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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αποστολή του Στρατού είναι να εξασφαλίζει την άµυνα
της χώρας, να υπερασπίζει την εθνική ανεξαρτησία και την
εδαφική

ακεραιότητα

της

Πατρίδας.

Η

υπεράσπιση

της

πατρίδας αναλαµβάνεται από τους 'Έλληνες ή τις Ελληνίδες,
όταν καλούνται από το Νόµο. Πέρα από το νόµο υπάρχουν οι
αρετές του στρατεύσιµου όπως η φιλοπατρία, η ανδρεία, η
καρτερία, το στρατιωτικό πνεύµα και κυρίως η πειθαρχία, που
αποτελούν τις κύριες ηθικές δυνάµεις του Στρατού….

1.1. Στρατιωτικός όρκος & ορκοµωσία
Όποιος εντάσσεται στις τάξεις του Στρατού, υποχρεώνεται να δώσει
τον παρακάτω όρκο στη Σηµαία και το Ιερό Ευαγγέλιο ή στα Ιερά
Σύµβολα που καθένας πιστεύει ‘‘ υψώνοντας την δεξιά ’’ χείρα:
« Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα.
Υπακοήν εις το Σύνταγµα, τους Νόµους και τα ψηφίσµατα του
Κράτους.
Υποταγήν εις τους ανωτέρους µου.
Να εκτελώ προθύµως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των.
Να υπερασπίζω µε πίστιν και αφοσίωσιν, µέχρι της τελευταίας
ρανίδος του αίµατός µου, τας Σηµαίας.
Να µη τας εγκαταλείπω, µηδέ ν’ αποχωρίζοµαι ποτέ απ΄ αυτών.
Να φυλάττω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόµους.
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Και να διάγω εν γένει ως πιστός και φιλότιµος στρατιώτης » 1
Ο όρκος είναι η επίσηµη υπόσχεση, που δίνεται από αυτόν που
ορκίζεται στα Εθνικά και θρησκευτικά Σύµβολα, ότι θα τηρεί πιστά, όσα
περιλαµβάνονται στον όρκο. Από την υπόσχεση αυτή απαλλάσσεται
αυτός που ορκίσθηκε, µετά την έξοδο του από τις τάξεις του Στρατού και
την επάνοδο του στην ιδιωτική ζωή. Οι υποχρεώσεις του όρκου,
αναλαµβάνονται

αυτόµατα

χωρίς

νέα

ορκωµοσία,

από

όσους

ανακαλούνται στην ενέργεια από την εφεδρεία ή επιστρατεύονται.
Όσοι εντάσσονται στο σώµα των αξιωµατικών, ορκίζονται, έστω και
εάν προηγούµενα είχαν ορκισθεί σαν µαθητές παραγωγικών Σχολών ή
σαν οπλίτες. Υπαξιωµατικοί, που προάγονται σε ανθυπασπιστές δεν
ορκίζονται πάλι. Όσοι Νεοσύλλεκτοι δηλώνουν, µη αναγνωρισµένο
θρήσκευµα ή θρησκευτικοί συνειδησιακοί λόγοι δεν τους επιτρέπουν
ορκωµοσία ή δηλώνουν άθεοι, η ορκωµοσία τους γίνεται στον ίδιο χώρο
ή στο γραφείο του ∆ιοικητού, για µεµονωµένες περιπτώσεις, µε τη
διαφορά

ότι

δίνουν

διαβεβαίωση

στην

Ελληνική

Σηµαία

χρησιµοποιούντες αντί του όρου "ορκίζοµαι", τη φράση "Επικαλούµενος
την τιµή µου και την συνείδηση µου
υπόσχοµαι, να φυλάττω πίστιν εις την
πατρίδα" .
Η ορκωµοσία πραγµατοποιείται στο τέλος
της τρίτης εβδοµάδας, περίπου 18 ηµέρες
από την ηµέρα κατάταξης. Αυτήν την ηµέρα µπορεί να καλέσει τους
δικούς του ανθρώπους, συγγενείς και φίλους, για να τον καµαρώσουν και
να αισθανθούν υπερήφανοι για αυτόν. Μετά την ορκωµοσία θα πάρει
άδεια.

1

Άρθρο 3§1 Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας Στρατού.
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1.2. Στρατός και στρατιωτικό καθήκον
Σύµφωνα µε τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, Στρατός είναι ο
Ελληνικός στρατός της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα (άρθρο 5.α
ΣτρΠΚ). Επιχειρώντας να αποδοθεί ένας σύµφωνος µε το Σύνταγµα
ορισµός των Ενόπλων ∆υνάµεων, Ένοπλες ∆υνάµεις είναι το ένοπλο
τµήµα του λαού που ως κύρια αποστολή του έχει την εξασφάλιση της
άµυνας της Χώρας, την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και την
εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας. Οι Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις,
αποτελούνται από τους µόνιµους στρατιωτικούς, τους εθελοντές και τους
στρατευµένους.
Μόνιµοι στρατιωτικοί είναι όσοι κατατάχθηκαν στο στρατό για να
σταδιοδροµήσουν σε αυτόν. Προέρχονται από τους αποφοίτους των
Ανώτατων

Στρατιωτικών

Εκπαιδευτικών

Ιδρυµάτων,

τους

κατατασσόµενους απευθείας ή µε διαγωνισµό και από τους µόνιµους
υπαξιωµατικούς.2
Εθελοντές στρατιωτικοί, είναι όσοι κατατάχθηκαν µε τη θέληση
τους στο στρατό και ανέλαβαν την υποχρέωση να υπηρετήσουν σε αυτόν
για ορισµένο χρόνο. ∆ιατηρούν την ιδιότητα του εθελοντή και µετά τη
λήξη της αρχικής υποχρέωσης τους, εφόσον εξακολουθούν να υπηρετούν
στο στρατό.3
Στρατευµένοι είναι όσοι κατατάχθηκαν µε πρόσκληση στις τάξεις
του στρατού, σύµφωνα µε τον νόµο περί Στρατολογίας (Ν.3421/2005)
και υπηρετούν τη θητεία τους. Από αυτούς οι οπλίτες λέγονται
«κληρωτοί» ή «κληρωτοί πρότακτοι» και οι Αξιωµατικοί «έφεδροι εν
ενεργεία». Εάν µετά την εκπλήρωση της θητείας τους συνεχίζεται η
παραµονή τους στο στράτευµα, οι οπλίτες λέγονται «κληρωτοί σε
2
3

Άρθρο 7, Σ.Κ.20-1.
Άρθρο 8, Σ.Κ.20-1.
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παρατεταµένη θητεία», ενώ οι Αξιωµατικοί «έφεδροι σε παρατεταµένη
θητεία».4
Όσοι ανακαλούνται από την εφεδρεία στην ενεργό υπηρεσία ή
όσοι επιστρατεύονται, ανάλογα µε την κατηγορία από την οποία
προέρχονται, διακρίνονται σε µόνιµους εξ’ εφεδρείας, έφεδρους εξ’
εφεδρείας και κληρωτούς εξ’ εφεδρείας.5 Οι µαθητές των Παραγωγικών
Σχολών

των

Ενόπλων

∆υνάµεων,

θεωρούνται

στρατιωτικοί,

υποβάλλονται όµως σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς, το οποίο καθορίζεται από
τους οργανισµούς των αντίστοιχων Σχολών.6

1.3. Συνταγµατικές αναφορές στις Ένοπλες ∆υνάµεις
Σε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή παρατηρούµε ότι η αρχαιότερη
υποχρέωση προς το κράτος είναι η στρατιωτική µε την εξής αναφορά
κατά το άρθρο 4 παρ. 6 Σ., «πας Έλλην δυνάµενος να φέρη όπλα
υποχρεούται να συντελή εις την άµυνα της πατρίδος, κατά τους ορισµούς
των νόµων». Η διάταξη αυτή ανάγεται στην αναθεώρηση του 1911
(Άρθρο 106 Σ. 1911). Στο σύνταγµα του 1927 παραλείφθηκε, φαίνεται
κατά λάθος, αλλά επανήλθε στο σύνταγµα του 1952. (Άρθρο 3 παρ. 5 Σ.
1952).
Το άρθρο 4 παρ. 6 είναι το θεµέλιο της στρατιωτικής θητείας7, η
οποία σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγµατος αποτελεί χρέος
της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης, που το Κράτος δικαιούται να
αξιώνει από όλους τους πολίτες. Είναι ασφαλώς η αρχαιότερη
υποχρέωση προς το κράτος ή την κοινότητα, υπάρχει και στις πιο
4

Άρθρο 9§1, Σ.Κ.20-1.
Άρθρο 9§2, Σ.Κ.20-1.
6
Άρθρο 10, Σ.Κ.20-1.
7
Νίκος Κ. Αλιβιζάτος , Η Συνταγµατική Θέση των Ενόπλων ∆υνάµεων , ΙΙ. ∆ικαιώµατα και
υποχρεώσεις των στρατιωτικών , Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1992 , σ. 18.
5

7

πρωτόγονες κοινωνίες και συντρέχει ακόµη και στις περιπτώσεις που δεν
θεµελιώνεται φορολογική υποχρέωση, γιατί δεν υπάρχει επαρκής
φοροδοτική δύναµη.
Η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 χωρίς να περιορίζεται στα
ζητήµατα

στρατολογικών

υποχρεώσεων,

διαγράφει

έµµεσα,

τα

συνταγµατικά όρια της αποστολής των ενόπλων δυνάµεων, σε αρµονία
προς το δηµοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύµατος και σε συνδυασµό µε
το άρθρο 2 παρ. 2 του Συντάγµατος. Η υπεράσπιση της εδαφικής
ακεραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας απέναντι σε
εξωτερικούς κινδύνους και όχι τόσο η ενασχόληση µε καθήκοντα
αναγόµενα στην εξωτερική πολιτική αποτελούν την κύρια αποστολή των
ενόπλων δυνάµεων.8
Το Σύνταγµα κάνει αναφορά στις Ένοπλες ∆υνάµεις σε αρκετές
από τις διατάξεις του. Tο άρθρο 45α΄ ορίζει ότι Αρχηγός των Ενόπλων
∆υνάµεων είναι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, ο οποίος και απονέµει
τους βαθµούς στους υπηρετούντες σ' αυτές, ενώ τη διοίκηση τους ασκεί η
κυβέρνηση, όπως ορίζει ο νόµος. Το άρθρο 45β΄ του ισχύοντος
Συντάγµατος παρέχει το έρεισµα για την ρύθµιση των δικαιωµάτων και
των υποχρεώσεων των στρατιωτικών υπαλλήλων. Άλλες αναφορές του
Συντάγµατος στις ένοπλες δυνάµεις εντοπίζονται στα άρθρα:
Άρθρο 5 παρ. 2 Σ: «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική
Επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής
και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας
και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται
στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο».

8

Κώστας Χ. Χρυσόγονος , Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-

Κοµοτηνή, β΄ έκδοση, 2002 , σσ. 151-152 .

