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ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ 

ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΚΡΙΣΙΜΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Κυριάκου Κόκκινου – Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω 

Μέλους Εκτελεστικής Γραμματείας του ΚΙ.Ε.ΣΥ. 

Με τις υπ΄ αριθμούς 2193/2014, 2195/2014 και 2196/2014 αποφάσεις της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι οι μεταβολές στις 

αποδοχές του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, 

οι οποίες έλαβαν χώρα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 13-37 της 

υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 , 

είναι αντισυνταγματικές. 

Ολόκληρη η απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ 2193/2014 

230393477-APOFASH-StE-2193-2014-olom-sl190614-n2. 

Σημαντικά τμήματα από τις σκέψεις του Δικαστηρίου: 

… 

 

… 

http://kyriakoskokkinoslawfirm.wordpress.com/2014/07/09/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82/230393477-apofash-ste-2193-2014-olom-sl190614-n2/
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Κατόπιν των ανωτέρω κι επειδή πολλά ακούστηκαν και γράφηκαν στον τύπο 

και στο διαδίκτυο, οι στρατιωτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα, για να 

λάβουν αποφάσεις για το τι πρέπει στη συνέχεια να κάνουν: 

 

1. Η ακύρωση ως αντισυνταγματικών των ανωτέρω εκτελεστικών διατάξεων 

του τρίτου Μνημονίου που κυρώθηκε με το Ν. 4093/2012, στο βαθμό που αφορούν 

τις περικοπές των αποδοχών των στρατιωτικών, δεν παράγει δεδικασμένο υπέρ 

όλων, δηλαδή δεν δεσμεύει τη διοίκηση να την εφαρμόσει σε όλους τους 

στρατιωτικούς. Αυτό συμβαίνει διότι το ΣΤΕ δεν αποτελεί Συνταγματικό Δικαστήριο, 

το οποίο δεν υφίσταται ως θεσμός στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις του 

να έχουν περιορισμένη δικονομική εμβέλεια κι εκτελεστότητα. Το δεδικασμένο 

ισχύει μόνο για τους διαδίκους, δηλαδή όσους προσέφυγαν στο ΣΤΕ 

{(άρθρο 50 του ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της 

Επικρατείας» (ΦΕΚ Α΄ 8)}.  

Περαιτέρω η Ελληνική Πολιτεία κι εν προκειμένω το Υπουργείο Οικονομικών, 

«πιστή» στα κακώς νοούμενο «ταμειακό συμφέρον» της, εμφανίζει μία 

εξαιρετικά δύσκαμπτη προσαρμογή στις δικαστικές αποφάσεις, ιδίως όταν 

αυτές έχουν οικονομικό κόστος για το κράτος. Για το λόγο αυτό ποτέ δεν προστρέχει 

να εφαρμόσει αναλογικά τις αποφάσεις του ΣτΕ, σε όλους όσους αυτές μπορεί να 

αφορούν, ώστε να διορθώσει την αποδεδειγμένη αδικία σε όλες της τις διαστάσεις, 

αλλά εξαντλεί κάθε δυνατότητα καθυστέρησης, έχοντας θεσπίσει για το λόγο αυτό 

άλλωστε και χαμηλά προνομιακά επιτόπια υπερημερίας υπέρ του. Εφαρμόζει τις 

αποφάσεις πάντα με σημαντική καθυστέρηση και μόνο σε αυτούς που αναφέρονται 

ως διάδικοι εις αυτές! Άλλα βεβαίως θα απαιτούνταν από ένα «κράτος δικαίου», 

πλην όμως αυτό δεν αποτελεί κατάκτηση ακόμη των Ελλήνων, αλλά ένα 

όραμα, για το οποίο χρειάζεται συσπείρωση και συνειδητός αγώνας όλων 

μας.  

