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Περίληψη της αποφάσεως
1. Υπάλληλοι — Προσφυγή — Προηγούμενη διοικητική ένσταση — Αντικείμενο — Συμφωνία
της διοικητικής ενστάσεως προς την προσφυγή — Ζήτημα δημοσίας τάξεως εξεταζόμενο
αυτεπαγγέλτως — Λόγος ακυρώσεως που δεν περιέχεται στη διοικητική ένσταση — Προϋπο
θέσεις παραδεκτού
(Κανονισμός υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91 · κανονισμός διαδι
κασίας, άρθρο 92, παράγραφος 2)
2. Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Ειδικό καθεστώς εφαρμοζόμενο στο προσωπικό των υπερποντίων
εδαφών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Συνεργασίας
(Κανονισμός υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 31 και 32' κανονισμός του
Συμβουλίου 3018/87, άρθρο 3)
1. Το θέμα παραδεκτού που αφορά τη συμ
φωνία μεταξύ διοικητικής ενστάσεως και
προσφυγής είναι δημοσίας τάξεως κατά το
μέτρο που αναφέρεται στο νομότυπο της
διοικητικής διαδικασίας η οποία αποτελεί
ουσιώδη τύπο. Η αυτεπάγγελτη έρευνα του
ζητήματος αυτού δικαιολογείται ιδίως
ενόψει του σκοπού της διοικητικής διαδικα
σίας, που συνίσταται στο να επιτρέψει την
εξώδικη διευθέτηση των διαφορών που ανέ
κυψαν μεταξύ των μονίμων ή μη μονίμων
υπαλλήλων και της διοικήσεως.
Πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος ο
λόγος ακυρώσεως που δεν είχε προβληθεί με

τη διοικητική ένσταση και για πρώτη φορά
προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της έγγραφης
διαδικασίας ενώπιον του Πρωτοδικείου,
εφόσον η διοικητική ένσταση όχι μόνο δεν
αναφέρεται σ' αυτόν τον λόγο ακυρώσεως,
αλλά δεν περιέχει κανένα στοιχείο από το
οποίο το καθού όργανο θα μπορούσε να
συναγάγει ότι ο προσφεύγων σκόπευε να
προβάλει τον επίδικο λόγο ακυρώσεως.
2. Όταν η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή
προβαίνει σε διορισμό υπαλλήλου βάσει του
γενικού καθεστώτος προσλήψεων που
προβλέπεται από τον κανονισμό υπηρεII-143
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σιακής καταστάσεως, τα ουσιώδη κριτήρια
κατατάξεως μπορούν να εφαρμοστούν στο
πλαίσιο των άρθρων 31 και 32 του κανονι
σμού αυτού.
Όταν, αντίθετα, έχει γίνει ένταξη του υπαλ
λήλου δυνάμει του κανονισμού 3018/87 για
τη θέσπιση ειδικών και μεταβατικών
μέτρων σχετικά με την πρόσληψη του προ
σωπικού των υπερπόντιων εδαφών της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως Συνεργασίας ως
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υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η
κατάταξή του με την πράξη διορισμού είναι
ορθή εφόσον καθορίστηκε κατ' εφαρμογή
του κατά παρέκκλιση και αυτομάτου κριτη
ρίου το οποίο στηρίζεται στο επίπεδο του
μισθού που ελάμβανε προηγουμένως ο
υπάλληλος από την Ένωση, όπως αυτό ορί
ζεται στο άρθρο 3 του προαναφερθέντος
κανονισμού, και του οποίου η εφαρμογή
αποκλείει, κατά συνέπεια, να ληφθούν
υπόψη τα κριτήρια κατατάξεως του γενικού
καθεστώτος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (τρίτο τμήμα)
της 29ης Μαρτίου 1990 *

Στην υπόθεση Τ-57/89,
Νικόλαος Αλεξανδράκης, υπάλληλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
κάτοικος Suva ( Fidji ), εκπροσωπούμενος από τον Edmond Lebrun, δικηγόρο Βρυ
ξελλών, με αντίκλητο στο Λουξεμβούργο τον δικηγόρο Tony Biever, 83, boulevard
Grande-Duchesse-Charlotte,
προσφεύγων,
κατά
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενης από τον Sean van Raepenbusch, μέλος της νομικής της υπηρεσίας, με αντίκλητο στο Λουξεμβούργο τον
Γεώργιο Κρεμλή, Centre Wagner, Kirchberg,
καθής,
που έχει ως αντικείμενο τη μερική ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής της 12ης
Φεβρουαρίου 1988, περί διορισμού του προσφεύγοντος ως υπαλλήλου, κατά το μέρος
* Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική.
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