8

Άρθρο 5Α παρ. 1β΄Σ: «Περιορισµοί στο δικαίωµα αυτό (της
πληροφόρησης) είναι δυνατό να επιβληθούν µε νόµο, µόνο εφόσον είναι
απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας ,
καταπολέµησης του εγκλήµατος ή προστασίας δικαιωµάτων και
συµφερόντων τρίτων».
Άρθρο 6 παρ. 3Σ, όπου στρατιωτικός στον οποίο έχει ανατεθεί η
κράτηση εκείνου που έχει συλληφθεί σύµφωνα µε τις παρ. 1 & 2 του
ιδίου άρθρου, οφείλει να τον απολύσει αµέσως, όταν περάσουν άπρακτες
οι προθεσµίες. Οι παραβάτες τιµωρούνται για παράνοµη κατακράτηση
και υποχρεούνται να επανορθώσουν κάθε ζηµία που έγινε στον παθόντα
και να τον ικανοποιήσουν για ηθική βλάβη µε χρηµατικό ποσό, όπως
νόµος ορίζει».
Άρθρο 7 παρ. 3 β΄ Σ: «Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από
τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόµο για κακουργήµατα τα οποία
τελούνται σε καιρό πολέµου και σχετίζονται µε αυτόν».
Επίσης, αναφορές του Συντάγµατος στις ένοπλες δυνάµεις
υπάρχουν στα άρθρα : 13 παρ. 1, 3 και 4 ‘‘όπου κανένας δεν µπορεί,
εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το κράτος ή να αρνηθεί να
συµµορφωθεί προς τους νόµους’’, 14 παρ. 3γ΄ (κατάσχεση, µε
παραγγελία του εισαγγελέα, µετά την κυκλοφορία για δηµοσίευµα που
αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισµό και την
διάταξη των ενόπλων δυνάµεων ή την οχύρωση της Χώρας ή που έχει
σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύµατος ή στρέφεται κατά της
εδαφικής ακεραιότητας του κράτους), 18 παρ. 3 (επιτάξεις), 19 παρ. 1
(απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας), 22 παρ. 4β΄ (επιστράτευση),
29 παρ. 3 σύµφωνα µε το οποίο απαγορεύονται απολύτως οι
οποιασδήποτε µορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόµµατος
στους δικαστικούς λειτουργούς και σε όσους υπηρετούν στις ένοπλες
9

δυνάµεις,

άρθρο

56

παρ.

1-3γ'-4

(κωλύµατα

εκλογιµότητας

στρατιωτικών), άρθρο 96 παρ. 4-5 (δυνητική υπαγωγή στην δικαιοδοσία
των δικαστηρίων), άρθρο 120 παρ. 4 («Η τήρηση του Συντάγµατος
επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων, που δικαιούνται και
υποχρεούνται να αντιστέκονται µε κάθε µέσο εναντίων οποιουδήποτε
επιχειρεί να το καταλύσει µε τη βία»).

1.4. Αρχή του πολιτικού ελέγχου
Το Σύνταγµα, στο άρθρο 45 α', ορίζοντας ότι τη διοίκηση των
ενόπλων δυνάµεων ασκεί η κυβέρνηση, καθιερώνει πανηγυρικά την αρχή
του πολιτικού ελέγχου του στρατεύµατος από το δηµοκρατικά
νοµιµοποιούµενο και κοινοβουλευτικά υπεύθυνο φορέα της. Ωστόσο, η
κυβέρνηση δεν µπορεί να διοικεί τις ένοπλες δυνάµεις ανεξέλεγκτα και
αυτό είναι απόρροια της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας, µε συνέπεια ο
λαός να ασκεί συνεχή εποπτεία και έλεγχο στην κρατική εξουσία.
Επίσης, σύµφωνα µε την αρχή του κράτους δικαίου, η κυβέρνηση
υπόκειται στην αρχή της νοµιµότητας και του κοινοβουλευτικού
ελέγχου.9

Παρόλο που η κυβέρνηση έχει τη διοίκηση των ενόπλων

δυνάµεων το στράτευµα διαθέτει περιθώριο διοικητικής και λειτουργικής
αυτονοµίας, ιδίως σε περιπτώσεις αναγκών και κρίσεων ως προς τη
διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστηµα
διοικήσεως και ιεραρχίας και µια ιδιαίτερη δοµή στις τάξεις των
στρατιωτικών που στηρίζει την υπεροχή ορισµένων υψηλόβαθµων σε

9

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Η Συνταγµατική Θέση των Ενόπλων ∆υνάµεων, Ι. Η Αρχή του
πολιτικού ελέγχου, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1987, σσ. 33-48.

10

σχέση µε τους χαµηλόµισθους που δικαιολογεί τη διαφορετική µεταξύ
τους αντιµετώπιση.10

2. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ & ΣΥΝΤΑΓΜΑ
2.1. Στρατιωτική θητεία
Το Σύνταγµα θεµελιώνει την στρατιωτική θητεία µε το άρθρο 4
παρ. 6 αναφέροντας ότι: «Κάθε Έλληνας που µπορεί να φέρει όπλα είναι
υποχρεωµένος να συντελεί στην άµυνα της Πατρίδας, σύµφωνα µε τους
ορισµούς των νόµων». Η στρατιωτική υποχρέωση αποτελεί εκπλήρωση
του «χρέους εθνικής αλληλεγγύης», την οποία το κράτος µπορεί κατά το
άρθρο 25 παρ. 4 του Σ., να αξιώνει από όλους τους πολίτες. Η
στρατιωτική θητεία έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και γι΄ αυτό σε
περίπτωση µη εκπλήρωσής της απειλούνται αυστηρές κυρώσεις. Έτσι, ο
νοµοθέτης έχει δηµιουργήσει διατάξεις, στα πλαίσια του ποινικού
κώδικα, αφιερωµένες στα εγκλήµατα µη στρατιωτικών, που ανάγονται
στη στρατιωτική υπηρεσία και την υποχρέωση για στράτευση.11
Επίσης, διατάξεις ως προς το στρατιωτικό έγκληµα, αφιερώνει και
ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας στο τρίτο κεφάλαιο του ειδικού του
µέρους12, όπως το άρθρο 43 ΣτρΠΚ περί ανυποταξίας, το άρθρο 44 επ.
ΣτρΠΚ περί λιποταξίας και το άρθρο 58 ΣτρΠΚ περί εκούσιας
πρόκλησης ανικανότητας. Εκτός του υποχρεωτικού χαρακτήρα της
στράτευσης, τίθεται και το θέµα της αυτοπρόσωπης εκπλήρωσης της
στρατιωτικής θητείας. Σήµερα τοµή αποτελεί ο ισχύων στρατολογικός
10

Ibid.
Βλ. άρθρα 202-206 του ποινικού κώδικα .
12
Βλ. άρθρα 43-62 ΣτρΠΚ «Αποφυγή της στρατιωτικής υποχρεώσεως».
11

11

νόµος 3421/2005 (Φ.Ε.Κ. 302). Μέχρι την ψήφιση του νόµου
ΨΙΣΤ΄/1878 ήταν διαδεδοµένος ο θεσµός της αντικαταστάσεως και έτσι
µπορούσε κάποιος να αντικαταστήσει έναν υπόχρεο και να υπηρετήσει
την θητεία αντί αυτού. Έπειτα από τον νόµο αυτό, καθιερώθηκε η αρχή
της αυτοπρόσωπης εκπλήρωσης, που πλέον επιβάλλεται και από τη
συνταγµατική διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6.

2.2. Η Αρχή της Καθολικότητας
Όλοι οι πολίτες, οι οποίοι έχουν την προς στράτευση ηλικία,
υπέχουν υποχρέωση θητείας υπό τα όπλα και σε περίοδο ειρήνης. Την
προς

στράτευση

ηλικία

καθορίζει

ο

στρατολογικός

νοµοθέτης,

λαµβάνοντας υπόψη τα βιολογικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού, σε
συνάρτηση µε την εξέλιξη των οπλικών συστηµάτων και τις γενικότερες
αµυντικές ανάγκες της χώρας .
Όµως, υπάρχει και η δυνατότητα της αναβολής της στράτευσης, η
οποία µπορεί να χορηγηθεί είτε ως «αναβολή κατάταξης», είτε ως
«εξαίρεσης» από τις σχετικές προσκλήσεις. Έτσι, επιδιώκεται να
συµβιβαστεί κατά χρόνο η εκπλήρωση της στρατιωτικής υποχρέωσης µε
την άσκηση άλλων συνταγµατικών δικαιωµάτων και πρωτίστως µε το
δικαίωµα στην εκπαίδευση.13 Ο ισχύων στρατολογικός νόµος 3421/2005
θέτει και περιθώρια εξαιρέσεων από την υποχρέωση της στρατιωτικής
θητείας, τις λεγόµενες απαλλαγές, στα άρθρα 13-29. Αυτές χορηγούνται
σε συγκεκριµένες κατηγορίες στρατευσίµων. Ενδεικτικά αναφέρονται: οι
ακατάλληλοι για λόγους υγείας14, οι αµετάκλητα καταδικασθέντες15, οι

13

Βλ. άρθρα 18 και 19 του νόµου 3421/2005.
Βλ. άρθρο 14 του νόµου 3421/2005.
15
Βλ. άρθρο 16 του νόµου 3421/2005.
14

12

πατέρες τριών ή περισσότερων τέκνων16, ο µόνος ή ο µεγαλύτερος γιος
γονέων που έχουν πεθάνει17, οι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού18, οι
υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Νοµάρχες, ∆ήµαρχοι ή Πρόεδροι
κοινοτήτων19, οι ανυπότακτοι και οι λιποτάκτες, µετά τη διακοπή της
ανυποταξίας ή της λιποταξίας τους αντίστοιχα.20
Η αρχή της καθολικότητας στην στράτευση περιλαµβάνει και τους
πολίτες του γυναικείου φύλου. Σύµφωνα µε τον νόµο 705/1977, όλες οι
Ελληνίδες ηλικίας 20-32 ετών υποχρεούνται να εκτελέσουν την
στρατιωτική τους θητεία µόνο εν καιρώ πολέµου ή επιστρατεύσεως και
κατ΄ εξαίρεση εν καιρώ ειρήνης.

