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ΘΕΜΑ: Εκτέλεση α̟οφάσεων ̟ολιτικών δικαστηρίων 

 
Ό̟ως είναι γνωστό, η ∆ιοίκηση οφείλει να συµµορφώνεται και να εκτελεί τις 

δικαστικές α̟οφάσεις, σύµφωνα µε το όσα ορίζει το Σύνταγµα (άρθρο 95, ̟αρ.5)και 

ο νόµος. Σχετικά µε το εν λόγω θέµα, το Ελεγκτικό Συνέδριο, µε την έκδοση των 

̟ρακτικών της 3ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της 17ης Φεβρουαρίου 2010-

08-27, α̟εφάνθη, µεταξύ άλλων, ότι: «…κατά τα άρθρα 94 και 95 του Συντάγµατος, 

υ̟άγονται στα ̟ολιτικά δικαστήρια, λόγω της φύσης τους ως ιδιωτικών διαφορών, διαφορές 

̟ου έχουν ως αντικείµενο το είδος και το χαρακτήρα των, ιδιωτικού δικαίου, συµβατικών 

εργασιακών σχέσεων των α̟ασχολούµενων στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». 
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Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
 
ΠΡΟΣ:  
1. Όλα τα Υ̟ουργεία 
      ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
2. Όλες τις Γενικές & Ειδικές Γραµµατείες 
      ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
3. Όλες τις Περιφέρειες  
       ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
4.   ΑΣΕΠ 

Ταχ. ∆ιεύθυνση:  Βασ. Σοφίας 15, 
                                106 74 Αθήνα 
Πληροφορίες:   Κωνσταντίνα Μαστρογιάννη, 

Μαρία Κα̟̟άτου, 
Έφη Μ̟ενετάτου, 
Βέρα Χριστοδουλάκη, 
Κλειώ Βερβέρη 

Τηλ.:  (213) 131.3246, (213) 131.3253, 
  (213) 131.3240, (213) 131.3275, 
  (213) 131.3201, 
FAX:  (213) 131.3204  

5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές  
6. ∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 
      Υ̟ουργείου Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης 
7. ∆/νση ∆ιοίκησης  
     Υ̟ουργείου Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης  

και  Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης 
 
 

ΚΟΙΝ: 
1. Γραφεία Υ̟ουργών & Ανα̟ληρωτών 

Υ̟ουργών και Υφυ̟ουργών 
2. Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων 

Υ̟ουργείων και Γενικών Γραµµατέων 
Περιφερειών 

3. Συνήγορο του Πολίτη 
(Υ̟όψη: κας Σ̟ανού, Βοηθού Συνηγόρου 
του Πολίτη) 

 Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα 
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Κατό̟ιν αυτού, ε̟ισηµαίνεται εκ νέου ότι η ∆ιοίκηση οφείλει να συµµορφώνεται 

και να εκτελεί όλες τις αµετάκλητες δικαστικές α̟οφάσεις,  δηλαδή, όλες τις α̟οφάσεις 

των διοικητικών, ̟ολιτικών, ̟οινικών και ειδικών δικαστηρίων ̟ου ̟αράγουν 

αµετάκλητη υ̟οχρέωση συµµόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονοµικές 

διατάξεις και τους όρους ̟ου κάθε α̟όφαση τάσσει, µεταξύ των ο̟οίων και εκείνες 

̟ου χαρακτηρίζουν συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ως συµβάσεις αορίστου 

χρόνου. Σχετικό, άλλωστε, είναι και το µε αρ. ̟ρωτ. 1841/26.01.10/2010 έγγραφο του 

Συνηγόρου του Πολίτη ̟ου αναφέρεται στα ̟ροβλήµατα ̟ου ανέκυψαν µετά την 

έναρξη ισχύος των µεταβατικών διατάξεων του αρ. 11 του ̟.δ. 164/2004, για 

εργαζόµενους ̟ου ̟ροσέφυγαν σε ̟ολιτικά δικαστήρια µε σκο̟ό τον χαρακτηρισµό 

των ορισµένου χρόνου συµβάσεών τους ως ενιαίων συµβάσεων αορίστου χρόνου και 

τονίζει την υ̟οχρέωση της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των δικαστικών α̟οφάσεων. 

Είναι δε ̟ροφανές ότι µεταξύ των δικαστικών α̟οφάσεων συµ̟εριλαµβάνονται και 

α̟οφάσεις ̟ου διατάσσουν ασφαλιστικά µέτρα. 

Ε̟ισηµαίνεται, βέβαια, ̟αράλληλα ότι οι φορείς υ̟οχρεούνται να ασκούν 

κατά των  δικαστικών α̟οφάσεων τα ̟ροβλε̟όµενα ένδικα µέσα ̟ου ε̟ιβάλλει το 

∆ηµόσιο Συµφέρον. 

 
Ο Υφυπουργός 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
  
 

Γεώργιος Ντόλιος 
 

 

 

 

Εσωτερική διανοµή: 

-  Γραφείο κ. Υπουργού    

-  Γραφείο κων. Υφυπουργών  

-  Γραφείο κων. Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων Υπ. Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

-  Γραφεία κ.κ. Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων Υπ. Εσωτερικών,       
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

-  Γραφεία κ.κ. Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων Υπ. Εσωτερικών,       
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

-  ∆ΗΕΣ (για εισαγωγή στο διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας) 


