το από 20-11-2007 σχετικό ερώτηµα της υπηρεσίας 
µας προς το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου µε το αριθµ. Φ131.4/131697/Β2 
έγγραφο µας, και η οποία αφορά α) την οριστική παύση ένταξης µελών 
Ε.Τ.Ε.Π. σε θέσεις διοικητικού προσωπικού και β) τη δυνατότητα 
µετακίνησης προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. ή Ε.Ε.∆Ι.Π. από τη µία κατηγορία 
προσωπικού στην άλλη και από τον ένα κλάδο Ε.Ε.∆Ι.Π. στον άλλο, για 
ενηµέρωση σας. 

Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 

Συνοδευτικά: 2 φύλλα 
Εσωτερική διανοµή 
∆/νση Προσωπικού Ανωτ. Εκπ/σης 
Τµήµα Β' 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ 

Πληροφορίες:     Β. Σκοπελίτης 
Τηλέφωνο:         210.3442306 

ΠΡΟΣ:     Πίνακας Αποδεκτών 

ΘΕΜΑ:      Κοινοποίηση γνωµοδότησης Ν.Σ.Κ. 236/2008 



 
 

Αθήνα 15/1/2008 

Aρ. πρωτ. 236  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
 
ΠΡΟΣ 

ΚΡΑΤΟΥΣ ∆νση Προσωπικού Α.Ε., τµ. Β1, 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΕΠΘ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΕΠΘ 

Αρµ. Θ. Ψυχογυιός Τηλ. 3442972 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιερεύνηση της δυνατότητας υποβολής 

εµπρόθεσµων αιτήσεων µελών: (α) από το 

προσωπικό Ε.Τ.Ε.Π. προς ένταξη σε θέσεις 

διοικητικού προσωπικού και (β) από το προσωπικό 

Ε.Ε.∆Ι.Π, ή Ε.Τ.Ε.Π. για µετακίνηση από τη µία 

κατηγορία προσωπικού στην άλλη και από τον ένα 

κλάδο Ε.Ε.∆Ι.Π. στον άλλο.  

ΣΧΕΤ.:   Αριθµ. πρωτ.    131697/Β2/20-11-07 δικό σας. 

 

Επί του ως άνω σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας 

σας, µε το οποίο µας ετέθησαν τα εις το θέµα 

αναφερόµενα ερωτήµατα, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Α. Επί του πρώτου ερωτήµατος είναι σαφές ότι 

προσήκει η ιδία ακριβώς απάντηση που εδόθη µε την 

υπ' αριθµ. 267/07 γνωµοδότηση του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους, η οποία ναι µεν έχει εκδοθεί 

για τις εντάξεις του άρθρου 13§4εδ. γ' του ν. 2817/2000, 

πλην όµως η τρίµηνη αποκλειστική προθεσµία του 

άρθρου 13§4 εδ. δ' του ίδιου νόµου έχει εφαρµογή, κατά 

ρητή πρόβλεψη της εν λόγω διάταξης, και στις 

περιπτώσεις του εδαφίου β' του άρθρου 13§4, δηλαδή 

στις αιτήσεις που υποβάλλονται από το προσωπικό 

 



Ε.Τ.Ε.Π. προς ένταξη σε θέσεις διοικητικού 

προσωπικού. Ως εκ τούτου, κατ' αναλογία προς τα 

κριθέντα από την ως άνω γνωµοδότηση, δύναται να 

υποστηριχθεί και εν προκειµένω ότι οι υποβαλλόµενες 

σήµερα αιτήσεις ένταξης δεν δύναται να θεωρούνται 

εµπρόθεσµες και ότι, εποµένως, παρέλκει η κατ' ουσίαν 

εξέταση αυτών. 

Β. Επί του δευτέρου ερωτήµατος, σχετικά µε τη 

µετακίνηση του προσωπικού Ε.Ε.∆Ι.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., 

παρατηρείται ότι εκ της απουσίας οιασδήποτε 

νοµοθετικής ρύθµισης θέτουσας χρονική προθεσµία 

άσκησης του δικαιώµατος µετακίνησης του ως άνω 

προσωπικού, κατά το εδάφιο στ' του άρθρου 13§4 του ν. 

2817/00, µπορούµε να συµπεράνουµε, µε τη δέουσα 

ερµηνευτική βεβαιότητα, ότι η άσκηση του εν λόγω 

δικαιώµατος δεν τελεί σε χρονικούς περιορισµούς, ως, 

αντιθέτως, συµβαίνει στην προηγούµενη περίπτωση 

και, εποµένως, οι Πρυτάνεις, ως αρµόδια όργανα κατά 

το ως άνω εδάφιο στ', έχουν τη νόµιµη δυνατότητα να 

προωθούν ακωλύτως τη διαδικασία ουσιαστικού 

ελέγχου των υποβληθεισών ή υποβαλλόµενων 

αιτήσεων µετακίνησης. 

ι 
 

Ο Νοµ.   Σύµβουλος του Κράτους 

 

 

∆εκτή 

"2 ΑΠΡ. 2008 

         Θεόδωρος Ψυχογυιός 
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ    *.... "' 