2.3. Η Αρχή της Ισότητας
Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, όλοι οι υπόχρεοι προς στράτευση
οφείλουν να υπηρετήσουν υπό ίσους όρους και επί ίσο χρονικό διάστηµα.
Για την τήρηση της αρχής της ισότητας στην εκπλήρωση της
στρατιωτικής υποχρέωσης κριτήριο είναι η ικανότητα χειρισµού
οπλισµού από όλους τους στρατευµένους, και όχι απλώς η ικανότητα του
να φέρουν όπλα. Από τη στιγµή που µε την κατάλληλη εκπαίδευση και
την προσήκουσα πολιτική τοποθετήσεων, ο όρος του φέρειν όπλα
πληρωθεί, οι όποιες διαφοροποιήσεις των υποχρέων, ανάλογα µε τις
απαιτήσεις της στρατιωτικής οργάνωσης, τις ανάγκες της κάθε µονάδας
και σύµφωνα µε τα προσόντα και τις ικανότητες των υπηρετούντων, είναι
κατ’ αρχήν θεµιτές, εφόσον δεν παρεισάγονται µε αυτές διακρίσεις που,
προβλέποντας τις αντικειµενικές ανάγκες, συνιστούν είτε ευνοϊκή είτε
16

Βλ. άρθρο 13 §1γ. του νόµου 3421/2005.
Βλ. άρθρο 13 §1δ. του νόµου 3421/2005.
18
Βλ. άρθρο 25 του νόµου 3421/2005.
19
Βλ. άρθρο 28 του νόµου 3421/2005.
20
Βλ. άρθρο 13§2 του νόµου 3421/2005.
17

13

δυσµενή µεταχείριση και µάλιστα µε κριτήρια όπως η φυλή, η γλώσσα,
οι θρησκευτικές και οι πολιτικές πεποιθήσεις των οπλιτών, που το
Σύνταγµα αποδοκιµάζει.21

2.2. Η ιδιαίτερη φύση της στράτευσης
Το άρθρο 4 παρ. 6 του Συντάγµατος δεν θεµελιώνει πολιτικό
δικαίωµα, αφού δεν σηµαίνει συµµετοχή στην κρατική εξουσία, αλλά
υποβολή σε καθεστώς στρατιωτικής πειθαρχίας.22 Θα µπορούσε να γίνει
λόγος για λειτουργικό δικαίωµα, αφού η εκπλήρωση των στρατιωτικών
υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση διορισµού στο δηµόσιο, ενώ
αντίστροφα η στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων συνεπιφέρει για τον
καταδικασθέντα στέρηση κάθε βαθµού στο στρατό.23 Ο νοµοθέτης δεν
δεσµεύεται συνταγµατικά να καθιερώσει στρατιωτική υποχρεωτική
θητεία, καθώς οι ανάγκες του στρατεύµατος θα µπορούσαν να
καλυφθούν µε εθελοντές και επαγγελµατίες ή ένα συνδυασµό κληρωτών
και επαγγελµατιών, όπως δηλαδή ισχύει σήµερα.24 Το ΣτΕ δέχεται πάγια
ότι µε το άρθρο 4 παρ. 6 του Συντάγµατος «επιβάλλεται ευθέως εις
πάντας τους Έλληνας, τους ικανούς να φέρουν όπλα, η υποχρέωσις όπως
συντελούν εις την άµυνα της πατρίδας».
«Λόγω δε της κατηγορηµατικής διατυπώσεως της διαταγής ταύτης και
του επιδιωκόµενου δι' αυτής σκοπού, παρεκκλίσεις από της θεσπιζόµενης
δι' αυτής καθολικότητος της προς στράτευσιν υποχρεώσεως των ικανών
να φέρουν όπλα ή διακρίσεις, ως προς την διάρκειαν της στρατεύσεως,
21

Πρβλ. άρθρα 5§2 α΄, 13§1 β΄ του Συντάγµατος. Βλ. Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Η Συνταγµατική
Θέση των ενόπλων δυνάµεων, ΙΙ. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των στρατιωτικών, ό.π., σ. 66.
22
Ό.π., σ. 35.
23
Αναστάσιος Ι. Τάχος , Ελληνικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη-Αθήνα,
1996, σ. 370.
24
Κώστας .Χ. Χρυσόγονος, ό.π., σ. 136.
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δέον, εν όψει και της αρχής της ισότητος των Ελλήνων ενώπιον του
Νόµου, να θεωρηθούν επιτρεπόµενοι µόνον δια σοβαρούς λόγους
καθοριζόµενους υπό του νόµου ότι τη βάσει γενικών και αντικειµενικών
κριτηρίων και αφορώντας εις το δηµόσιον συµφέρον, αποκλειόµενης της
θεσπίσεως παρεκκλίσεων από της υποχρεώσεως προς στράτευσιν
αδικαιολογήτων από της ανωτέρω απόψεως εν όψει του επιδιωκοµένου
δι' αυτών σκοπού.»25 Στο σηµείο αυτό αξίζει να γίνουν δυο
παρατηρήσεις: αφενός, ότι δεν είναι ακριβές ότι επιβάλλεται ευθέως από
το άρθρο 4 παρ. 6 του Συντάγµατος η στρατολογική υποχρέωση καθώς
αυτή υφίσταται µόνο αν καθιερώνεται από τους νόµους, στους ορισµούς
των οποίων παραπέµπει η συνταγµατική διάταξη. Αφετέρου, η αναφορά
στη γενική αρχή της ισότητας µπορεί να προκαλέσει σύγχυση, δεδοµένου
ότι το άρθρο 4 παρ. 6 του Συντάγµατος είναι ειδικότερη έναντι της
παραγράφου 1, το οποίο σηµαίνει ότι την περιορίζει στο πεδίο
εφαρµογής της και αφετέρου έχει διαφορετικό περιεχόµενο. Εν όψει
ακριβώς της κατηγορηµατικής διατυπώσεως της παραγράφου 6, η
ισότητα στην στρατολογική υποχρέωση έχει περισσότερο αριθµητική τυπική έννοια από την γενική αρχή της παραγράφου 1. Συνεπώς
παρεκκλίσεις δικαιολογούνται όχι µε βάση ένα ρευστό και αόριστο
«δηµόσιο συµφέρον» αλλά αποκλειστικά όταν βρίσκουν έρεισµα σε άλλη
συνταγµατική διάταξη όπως π.χ. η απαλλαγή του πατέρα τεσσάρων
τέκνων άρθρο 6 παρ. 1. Αντίθετα, έχει κριθεί ως αντισυνταγµατικός ο
περιορισµός σε ένα µόνο τρίµηνο της στρατιωτικής υπηρεσίας των
καθηγητών, υφηγητών, επιστηµονικών συνεργατών ή επιµελητών ΑΕΙ
του εσωτερικού ή εξωτερικού που είχε θεσπιστεί µε το άρθρο 10 νόµου
160/1975.26 Το ίδιο έγινε δεκτό και σε σχέση µε την πρόβλεψη εξαγοράς
των στρατιωτικών υποχρεώσεων από όσους έτυχαν άδειας µόνιµης
25
26

ΣτΕ 1616/1977 ολ,ΤοΣ1977 ΣτΕ 2579/1977,ολ. ΤοΣ 1977,641ΣτΕ 56/1981,ΤοΣ1982,61.
ΣτΕ 1616/1977, ολ, ΤοΣ 1977, 452.
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εγκατάστασης στο εξωτερικό, χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση η
πραγµατική εγκατάσταση επί µακρό χρόνο (άρθρο 18 του νόµου
160/1975).27 Τέλος, σηµαντική είναι η πρόσφατη νοµολογιακή παραδοχή
ότι από το άρθρο 4 του Συντάγµατος συνάγεται ότι ως γενικός κανόνας η
υποχρέωση εκπλήρωσης πλήρους στρατιωτικής θητείας και εποµένως
διατάξεις σχετικές µε την χορήγηση στρατολογικών ευεργετηµάτων,
όπως η εξαγορά (άρθρο 181 του νόµου 1911/1990) πρέπει να
ερµηνεύονται στενά.28 Σύµφωνα µε τα άρθρα 4 παρ. 6 και 2 παρ. 2 του
Συντάγµατος, αποστολή των Ενόπλων ∆υνάµεων είναι κυρίως η
υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας της
χώρας από εξωτερικούς κινδύνους και όχι η ενασχόληση µε καθήκοντα
αναγόµενα

στην

εσωτερική

πολιτική.29

Ακόµα,

µπορούµε

να

παρατηρήσουµε ότι µία δηµοκρατική κοινωνία είναι τόσο ασφαλέστερη
κατά κανόνα απέναντι σε εγχειρήµατα ανατροπής του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος όσο πιο περιορισµένος είναι ο πόλος του στρατού στην
εσωτερική πολιτική. Η ανάθεση στις Ένοπλες ∆υνάµεις ενός αυξηµένου
ρόλου στην αντιµετώπιση κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων
µπορεί ενδεχοµένως να συµβάλλει στην ιδεολογική προετοιµασία ώστε
να αξιώσουν ρόλο στην διακυβέρνηση της χώρας.30

2.3. Αντιρρησίες Συνείδησης
Σύµφωνα µε το άρθρο 59 παρ. 1 νόµου 3421/2005 «όσοι για
λόγους συνείδησης

αρνούνται να

εκπληρώσουν τη στρατεύσιµη

στρατιωτική τους υποχρέωση, επικαλούµενοι τις θρησκευτικές ή
27

Στε 4474/1995.Ελλ. ∆ηµ.1996,946.
Στε 4474/1995.Ελλ. ∆ηµ.1996,946.
29
Προβλ. την εύστοχη γνώµη της µειοψηφίας στο ΣτΕ 2649/1987.
30
Βλ. ∆. Χαραλάµπη, Στρατός & Πολιτική Εξουσία 1985 σελ 225 κ.ε.
28
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ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, µπορεί να αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες
συνείδησης».
Οι αναγνωριζόµενοι ως αντιρρησίες συνείδησης:
Α) Οι υπόχρεοι άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης εκπληρώνουν θητεία
προσαυξηµένη κατά δώδεκα (12), έντεκα (11) ή δέκα (10) µήνες ενίοτε.31
Β)

Οι

υπόχρεοι

εναλλακτικής

πολιτικής

κοινωνικής υπηρεσίας

εκπληρώνουν θητεία προσαυξηµένη κατά δεκαοκτώ (18), δεκαέξι (16) ή
δεκατέσσερις (14) µήνες.32
Η

άοπλη

θητεία

δεν

θέτει

κατ'

αρχήν

ζήτηµα

αντισυνταγµατικότητας, αφού ο αντιρρησίας συνείδησης, άοπλης
στρατιωτικής υποχρέωσης, εξακολουθεί να είναι ενταγµένος στις
Ένοπλες ∆υνάµεις και κατά τούτο συµβάλλει έστω και έµµεσα µε
βοηθητικής υφής υπηρεσίες στην άµυνα της χώρας.33 Σύµφωνα µε το
άρθρο 64 παρ. 1 του ως νόµου 3421/2005, όσα ισχύουν για τους
υπόχρεους ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφαρµόζονται και στους
αντιρρησίες συνείδησης άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης. ∆εν ισχύει
όµως το ίδιο για την εναλλακτική πολιτική υπηρεσία, η οποία δύσκολα
µπορεί να θεωρηθεί ως συµβολή στην άµυνα, αν την τελευταία την
αντιληφθούµε µε την στενή έννοια που εκτέθηκε παραπάνω. Ρητά
αναφέρονται ως «οιονεί καταταγέντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις», «δεν
έχουν στρατιωτική ιδιότητα»,

«εξοµοιώνονται, όµως, µε τους

υπαλλήλους του φορέα στον οποίο διατίθενται, σε ό,τι αφορά την
υγειονοµική περίθαλψη και γενικά τη διοικητική µέριµνα».34
2.4. Η στράτευση των γυναικών

31

Άρθρο 60§1.α. Ν 3421/2005 ΦΕΚ 302.
Άρθρο 60§1.β. Ν 3421/2005 ΦΕΚ 302.
33
Φίλιππος Βασιλόγιαννης, «Η αντίρρηση συνείδησης από συνταγµατική άποψη», ∆ίκαιο
και Πολιτική, τεύχ. 17-18, 1990.
32

34

Άρθρο 64§3 Ν3421/2005.
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Η πρώτη νοµοθετική αντιµετώπιση του ζητήµατος έγινε το 1977,
από την πρώτη µεταδιδακτορική Βουλή, η οποία

ψήφισε τον Ν.