 

2. Όσοι επομένως δεν προσέφυγαν κατά των εκτελεστικών διατάξεων του 

τρίτου μνημονίου, προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις αποφάσεις 

της Ολομέλειας του ΣΤΕ, ως σημαντική νομολογία, δημιουργούσα υποχρέωση στα 

http://www.militarylawoffice.gr/wp-content/uploads/2014/07/50.pdf
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λοιπά διοικητικά δικαστήρια ουσίας, να την ακολουθήσουν, οφείλουν άμεσα να 

προσφύγουν δικαστικά με αγωγή, οι μεν εν ενεργεία στα αρμόδια διοικητικά 

πρωτοδικεία, οι δε εν αποστρατεία - συνταξιούχοι στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

(απόφαση 4/2001 ΑΕΔ), κατά του Υπουργού Οικονομικών , με αίτημα να 

αναγνωριστεί η παρανομία της διοίκησης κατ’ άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου 

του Αστικού Κώδικα, όσον αφορά και την περικοπή και των δικών τους αποδοχών 

και να υποχρεωθεί το Δημόσιο να αποδώσει τις διαφορές. Σημειωτέον ότι οι 

επιδικαστέες διαφορές, θα υπολογιστούν με βάση της αποδοχές που 

καταβάλλονταν προ της 31ης Ιουλίου 2012. 

 

3. Η δικονομική ανάγκη ταχείας ενέργειας των στρατιωτικών συνδέεται με 

ενδεχόμενη παραγραφή των απαιτήσεων σε περίπτωση καθυστέρησης. 

Η παραγραφή των απαιτήσεων των εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στελεχών 

των Ε.Δ. και των Σ.Α., είναι διετής κι αρχίζει από την κάθε επιμέρους περιοδική 

οφειλόμενη παροχή. 

Οι αμφισβητήσεις περί την αντισυνταγματικότητα του άρθρου 90 του Ν. 

2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247)», που ορίζει ότι: «1… 2… 33. Η απαίτηση 

οποιουδήποτε των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του 

Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ’ αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες 

κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε 

παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού 

διατάξεις, παραγράφεται μετά διετία από της γενέσεώς της. 4…  5. Ο χρόνος 

παραγραφής των απαιτήσεων των συνταξιούχων εν γένει και βοηθηματούχων του 

Δημοσίου, καθώς και των κληρονόμων αυτών, από καθυστερούμενες συντάξεις, 

επιδόματα και βοηθήματα είναι δύο ετών, έστω και αν έχουν ενταλθεί εσφαλμένα. Οι 

εντελλόμενες δεδουλευμένες συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα κατά την εκτέλεση, 

το πρώτο, πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεως ή βοηθήματος 

παραγράφονται σε δύο χρόνια, που αρχίζουν μετά την παρέλευση τριμήνου από τη 

χρονολογία εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως…» , ήρθησαν με τις υπ’ 

αριθμ. 32/2008 και 1/2012 αποφάσεις του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ) , 

που αναγνώρισαν τη συνταγματικότητα ορισμού της παραγραφής των ανωτέρω 

http://www.militarylawoffice.gr/wp-content/uploads/2014/07/105.pdf
http://www.militarylawoffice.gr/wp-content/uploads/2014/07/90.pdf
http://www.militarylawoffice.gr/wp-content/uploads/2014/07/32.pdf
http://www.militarylawoffice.gr/wp-content/uploads/2014/07/1.pdf
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απαιτήσεων κατά του Δημοσίου σε διετία. Εν προκειμένω δεν ενδείκνυται η 

υποβολή αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στο Νομικό Συμβούλιο του 

Κράτους, γιατί αν και διακόπτει την παραγραφή, ωστόσο δεν επιφέρει την τοκοφορία 

των αξιώσεων κι οδηγεί μάλλον σε καθυστέρηση οριστικής επίλυσης της διαφοράς. 

 

Κατόπιν τούτου προτείνουμε στα στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. όπως 

ενεργήσουν άμεσα, μέσω των Δικηγόρων τους, στην δικαστική διεκδίκηση 

των αξιώσεών τους, αφού άλλωστε η νομικός αυτός ακτιβισμός δεν αποτελεί 

μόνο μέσο επιβίωσης αλλά κι εμπέδωσης της αναπαλλοτρίωτης αξίωσης των 

Ελλήνων πολιτών έναντι της Πολιτείας και των εκπροσώπων της, να 

ενεργούν με το δέοντα σεβασμό τόσο στο Σύνταγμα τη χώρας όσο και κυρίως 

στους ίδιους τους ιδιοκτήμονες αυτής, δηλαδή τους πολίτες!  

 

 