705/1977 «περί στρατεύσεως των ελληνίδων». Ο νόµος αυτός είχε ως
πραγµατικό σκοπό να καθιερώσει την εθελοντική στράτευση των
γυναικών σε περίοδο Ειρήνης και την υποχρεωτική υπηρεσία τους υπό τα
όπλα µόνο εν καιρώ πολέµου. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί η
αναφορά του άρθρου 4 παρ. 6 του Συντάγµατος, «σε κάθε Έλληνα».
Ορθό είναι να θεωρηθεί, για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, ότι
καταλαµβάνει και τις γυναίκες, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα
µνηµονεύονται ως φορείς οι «Έλληνες». Εξάλλου η διεθνής εµπειρία
δείχνει ότι οι γυναίκες µπορούν να φέρουν όπλα και συνεπώς η κατ'
ουσία πλήρης απαλλαγή τους από οποιαδήποτε στρατολογική υποχρέωση
σε καιρό ειρήνης µε τον Ν. 705/1977 δεν φαίνεται να συµβιβάζεται µε το
νόηµα της συνταγµατικής επιταγής για στρατολογική ισότητα. Θεµιτή θα
ήταν η πλήρης απαλλαγή των µητέρων και ο περιορισµός της
υποχρέωσης των υπολοίπων σε ένα σύντοµο διάστηµα βασικής
εκπαίδευσης.35 Χωρίς αυτή τη βασική εκπαίδευση, η προβλεπόµενη στο
άρθρο 1 παρ. 2 νόµου 705/1977 πρόσκληση των Ελληνίδων να
υπηρετήσουν στις Ένοπλες ∆υνάµεις σε καιρό πολέµου ή επιστράτευσης
µάλλον στερείται νοήµατος.36

3.

ΟΙ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
3.1 Η έννοια της ειδικής κυριαρχικής σχέσης
35

36

Άρθρο 21§1 Σ. και άρθρο 116§2 Σ.

Κώστας Χ. Χρυσόγονος, ό.π., σσ. 153-154.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόβληµα της ισχύος των ατοµικών
δικαιωµάτων στο πλαίσιο των ειδικών κυριαρχικών σχέσεων υπό τις
οποίες τελούν απέναντι στο κράτος συγκεκριµένες οµάδες ατόµων όπως
οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι φυλακισµένοι, αλλά και οι στρατιωτικοί,
µόνιµοι και κληρωτοί, ως ειδική κατηγορία κρατικών οργάνων µε
σηµαντική ισχύ, αλλά και µε επαχθέστερες υποχρεώσεις, οι οποίοι και ως
πολίτες είναι φορείς συνταγµατικών δικαιωµάτων.37 Ειδική κυριαρχική
σχέση ή ειδική εξουσιαστική σχέση είναι εκείνη η ειδική έννοµη που
συνδέει ορισµένες κατηγορίες πολιτών µε το κράτος. Σ' αυτές τις
ιδιαίτερες κατηγορίες πολιτών επιβάλλονται αυξηµένες υποχρεώσεις ενώ
ταυτόχρονα περιορίζονται τα συνταγµατικά τους δικαιώµατα ή
απαγορεύεται η άσκηση τους για να µην τεθεί σε κίνδυνο η ύπαρξη ή η
οµαλή λειτουργία των θεσµών. Η θεωρία της ειδικής κυριαρχικής
σχέσης, η οποία αποτελεί δηµιούργηµα του γερµανικού θετικισµού του
19ου αιώνα, αντιδιαστέλλει τη θέση της µε την γενική εξουσιαστική
σχέση που έχει ο κάθε πολίτης προς το κράτος, δηλαδή τη γενική σχέση
εξουσίασης.38 Οι ειδικές κυριαρχικές σχέσεις βασίζονται στο Σύνταγµα
και το νόµο θεµελιώνονται σε µονοµερή κρατική πράξη που µπορεί να
είναι διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση. Εποµένως στις γενικές
κυριαρχικές σχέσεις όριο της κυριαρχίας του κράτους επί των πολιτών
αποτελούν τα συνταγµατικά δικαιώµατα.

3.2. Η στρατιωτική πειθαρχία και τα όρια της

37
38

Ό.π., σ. 56.
Ό.π., σσ. 56-57.
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Η φύση του στρατού ως χώρος οργάνωσης και εκπαίδευσης του
έµψυχου δυναµικού της χώρας για την εξασφάλιση της ελευθερίας και
της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας θεµελιώνει µια έντονη
εξουσιαστική σχέση Κράτους και στρατού. Η πειθαρχία αποτελεί
αναγκαίο στοιχείο, τόσο για τη διατήρηση της συνοχής, όσο και την
εξασφάλιση του αξιόµαχου των ενόπλων δυνάµεων. Αν και η
στρατιωτική πειθαρχία περιορίζει την ελευθερία και τη δηµιουργικότητα,
είναι απολύτως σύµφυτη προς κάθε µορφή στρατιωτικής οργάνωσης.
Μέσα σε αυτή την κυριαρχική θέση τα θεµελιώδη δικαιώµατα
«φθίνουν», περιορίζονται, πάντοτε όµως αξιώνεται η προϋπόθεση της
αιτιώδους συνάφειας του δικαιώµατος µε το θεσµό του κράτους.39 Όταν
το δικαίωµα συνδέεται µε όποιον τρόπο µε τη φύση, το έργο ή την
αποστολή των ενόπλων δυνάµεων, τότε επιβάλλεται ο περιορισµός τους,
εντός ευλόγων ορίων που δε θίγουν τον πυρήνα των δικαιωµάτων,
προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη και ισχυρότερη οργάνωση του
στρατού ως υπερασπιστή της χώρας.

4.

ΤΑ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ
4.1. ∆ικαίωµα στη ζωή, τη σωµατική και ψυχική ακεραιότητα
(άρθρο 5 παρ. 2 και 7 παρ. 2 του Συντάγµατος)

39

Ανδρέας Γ.∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Γενικό Μέρος, τόµος Γ΄, ηµ. Ι,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005, σσ. 73-81.
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Το άρθρο 5 παρ. 2 ρητά προβλέπει την προστασία του δικαιώµατος της
ζωής αναφέροντας ότι «όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια
απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής». Το δικαίωµα ισχύει
ανεπιφύλακτα για όλους τους Έλληνες πολίτες , ανεξάρτητα από τα
όποια χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα (φύλλο, γλώσσα, θρησκευτικές ή
πολιτικές πεποιθήσεις). Συµπληρωµατικά λειτουργώντας το άρθρο 7 παρ.
2 του Συντάγµατος επιτείνει την προστασία του πολίτη µε την
απαγόρευση των βασανιστηρίων, της σωµατικής κάκωσης και της
βλάβης της υγείας. Οι στρατιωτικοί εξ ορισµού αναλαµβάνουν την
υπεράσπιση της πατρίδας δια των όπλων, γεγονός το οποίο θέτει σε
κίνδυνο το ατοµικό δικαίωµα της ψυχικής και σωµατικής ακεραιότητας.
Ως προς τα µόνιµα στελέχη βέβαια η εκούσια ανάληψη κινδύνου τον
οποίο συνεπάγεται ο χειρισµός του όπλου και των διαφόρων οπλικών
συστηµάτων δικαιολογεί τον περιορισµό του θεµελιώδους κατά τ' άλλα
δικαιώµατος αυτού. Όσον αφορά, όµως, στους κληρωτούς, συνταγµατικό
έρεισµα και περιορισµός του δικαιώµατος της ζωής και της ψυχικής και
σωµατικής υγείας αποτελεί το άρθρο 4 παρ. 6 του Συντάγµατος το οποίο
προβλέπει την υποχρέωση συµβολής στην άµυνα της πατρίδας ,η οποία
ενδέχεται να επιβάλει και την υπέρτατη θυσία.40

4.2. ∆ικαίωµα προσωπικής ελευθερίας, ασφάλειας, ελευθερίας
κίνησης, εγκατάστασης (άρθρο 5 παρ. 3 του Συντάγµατος)
Το άρθρο 5 παρ. 3 διακηρύσσει ότι «η προσωπική ελευθερία είναι
απαραβίαστη». Εποµένως και για τους στρατιωτικούς η προσωπική
ελευθερία είναι απαραβίαστη, ενώ περιορισµοί δικαιολογούνται µόνο αν
40

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Συνταγµατική Θέση των ενόπλων ∆υνάµεων, ΙΙ. ∆ικαιώµατα και
υποχρεώσεις των στρατιωτικών, ό.π., σσ. 148-149.
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προέρχονται από νόµο, όπως από στρατιωτικό ποινικό νόµο για διάπραξη
κάποιας αξιόποινης πράξης. Κατά το Σύνταγµα, άρθρο 5 παρ. 4,
απαγορεύονται

ατοµικά

διοικητικά

µέτρα

που

περιορίζουν

σε

οποιοδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη χώρα,
καθώς και την ελεύθερη είσοδο ή έξοδο σ’αυτήν. Όµως οι ανάγκες της
στρατιωτικής

ετοιµότητας

και

οργάνωσης

επιβάλλουν

στους

στρατιωτικούς την υποχρεωτική ενδιαίτηση σε στρατιωτική µονάδα ή
καταυλισµό, τις αναγκαστικές µετακινήσεις λόγω µεταθέσεων ή
ασκήσεων αλλά και τον περιορισµό της ελεύθερης µετακίνησης άνευ
αδείας ακόµα και εκτός υπηρεσιακού ωραρίου και βέβαια ανεξαρτήτως
αν η χώρα βρίσκεται ή όχι σε εµπόλεµη κατάσταση ως προς µια άλλη
χώρα.41
4.3. ∆ικαίωµα συλλογικής δράσης και ειδικότερα συλλογικές
αναφορές,

συναθροίσεις,

ενώσεις,

δικαίωµα

για

απεργία

(άρθρα 10 παρ. 1, 11 παρ. 1, 12 παρ. 1, 23 παρ. 1&2 Σ)
Τα παραπάνω δικαιώµατα κατοχυρώνονται στα άρθρα του
Συντάγµατος 10 παρ. 1, 11 παρ. 1, 12 παρ. 1 και 23 παρ. 1και2. Σε
αντίθεση

µε ότι προβλέπεται για τους δηµοσίους υπαλλήλους, τους

δικαστικούς λειτουργούς, τα σώµατα ασφαλείας, για τους στρατιωτικούς
δεν προβλέπεται από το Σύνταγµα κάποια ειδική ρύθµιση για την άσκηση
αυτών των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Έτσι ενώ οι υπόλοιποι Έλληνες
πολίτες είτε δηµόσιοι υπάλληλοι είναι είτε ιδιωτικοί νοµιµοποιούνται να
τα ασκήσουν, οι στρατιωτικοί λόγω της ιδιότητας τους και των
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή απαγορεύεται να κάνουν χρήση
αυτών, αφού εκτός των άλλων κάτι τέτοιο αναιρεί κατ' ουσίαν τη
στρατιωτική πειθαρχία. Οι σχετικές διατάξεις των στρατιωτικών
41

Ό.π., σσ. 149-150.
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κανονισµών, όπως η απαγόρευση της υποβολής οµαδικών παραπόνων42
δεν είναι αντίθετες προς το σύνταγµα, υπό τον όρο ότι δεν
καταλαµβάνουν και την εκτός υπηρεσίας άσκηση των εν λόγω
δικαιωµάτων υπό µη στρατιωτική ιδιότητα.43

4.4. ∆ικαίωµα της οικονοµικής ελευθερίας των στρατιωτικών
(άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος)
Όλοι, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ 1 του Συντάγµατος, µπορούν να
αναπτύσσουν ελεύθερα την προσωπικότητα τους και να συµµετέχουν
στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν
προσβάλλουν τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζουν το
Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη. Το ίδιο το Σύνταγµα θέτει γενικούς
περιορισµούς του εν λόγω δικαιώµατος. Σε αντίθεση προς
δηµοσίους

υπαλλήλους,

όπου

βάσει

του

άρθρου

77

τους
του

δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα, επιτρέπεται η άσκηση έργου, εργασίας ή
επαγγέλµατος επ'αµοιβή ύστερα από προηγούµενη άδεια, εφόσον αυτή
συµβιβάζεται προς τα καθήκοντα της θέσεως του δηµοσίου υπαλλήλου
και δεν παρεµποδίζει την οµαλή εκτέλεση της υπηρεσίας, στους
στρατιωτικούς καριέρας, οι κανονισµοί τους απαγορεύουν να ασκήσουν
οποιοδήποτε επάγγελµα ή αµειβόµενη εργασία (Εξαίρεση εισάγει ο
νοµοθέτης στο άρθρο 25 παρ. 5 ΣΚ20-1 για την άσκηση του ιατρικού
επαγγέλµατος από τους υγειονοµικούς αξιωµατικούς, «µετά την
εγκριτική διαταγή του ΓΕΣ»)44. Σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 6 ΣΚ20-1

42

Βλ. άρθρο 77§2 ΣΚ20-1, άρθρο 64 ΣτρΠΚ, πρβλ. ΣτΕ33/1933,Θ, Γενικά ευρετήρια, τ.6,
σ.470.
43
Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Η συνταγµατική Θέση των Ενόπλων ∆υνάµεων, ΙΙ. ∆ικαιώµατα και
υποχρεώσεις των στρατιωτικών, ό.π., σσ. 150-151.
44

Ό.π., σσ. 151-152.
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κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους υπόχρεους θητείας αφού η απαγόρευση
αυτή ισχύει

45

µόνο κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους και σε καµιά

περίπτωση εκτός αυτού.
4.5. ∆ικαίωµα συµµετοχής και εκδήλωσης υπέρ πολιτικών
κοµµάτων (άρθρο 29 παρ. 3)
Με το ψήφισµα της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής το 2001, το άρθρο
29 παρ. 3 απαγορεύει ρητά τις οποιασδήποτε µορφής εκδηλώσεις υπέρ ή
κατά κόµµατος σε όσους υπηρετούν στις Ένοπλες ∆υνάµεις, στους
δικαστικούς λειτουργούς και στα σώµατα ασφαλείας. Επιτρέπεται, όµως
να συµµετέχουν σε συναθροίσεις που δεν έχουν στενά κοµµατικόπολιτικό χαρακτήρα. Το άρθρο αυτό του Συντάγµατος επιβάλει άµεσα
την πολιτική ουδετερότητα των στρατιωτικών ενώ το άρθρο 56 του
Συντάγµατος καθιερώνει γι' αυτούς κωλύµατα εκλογιµότητας. Η
απαγόρευση που ενέχει το άρθρο 29 παρ. 3 Σ. αφορά κατ' αρχήν το
σύνολο των στρατιωτικών, τόσο δηλαδή τα µόνιµα στελέχη των Ενόπλων
∆υνάµεων, όσο και τους οπλίτες θητείας.
Όσον αφορά στο άρθρο 56 του Συντάγµατος, που καθιερώνει τα
κωλύµατα εκλογιµότητας και για τους στρατιωτικούς, ορίζει ότι δεν
µπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι και να εκλεγούν βουλευτές οι
υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις και τα σώµατα ασφαλείας αν δεν
παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξη τους ως υποψηφίων. Το ανωτέρω
κώλυµα γίνεται δεκτό πως καταλαµβάνει µόνο τους εν ενεργεία
αξιωµατικούς και όχι τους εν αποστρατεία και τους εφέδρους, ακόµα και
αν αυτοί ανακληθούν εν ενεργεία.46

Βλ. άρθρο 25 § 4 & άρθρο 25 § 6,Σ.Κ 20-1.
Πέτρος Ι. Παραράς, Σύνταγµα 1975-CORPUS II: άρθρα 51-80, Αντ. Ν. Σάκκουλας,
Αθήνα-Κοµοτηνή, 1985, σ. 95.
45

46
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Οι ως άνω περιορισµοί αφορούν στην κοµµατική και όχι την
πολιτική ουδετερότητα. Από αυτά και σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 παρ.
1 γίνεται κατανοητό ότι οι στρατιωτικοί δικαιούνται να τοποθετούνται
επί των πολιτικών ζητηµάτων και να αναπτύσσουν τις απόψεις τους µε
τρόπο όµως που να µην εκθέτουν το κύρος, τόσο αυτών ως
στρατιωτικών, όσο και των Ενόπλων ∆υνάµεων. Επιπλέον οι
στρατιωτικοί µπορούν να παρίστανται σε συναθροίσεις πολιτικών
κοµµάτων και άλλες συναφείς εκδηλώσεις αρκεί βέβαια να µη φέρουν
στολή και να µην προκαλούν το κοινό αίσθηµα µε την εν γένει
συµπεριφορά τους. Επιπλέον, όσον αφορά την σταδιοδροµία των
µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και την υπηρεσιακή τους
µεταχείριση αυτή δεν θα πρέπει να επηρεάζεται και να εξαρτάται από τα
πολιτικά τους φρονήµατα αφού κάτι τέτοιο θα συνιστούσε περιορισµό
του δικαιώµατος τους για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους,
άρθρο 8 παρ. 1 του Συντάγµατος.47
4.6. ∆ικαίωµα για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας
των στρατιωτικών και για σεβασµό της αξίας τους ως
ανθρώπων (άρθρα 5 παρ. 1 και 2 παρ. 1 του Συντάγµατος)
Η ανθρώπινη αξία ως έννοια γένους είναι το σύνολο των γενικών
υλικών, πνευµατικών και κοινωνικών γνωρισµάτων του ανθρώπινου
γένους. Σύµφωνα µε το θεµελιώδες άρθρο 2 παρ. 6 του Συντάγµατος η
πολιτεία έχει πρωταρχική υποχρέωση να σέβεται και να προστατεύει την
αξία του ανθρώπου. Ως έννοια είδους, η ανθρώπινη αξία ταυτίζεται µε
την

προσωπικότητα,

δηλαδή

την

ανθρώπινη

αξία

του

κάθε

47

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Η συνταγµατική Θέση των Ενόπλων ∆υνάµεων, II ∆ικαιώµατα και
υποχρεώσεις των στρατιωτικών , ό.π., σσ. 202-205.
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συγκεκριµένου ατόµου και δεν επιτρέπεται να υποτιµάται από κανέναν.48
Έτσι λοιπόν, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, «καθένας
έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα του και να
συµµετέχει στην πολιτική, κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας,
εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το
Σύνταγµα και τα χρηστά ήθη». Με τη διάταξη αυτή κατοχυρώνεται η
γενικότερη ελευθερία του ανθρώπου ως αντικειµενική αρχή και ως
«µητρικό» θεµελιώδες δικαίωµα. Το Σύνταγµα κατοχυρώνει την
ελευθερία ως εξειδίκευση της ανθρώπινης αξίας, ως ελευθερία για όλους
και όχι ως ελευθερία των λίγων και ταυτόχρονα ως δικαίωµα της
αυτοδιάθεσης του ατόµου, καθώς και της συµµετοχής στην κοινωνική,
οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας.49
Οι δυο αυτές διατάξεις καθιερώνουν γενική αρχή και δεν ιδρύουν
αυτοτελές ατοµικό δικαίωµα.50 Στο περιβάλλον του στρατεύµατος
υπάρχουν απαγορεύσεις και διαταγές που προσβάλλουν την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση
των ανωτέρων προς τους κατώτερους ως προς την ιεραρχία όπως
ασκήσεις, δοκιµασίες υπέρµετρης σκληρότητας, στέρηση ύπνου και
φαγητού, καψώνια, συµπεριφορές που στο σύνολο τους δεν µπορούν να
δικαιολογηθούν για λόγους πειθαρχίας και στρατιωτικής οργάνωσης.51
Επιπλέον η προσβολή της ανθρώπινης αξίας και προσωπικότητας είναι
εντονότερη όταν οι απαγορεύσεις και οι διαταγές αφορούν εκφάνσεις της
ζωής του στρατιωτικού εκτός του στρατεύµατος όπως εµφάνιση,
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Ανδρέας Γ. ∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Ειδικό Μέρος, Παραδόσεις
Συνταγµατικού ∆ικαίου, τόµος ΙΙΙ, ηµ. Β΄, Αθήνα, 2004, σσ. 103-105.
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Ό.π., σσ. 131-133.
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Αριστόβουλος Ι. Μάνεσης, Α’Ατοµικές Ελευθερίες, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1982, σ. 110 κ.ε.
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Και όµως υπάρχουν αρκετές διατάξεις που ανέχονται τέτοιου είδους πρακτικές, όπως το
άρθρο 142 §4 του ισχύοντος οργανισµού της ΣΣΕ (:β.δ.312/1968), το οποίο προβλέπει ότι οι
Ευέλπιδες που τελούν σε αυστηρή φυλάκιση στο πειθαρχείο της σχολής τους […] στερούνται
προγεύµατος και των επιδορπίων γεύµατος και δείπνου και δεν επιτρέπεται να φέρουν µαζί
τους «απηγορευµένα είδη, ως σιγαρέττα» (άρθρο 143§6).
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συναναστροφές, διασκέδαση, οι οποίες δεν σχετίζονται µε την εκτέλεση
των στρατιωτικών του καθηκόντων.52
4.7. ∆ικαίωµα της προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής
ζωής των στρατιωτικών και της ιδιωτικής σφαίρας γενικότερα
(άρθρα 9 παρ. 1 και 21 παρ. 1 του Συντάγµατος
Με τα άρθρα 9 παρ. 1 και 21 παρ. 1 το Σύνταγµα κατοχυρώνει το
απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Με τον όρο
«ιδιωτική ζωή» νοείται κατ' αρχήν µια µικρότερη περιοχή της όλης ζωής
του ανθρώπου, την οποία ο ίδιος ο νοµοθέτης διακρίνει σε πολιτική,
κοινωνική, οικονοµική. ∆εν θεωρείται «ιδιωτική» η πολιτική ζωή, ούτε η
οικονοµική ζωή ούτε και η κοινωνική. Η ιδιωτική ζωή αποτελεί µέρος
της γενικότερης κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. Με τη λειτουργική
έννοια,

ιδιωτική

ζωή

νοείται

το

σύνολο

των

ενεργειών

και

δραστηριοτήτων του ανθρώπου που αναφέρονται στο άτοµο του και σε
πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του. Σηµαντικό είναι το ζήτηµα του
γάµου, ως µια ιδιαίτερη εκδήλωση στην ιδιωτική ζωή του στρατιωτικού,
αφού στο παρελθόν ο στρατιωτικός ποινικός κώδικας είχε αναγάγει το
ζήτηµα του γάµου των στρατιωτικών, χωρίς άδεια από το διοικητή της
µονάδας τους όπου υπηρετούσαν, σε ποινικό αδίκηµα, ενώ οι κανονισµοί
σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.53 Η µεγάλη τοµή στη νοµολογία του
ΣτΕ έγινε το 1988, µε την απόφαση της ολοµέλειας 867/1988 µε
σκεπτικό: «Η επιβολή του καθεστώτος της προηγούµενης διοικητικής
άδειας συνιστά ουσιαστική αποδυνάµωση του δικαιώµατος συνάψεως
γάµου και έντονη επέµβαση στην ιδιωτική ζωή του στρατιωτικού
52

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Η συνταγµατική Θέση των Ενόπλων ∆υνάµεων, IΙ ∆ικαιωµάτα και
υποχρεώσεις των στρατιωτικών, ό.π., σσ. 152-153.
53
Ανδρέας Γ. ∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Παραδόσεις Συνταγµατικού
∆ικαίου τόµος III, ηµ. Β΄, ό.π., σσ. 151-152.
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υπαλλήλου, έτι δε αποτελεί ηθική µείωση του ίδιου και της µέλλουσας
συζύγου του καθώς και προσβολή της προσωπικότητας τους, που δεν
συµβιβάζονται προς τα άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1&2, 5 παρ. 1&2, 9 παρ.
1, 21 παρ. 1 του Συντάγµατος και προς τις αρχές του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος, εφόσον, συµφώνως προς αυτό. ∆ε νοείται η ύπαρξη
ιδιαίτερων κοινωνικών τάξεων, ούτε επιτρέπονται διακρίσεις µεταξύ των
Ελλήνων βάσει της κοινωνικής τους θέσεως, των φρονηµάτων και της
περιουσίας τους ή άλλων υποκειµενικών λόγων […] Τέλος παράβαση της
προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής συνιστούν ο
εξαναγκασµός των στρατιωτικών να αποκαλύπτουν στην υπηρεσία
στοιχεία που εµπίπτουν στη σφαίρα της προσωπικότητας τους, οι
καταγραφές και οι παρακολουθήσεις εντός και εκτός της υπηρεσιακής
ζωής καθώς και η άρση του απορρήτου των επιστολών, τηλεφωνηµάτων
χωρίς να συντρέχουν οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις.»54
4.8. Το δικαίωµα της ελευθερίας άντλησης πληροφοριών,
έκφρασης και διάδοσης γνώσης (άρθρο 14 παρ. 1 και 16 παρ. 2
του Συντάγµατος).
Το Σύνταγµα προστατεύει την ελευθερία των ιδεών αντικειµενικά
ως πνευµατικό αγαθό, αλλά και υποκειµενικά ως δικαίωµα του κάθε
πολίτη να αντιλαµβάνεται, να παράγει και να εκφράζει τις απόψεις του
για θέµατα που αφορούν όλο το φάσµα των πνευµατικών του
αναζητήσεων, αλλά και της κοινωνικής του ζωής.55 Η ελευθερία της
γνώµης ανήκει στα δικαιώµατα πνευµατικής υπόστασης, στα δικαιώµατα
που περικλείουν και προστατεύουν την υπόσταση. Η ανεµπόδιστη
54

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Η συνταγµατική Θέση των Ενόπλων ∆υνάµεων, II. ∆ικαιώµατα και
υποχρεώσεις στρατιωτικών , ό.π., σσ. 154-158.
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Ανδρέας Γ. ∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Παραδόσεις Συνταγµατικού
∆ικαίου τόµος ΙΙΙ ηµ. Β, ό.π. σ. 235.
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ύπαρξη γνωµών, η διάδοση και η ανταλλαγή τους

αποτελεί βασική

έκφραση της πνευµατικής ζωής του ανθρώπου. Η µεγάλη σηµασία της
συνταγµατικής προστασίας βρίσκεται στην εξασφάλιση συνθηκών
ελεύθερης δηµιουργίας των ιδεών που µε τη σειρά τους θα οδηγήσουν
στην ελευθερία της πληροφόρησης και της ελεύθερης κυκλοφορίας των
ιδεών. Στο γενικότερο πλαίσιο λοιπόν της ελεύθερης διάδοσης των ιδεών
το Σύνταγµα κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου. Καθένας µπορεί να
εκφράζει και να διαδίδει προφορικά , γραπτά και δια του τύπου τους
στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους του κράτους (4 παρ. 1 Σ.). Το
δικαίωµα του πληροφορείσθαι δεν κατοχυρώνεται ρητά από το
Σύνταγµα, αλλά προβλέπεται από το άρθρο 10 παρ. 1 της ΕΣ∆Α. Όµως, ο
ισχύων

στρατιωτικός

νόµος απαγορεύει

«την

ανάγνωση

ή

µε

οποιοδήποτε τρόπο προβολή εντός των µονάδων πάσης φύσεως
πολιτικών εντύπων και εκδόσεων που άµεσα ή έµµεσα µπορούν να
κλονίσουν την πειθαρχία καθώς και εντύπων µε καθαρά αντιστρατιωτικό
περιεχόµενο».56 Η διάταξη αυτή του Στρ.Π.Κ. είναι βέβαιο ότι αφορά τη
ζωή των στρατιωτικών εντός των στρατοπέδων. Εκτός των στρατιωτικών
χώρων όµως το ΣτΕ έχει νοµολογήσει ήδη από το 1977 ότι κάθε είδους
περιορισµός θα ήταν ανεπίτρεπτος διότι

«εφόσον το Σύνταγµα

κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου και την ακώλυτο κυκλοφορία του,
χωρίς καµµία διάκριση από απόψεως ιδεολογικού περιεχοµένου των
εντύπων, η προµήθεια και η ανάγνωσις τούτων δεν δύναται να
εµποδιστεί δι' οποιουδήποτε τρόπου και δη δια της διακρίσεως των
εφηµερίδων εις «εθνικόφρονας», των οποίων η προµήθεια και ανάγνωσις
δεν είναι επιτρεπτή».
Όσον αφορά στην ενεργητική πλευρά του δικαιώµατος των
στρατιωτικών για πληροφόρηση, δηλαδή την ελευθερία τους να
εκφράζουν και να διαδίδουν γνώση, η νοµολογία δέχεται στο παρελθόν
56

Βλ. άρθρο 12§4 ΣΚ 20-1.
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ότι η γενική απαγόρευση δηµοσιεύσεων, χωρίς προηγούµενη άδεια του
ΥΠΕΘΑ ή του αρχηγού του οικείου κλάδου δεν αφορά δηµοσιεύµατα επί
καθαρών επιστηµονικών ζητηµάτων. Η σχετική απαγόρευση του
ισχύοντος κανονισµού του ΓΕΣ περιορίζεται σε δηµοσιεύµατα µε
πολιτικό και κοµµατικό περιεχόµενο, κάτι που είναι θεµιτό σύµφωνα µε
το άρθρο 29 παρ. 3. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι το ΣτΕ
επέδειξε αξιοσηµείωτη ευαισθησία όταν θεώρησε ότι η πολύ γενικότερη
απαγόρευση που εξακολουθεί να προβλέπει εν προκειµένω ο ισχύων
κανονισµός πειθαρχίας της πολεµικής αεροπορίας είναι αντίθετη προς το
άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγµατος και του άρθρου 10 της ΕΣ∆Α «
δεδοµένου ότι εις περίπτωσιν ασκήσεως της αρχής δια παροχήν αδείας
καθίσταται ανενεργές το βασικόν δια την έννοιαν της δηµοκρατίας
ατοµικόν τούτο δικαίωµα». Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι αποκλείεται
συνταγµατικά η επιβολή πειθαρχικών ή ποινικών κυρώσεων σε
στρατιωτικούς βάσει διατάξεων των κανονισµών και του Στρ.Π.Κ. για
δηµοσιεύµατα που είτε αποκαλύπτουν απόρρητα είτε συγκροτούν την
αντικειµενική υπόσταση άλλων αξιόποινων πράξεων.57
4.9.

∆ικαίωµα της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης

και λατρείας των στρατιωτικών (άρθρα 13 παρ. 1 και 2 του
Συντάγµατος)
Το Σύνταγµα κατοχυρώνει την ελευθερία της θρησκείας, την
θρησκευτική ελευθερία ως αντικειµενικό κανόνα δικαίου και ως ατοµικό
δικαίωµα. Με την αντικειµενική της µορφή, η θρησκευτική ελευθερία
ταυτίζεται µε την ανεξιθρησκεία. Με την αρχή, δηλαδή, κατά την οποία
είναι ελεύθερη και ανεκτή οποιαδήποτε πίστη σε οποιοδήποτε δόγµα.
57

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Η συνταγµατική Θέση των Ενόπλων ∆υνάµεων, II. ∆ικαιώµατα και
υποχρεώσεις των στρατιωτικών,, ό.π., σσ. 159-162.
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Έτσι λοιπόν, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Συντάγµατος, η απόλαυση
των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων δεν εξαρτάται από τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις του καθενός, ενώ όλοι όσοι βρίσκονται στην
ελληνική επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής,
της τιµής και της ελευθερίας τους χωρίς διάκριση θρησκευτικών
πεποιθήσεων.58
Ο

αποκλεισµός

υποψηφίων

µονίµων

αξιωµατικών

και

υπαξιωµατικών, οι οποίοι ανήκουν εις «θρησκευτικός αιρέσεις» έχουν
κριθεί αντισυνταγµατικές και αντίθετες προς το άρθρο 9 του ΕΣ∆Α µε το
σκεπτικό ότι τα καθήκοντα του στρατιωτικού υπαλλήλου δεν
περιλαµβάνονται σε εκείνα που κατ' εξαίρεση, σύµφωνα µε την πάγια εν
προκειµένω νοµολογία, επιτρέπουν να θεσπιστεί ως προσόν ή κώλυµα, η
πίστη ή η αποχή από την πίστη σε ορισµένη θρησκεία. Και αντίστροφα ο
εξαναγκασµός στρατιωτικού να συµµετάσχει σε θρησκευτική τελετή ή
προσευχή και γενικότερα να προβεί σε ενέργειες που προσδιορίζουν την
πίστη σε ορισµένη θρησκεία θα ήταν αντίθετος προς το Σύνταγµα
δεδοµένου ότι τούτο δεν συνδέεται ούτε άµεσα ούτε έµµεσα µε την
εκτέλεση των καθηκόντων του.59
5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
5.1. Η διοικητική προστασία των στρατιωτικών
5.2. ∆ικαίωµα αναφοράς
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Ανδρέας Γ.∆ηµητρόπουλος Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου,
τόµος III ηµ. Β, ό.π., σσ. 121-122.
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Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Η συνταγµατική Θέση των Ενόπλων ∆υνάµεων, II. ∆ικαιώµατα και
υποχρεώσεις των στρατιωτικών , ό.π., σσ. 158-159.
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Κατά το άρθρο 29 παρ. 3 του Συντάγµατος απαγορεύονται
απολύτως οι οποιασδήποτε µορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικών
κοµµάτων των προσώπων που τελούν σε ειδική εξουσιαστική σχέση,
όπως των στρατιωτικών.
Αν και οι νόµοι δεν µπορούν να περιορίσουν το δικαίωµα
αναφοράς ή να το απαγορεύσουν και να προβλέψουν πειθαρχικές ή και
ποινικές κυρώσεις για την απλή άσκησή του από τους στρατιωτικούς,
µπορούν όµως να προβλέψουν περιορισµούς που αφορούν τη µορφή της
αναφοράς και να τιµωρούν την άκοσµη ή αντιπειθαρχική συµπεριφορά,
που µπορεί ενδεχοµένως (π.χ. επί οµαδικής αναφοράς στρατιωτικών) να
φτάσει ως τη διάπραξη οµαδικής απείθειας.

5.3.∆ικαίωµα ακρόασης
Η θέσπιση των πειθαρχικών ποινών των στρατιωτικών, χωρίς την
ταυτόχρονη θέσπιση της γενικής διάταξης που να προβλέπει την
προηγούµενη κλήση τους για παροχή εξηγήσεων, είναι αντίθετη προς την
αρχή της προηγούµενης ακρόασης. «Το δικαίωµα ακρόασης των
ενδιαφεροµένων ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που
λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του», σύµφωνα
µε το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος .

5.4. ∆ικαστική προστασία
Θεµελιώδης διάταξη για τη δικαστική προστασία των πολιτών
περιέχεται στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος. Σε συνδυασµό µε το
άρθρο 8 παρ. 1 του Συντάγµατος «κανένας δεν στερείται χωρίς τη θέληση
32

του το δικαστή που του έχει ορίσει ο νόµος» και εφαρµόζοντας την αρχή
της ισότητας, ανάλογης έννοµης προστασίας δικαιούνται και οι
στρατιωτικοί. Το άρθρο 96 παρ. 4 του Συντάγµατος αναφέρει ότι ειδικά
δικαστήρια τα οποία συνιστώνται από τον νόµο είναι µεταξύ άλλων τα
στρατοδικεία, ναυτοδικεία και αεροδικεία, στην αρµοδιότητα των οποίων
δεν µπορούν να υπαχθούν ιδιώτες, αναγνωρίζοντας ότι οι στρατιωτικοί
υπάγονται στην δικαιοδοσία ειδικών δικαστηρίων. Το άρθρο αυτό θέτει
µία θεσµική εγγύηση υπέρ της στρατιωτικής δικαιοσύνης και αφενός
προστατεύει τους ίδιους τους στρατιωτικούς και αφετέρου το ίδιο το
Κράτος από ενέργειες στρατιωτικών.60
Τα στρατιωτικά δικαστήρια συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από
µέλη του δικαστικού σώµατος των ενόπλων δυνάµεων , το οποίο είναι
κοινό και για τους τρεις κλάδους (ν.δ.657/1970 «περί δικαστικού
σώµατος των ενόπλων δυνάµεων»). Ακόµη, σύµφωνα µε το άρθρο 87
παρ. 1 του Συντάγµατος, οι στρατιωτικοί δικαστές περιβάλλονται µε τις
εγγυήσεις της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των τακτικών
δικαστών .
Οι συνεδριάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 93 παρ. 2 του
Συντάγµατος, πρέπει να είναι δηµόσιες, καθώς και οι αποφάσεις να είναι
ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένες, κατά τους ειδικούς
ορισµούς του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος. Επίσης τα στρατιωτικά
δικαστήρια υποχρεούνται να µην εφαρµόζουν νόµο, εάν το περιεχόµενό
του είναι αντίθετο προς το Σύνταγµα σύµφωνα µε το άρθρο 93 παρ. 4 του
Συντάγµατος.

60

ΣτΕ 1678/1983 – ΣΤΕ ∆ΕΛΤΙΟ-ΣΤΕ/1983. Ένοπλες δυνάµεις. Στρατοδικεία.
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση των
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των στρατιωτικών, σύµφωνα µε τους
ειδικούς κανονισµούς που διέπουν τη στρατιωτική οργάνωση και
ιεραρχία. Το Σύνταγµα θέτει το έρεισµα για την θεµελίωση των ενόπλων
δυνάµεων, µε το άρθρο 4 παρ. 6, το οποίο αποτελεί θεµέλιο της
στρατιωτικής θητείας. Το ίδιο άρθρο ρυθµίζει οριστικά πλέον το θέµα
των αντιρρησιών συνείδησης και αποτελεί έκφανση της θεµελιώδους
αρχής της ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγµατος. Σηµαντική
παρουσιάζεται και η διάταξη του άρθρου 45 του Συντάγµατος, µε το
οποίο ορίζεται ως αρχηγός των ενόπλων δυνάµεων ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας και αναθέτεται η διοίκησή τους στην κυβέρνηση.
Το κείµενο του Συντάγµατος βρίθει αναφορών ατοµικών,
κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων, επισηµαίνοντας σε ποιο βαθµό
αυτά είναι συνταγµατικά θεµιτά. Ο κοινός νοµοθέτης των στρατιωτικών
διατάξεων και νοµοθετηµάτων κινείται πάντα στο πλαίσιο του
Συντάγµατος, καθώς οι περιορισµοί στα συνταγµατικά δικαιώµατα των
στρατιωτικών µπορούν να επιβληθούν µόνο εάν προβλέπονται από το
ίδιο το Σύνταγµα ή νόµο, καθώς και από κανονιστικό διάταγµα ή πράξη,
εκδοθείσα υπό τους όρους του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος. Λόγω
της

εξουσιαστικής

παρουσιάζεται

και

επιτακτική

πειθαρχικής
η

ανάγκη

σχέσης

κράτους-στρατού,

κατοχύρωσης

για

τους

στρατευµένους, αλλά και για τους ανήκοντες εν γένει στο σώµα του
στρατού ενός προστατευτικού πλαισίου, αφού περαιτέρω περιορισµοί
των δικαιωµάτων, επηρεάζουν όχι µόνο τον ίδιο τον στρατευµένο, αλλά
και τον κοινωνικό του περίγυρο.
Αναµφισβήτητα, λοιπόν, οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν
να επιβληθούν στα δικαιώµατα του στρατού, οφείλουν να σέβονται την
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αρχή της αναλογικότητας και σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να
παραβιάσουν τη θεµελιώδη καταστατική αρχή της ανθρώπινης αξίας που
είναι απρόσβλητη και απεριόριστη.
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7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
1) ΣτΕ (Τµ. ΣΤ΄) 1205/2003
2) ΣτΕ (Τµ. ∆΄) 3870/2002
3) ΣτΕ (Τµ. ∆΄) 797/2001
4) ΕΣ (Ολοµ.) 977/2000
5) ΣτΕ (Ολοµ.) 867/1988
6) ΣτΕ (Τµ. ∆΄) 575/2001
7) ΣτΕ (Τµ. ∆΄) 3601/1990
8) ΣτΕ (Τµ. Γ΄) 1802/1986

8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
(Α` ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ένοπλες ∆υνάµεις. Έκπτωση από το δικαίωµα του
αντιρρησία συνείδησης να εκπληρώσει εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
Η διάταξη του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 2510/1997 δεν αντίκειται στο Σύνταγµα
ή την ΕΣ∆Α. Ο ∆ιευθυντής του αρµόδιου στρατολογικού γραφείου οφείλει, προτού
λάβει την απόφασή του, να καλέσει τον ενδιαφερόµενο να εκθέσει τις απόψεις
του και η παράλειψη της κλήσεως αυτής δεν καλύπτεται µε την άσκηση
διοικητικής προσφυγής κατά της απόφασης έκπτωσης. ∆εκτή η αίτηση ακύρωσης.
Αριθµός 1205/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣT΄ Συνεδρίασε δηµόσια
στο ακροατήριό του στις 4 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Π. Παραράς,
Σύµβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του
Τµήµατος, που είχε κώλυµα, Θ. Παπαευαγγέλου, Σ. Χαραλάµπους, Σύµβουλοι, Ε.
Νίκα, Ε. Αντωνόπουλος, Πάρεδροι. Γραµµατέας ο Ν. Βασιλόπουλος. Για να
δικάσει την από 21 Ιανουαρίου 2002 αίτηση: του .......... ο οποίος παρέστη
µε τον δικηγόρο Παναγ. Μπιτσαξή (Α.Μ. 9221), που τον διόρισε µε πληρεξούσιο,
κατά του ........ ο οποίος παρέστη µε τη Νίκη Μαριολή, Πάρεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους. Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν:
1) η σιωπηρά άρνηση της ∆ιοικήσεως να κάνει δεκτή την µε αριθµό διαβίβασης
Φ.429.1/26676/4.10.01 ενώπιον της ∆ιευθύνσεως Στρατολογικού του ΓΕΕΘΑ
ασκηθείσα προσφυγή του κατά της υπ΄ αριθµ. Φ.429.39/24287/17.9.2001
αποφάσεως του Α΄ Στρατολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης (Τµήµα 2ο) και 2) η ως
άνω υπ΄ αριθµ. Φ.429.39/24287/17.9.2001 απόφαση του Α΄ Στρατολογικού
Γραφείου Θεσσαλονίκη και 3) το εκδοθέν από το Α΄ Στρατολογικό Γραφείο
Θεσσαλονίκης Σηµείωµα Κατάταξης και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της
∆ιοικήσεως. Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας,
Παρέδρου Ε. Νίκα. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του
αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόµενους λόγους
ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του
Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της. Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το
δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι Α φ ο ύ µ ε
λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό
µ ο 1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως καταβλήθηκε το νόµιµο
παράβολο (υπ΄ αριθµ. 159195 και 160151/2001 ειδικά έντυπα παραβόλου). 2.
Επειδή, µε την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση α) της υπ΄ αριθµ.
Φ.429.39/24287/17.9.2001
αποφάσεως
του
Α΄
Στρατολογικού
Γραφείου
Θεσσαλονίκης περί εκπτώσεως του αιτούντος από το δικαίωµα εκπλήρωσης
εναλλακτικής πολιτικής-κοινωνικής θητείας β) της σιωπηράς απορρίψεως της
προσφυγής που ο αιτών άσκησε κατά της ως άνω αποφάσεως και γ) του εκδοθέντος
από το Α΄ Στρατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης σηµειώµατος µε το οποίο ο αιτών
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κλήθηκε να καταταγεί στις Ένοπλες ∆υνάµεις µε την 2002 Α/ΕΣΣΟ (Ιανουάριος
2002). 3. Επειδή, η κρινοµένη αίτηση πρέπει να ερµηνευθεί ως στρεφοµένη και
κατά της υπ΄ αριθµ. Φ.429.36/10/362202/ Σ.207/4.2.2002 αποφάσεως του
∆ιευθυντού της ∆ιευθύνσεως Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άµυνας, µε την οποία απορρίφθηκε ρητά η προσφυγή νοµιµότητας που ο αιτών
άσκησε σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ Α΄ 57) κατά της
υπ΄ αριθµ. Φ.429.39/24287/17.9.2001 αποφάσεως το Α΄ Στρατολογικού Γραφείου
Θεσσαλονίκης περί εκπτώσεώς του (Σ.τ.Ε. 494/1997). 4. Επειδή, το σηµείωµα
κατατάξεως του Α΄ Στρατολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, ως πράξη εκτελέσεως,
στερείται εκτελεστού χαρακτήρα και απαραδέκτως προσβάλλεται µε την κρινοµένη
αίτηση. 5. Επειδή, µε την παρ. 6 του άρθρου 4 του Συντάγµατος επιβάλλεται
ευθέως σε όλους τους Έλληνες τους ικανούς να φέρουν όπλα, η υποχρέωση να
συµβάλουν στην άµυνα της πατρίδας µε την αυτοπρόσωπη υπηρεσία τους στο
στράτευµα, κατά τους ορισµούς του νόµου. Εξ άλλου, σύµφωνα µε την
ερµηνευτική δήλωση που πρόσθεσε στην ως άνω διάταξη το από 6 Απριλίου 2001
Ψήφισµα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 84) «Η διάταξη της παραγράφου 6
δεν αποκλείει να προβλέπεται µε νόµο η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών,
εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάµεων (εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν
τεκµηριωµένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά
στρατιωτικής υπηρεσίας». 6. Επειδή, στο άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2510/1997
«Ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 136) ορίζονται τα εξής: «Η
εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του
δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και συνίσταται στην παροχή
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. . .». Περαιτέρω, στο άρθρο 21 του ιδίου νόµου
ορίζονται τα ακόλουθα: «3. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική
υπηρεσία: α. ∆εν έχουν στρατιωτική ιδιότητα και ως εκ τούτου δεν υπάγονται
στην αρµοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων. β. Θεωρούνται οιονεί
καταταγέντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις. γ. ∆εν καλύπτουν οργανικές θέσεις του
φορέα στον οποίο διατίθενται, όµως εξοµοιώνονται µε τους υπαλλήλους του
φορέα τούτου σε ό,τι αφορά την υγειονοµική περίθαλψη και γενικά τη
διοικητική µέριµνα. δ. ∆ικαιούνται τροφή και στέγη από το φορέα στον οποίο
διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, καταβάλλεται σε αυτούς µισθός ίσος µε
το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, τη στέγαση, την ένδυση και τις
µετακινήσεις των οπλιτών. . . ε. ∆ικαιούνται αδείας απουσίας δύο (2) ηµερών
για κάθε µήνα υπηρεσίας. 4. . . . 5. Εκπίπτουν από το δικαίωµα εκπλήρωσης
άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας όσοι: α.
Εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18. β. Κηρύσσονται
ανυπότακτοι λόγω µη παρουσίασής τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις ή στο φορέα που
διατέθηκαν εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας. γ. ∆ιαπράττουν πειθαρχικά ή
ποινικά αδικήµατα, τα οποία µπορούν να επιφέρουν, για το προσωπικό του φορέα
που
διατέθηκαν,
απόλυση
ή
λύσης
της
σχέσης
εργασίας.
δ.
Ασκούν
συνδικαλιστική δραστηριότητα ή συµµετέχουν σε απεργία κατά το χρονικό
διάστηµα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους. ε. Τιµωρούνται κατά το χρονικό
διάστηµα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους σε οποιαδήποτε ποινή, εξ αιτίας
παράβασης των διατάξεων περί χορήγησης αδειών απουσίας, οι οποίες ισχύουν
για τους υπαλλήλους του φορέα που διατέθηκαν». Τέλος, στην υπ΄ αριθµ.
Φ.420/202/57.842 Σ. 868/12.12.1997 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας (ΦΕΚ
Β΄ 1117), που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 22 παρ. 1 του ως άνω ν.
2510/1997, ορίζονται τα εξής: «Άρθρο 5: 1. . . . 2. Όσοι εκπληρώνουν
εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία, παρακολουθούνται από το αρµόδιο
Στρατολογικό Γραφείο, εφαρµοζοµένων ανάλογα των αντιστοίχων διατάξεων που
αφορούν σε όσους εκπληρώνουν ένοπλη στρατιωτική θητεία. Οι φορείς στους
οποίους αυτοί έχουν διατεθεί, γνωστοποιούν στα αρµόδια στρατολογικά γραφεία
την παρουσίαση και ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και τις µεταβολές που επηρεάζουν
τη στρατολογική τους κατάσταση, ιδιαίτερα αυτές που απορρέουν από τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 και των 4 και 5 του άρθρου 21 του
ν. 2510/1997 . . . 3. . . .». «Άρθρο 7: 1. . . . 2 Η έκπτωση από το δικαίωµα
εκπλήρωσης άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής-κοινωνικής υπηρεσίας,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 21 του ν. 2510/1997, επέρχεται µε απόφαση του διευθυντή του αρµοδίου
Στρατολογικού Γραφείου και από την ηµεροµηνία έκδοσής της. Η απόφαση
εκδίδεται µε βάση επίσηµα στοιχεία που περιέρχονται στο Στρατολογικό Γραφείο
ή γνωστοποιούνται σε αυτό από τις κατά περίπτωση αρµόδιες Αρχές και εντός
πενθηµέρου από την παραλαβή τους. Η απόφαση έκπτωσης κοινοποιείται αµέσως
στον ενδιαφερόµενο και στη µονάδα του ή στο φορέα που έχει διατεθεί, για την
κατά περίπτωση περαιτέρω διαδικασία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις
υποπαραγράφους β και γ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 3. Οι Μονάδες
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όπου υπηρετούν οι υπόχρεοι άοπλης θητείας και οι φορείς του δηµόσιου τοµέα,
όπου υπηρετούν οι υπόχρεοι εναλλακτικής πολιτικής-κοινωνικής υπηρεσίας,
γνωστοποιούν στα αρµόδια Στρατολογικά Γραφεία τις σχετικές µεταβολές που
επιφέρουν έκπτωση, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 21
του ν. 2510/1997. 4. . . . 5. . . .». 7. Επειδή, εξ άλλου, το άρθρο 6 του ν.
2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 45) ορίζει
ότι: «1. Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή µέτρο σε βάρος των
δικαιωµάτων ή συµφερόντων συγκεκριµένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον
ενδιαφερόµενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα
σχετικά ζητήµατα. 2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο,
την ηµέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείµενο του
µέτρου ή της ενέργειας . . . 4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται
και όταν οι σχετικές µε τη δυσµενή διοικητική πράξη διατάξεις προβλέπουν
δυνατότητα άσκηση διοικητικής προσφυγής». 8. Επειδή, µε την προπαρατεθείσα
διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του ν. 2510/1997 προβλέπεται ότι σε
ωρισµένες περιπτώσεις επέρχεται έκπτωση από το δικαίωµα του αντιρρησία
συνειδήσεως να εκπληρώσει εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. Η ρύθµιση
αυτή δεν αντίκειται στο Σύνταγµα ή στην κυρωθείσα µε το ν.δ. 53/1974 (ΦΕΚ
Α΄) Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των
θεµελιωδών ελευθεριών, αφού, ούτε το Σύνταγµα ούτε η Σύµβαση αυτή
κατοχυρώνουν ατοµικό δικαίωµα απαλλαγής από τη στρατιωτική υπηρεσία των
αντιρρησιών συνειδήσεως, αλλά απλήν ευχέρεια που υφίσταται υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις του νόµου (Σ.τ.Ε. 4509/2001 7µ.). Εξ άλλου, όσον αφορά
την τηρητέα επί εκπτώσεως διαδικασία, από τις ανωτέρω εκτεθείσες διατάξεις
προκύπτει ότι οι αναγνωριζόµενοι ως αντιρρησίες συνειδήσεως και µετά την
τοποθέτησή τους σε φορέα του δηµόσιου τοµέα, κατά την εκπλήρωση της
ανατιθεµένης σ΄ αυτούς εναλλακτικής πολιτικής-κοινωνικής υπηρεσίας και µέχρι
της απολύσεώς τους, υπόκεινται στην εποπτεία και τον έλεγχο του οικείου
στρατολογικού γραφείου. Όµως, εν όψει της γενικής διατυπώσεως των ανωτέρων
διατάξεων, αυτές πρέπει να ερµηνευθούν υπό το φως της συνταγµατικής αρχής
της επικουρικότητας, που εν αµφιβολία λαµβάνεται υπ΄ όψιν και ως προς την
κατανοµή της αρµοδιότητας µεταξύ των διαφόρων διοικητικών οργάνων, και να
γίνει δεκτό ότι οι επικεφαλής των φορέων, όπου τοποθετούνται οι αντιρρησίες
συνειδήσεως, καθίστανται, ως εκ της εγγύτερης και αµεσότερης σε σχέση µε
αυτούς θέσεώς τους, αρµόδιοι να παρακολουθούν την από µέρους των αντιρρησιών
συνειδήσεως τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που τάσσονται από το νόµο για
την εκπλήρωση της εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας και, εφ΄ όσον
ανακύπτει ζήτηµα παραβάσεως από τους αντιρρησίες συνειδήσεως των νοµίµων
υποχρεώσεών τους, να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για τη συλλογή και
καταγραφή των σχετικών πληροφοριών και στοιχείων, υποχρεούµενοι στη συνέχεια
να διαβιβάσουν όλο το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε στο αρµόδιο
στρατολογικό γραφείο. Περαιτέρω, εάν ο ∆ιευθυντής του αρµόδιου στρατολογικού
γραφείου, κρίνει ότι εν όψει των κατά τα ανωτέρω συγκεντρωθέντων στοιχείων
συντρέχει κατ΄ αρχήν περίπτωση εκπτώσεως οφείλει, προτού λάβει την απόφασή
του, να καλέσει τον «διωκόµενο» αντιρρησία συνειδήσεως να εκθέσει τις
απόψεις του (Σ.τ.Ε. 1705/2002), η δε παράλειψη της κλήσεως αυτής δεν
καλύπτεται ήδη, εν όψει της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 6 του ισχύοντος
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, µε την άσκηση διοικητικής προσφυγής κατά της
αποφάσεως εκπτώσεως (Σ.τ.Ε. 2640, 4302/2001, 1027/2002). 9. Επειδή, στην
προκειµένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: ο
αιτών αναγνωρίσθηκε µε την υπ΄ αριθµ. Φ.429.39/105/342520/Σ.1280/23.11.1998
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ως αντιρρησίας συνειδήσεως λόγω των
θρησκευτικών του πεποιθήσεων και διατέθηκε στο Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής
και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Ρόδου προκειµένου να εκπληρώσει
εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία, παρουσιάσθηκε δε για ανάληψη
υπηρεσίας στις 7.1.1999. Με το υπ΄ αριθµ. 469/3.9.2001 έγγραφο του ∆ιευθυντή
του ΚΑΦΚΑ Ρόδου απεστάλη στο αρµόδιο στρατολογικό γραφείο αντίγραφο
πορίσµατος διενεργηθείσης Ένορκης ∆ιοικητικής Εξετάσεως, σύµφωνα µε το οποίο
ο αιτών, κατά τη διάρκεια εκπληρώσεως της υπηρεσίας του, συνελήφθη από τον
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΑΦΚΑ να κακοποιεί περιθαλπόµενο
άτοµο µε ειδικές ανάγκες, υποπίπτοντας ούτω στα πειθαρχικά παραπτώµατα της
ανάρµοστης συµπεριφοράς και της κακής εκτελέσεως υπηρεσίας. Εν όψει του
ανωτέρω εγγράφου ο ∆ιευθυντής του Α΄ Στρατολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης
αποφάσισε µε την προσβαλλόµενη απόφασή του την έκπτωση του αιτούντα, χωρίς
προηγουµένως να κληθεί ο αιτών να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Κατά της ως
άνω αποφάσεως ο αιτών άσκησε προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε µε την υπ΄ αριθµ.
Φ.429.36/10/362202/Σ.207/4.2.2002 απόφαση του ∆ιευθυντού της ∆ιευθύνσεως
Στρατολογικού του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. µε το σκεπτικό ότι υπήρχε δέσµευση των
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στρατολογικών αρχών ενόψει βεβαιώσεως του ΚΑΦΚΑ ότι τελέσθηκε πειθαρχικό
παράπτωµα από τον αιτούντα αντιρρησία. Όµως, εν προκειµένω, ο ∆ιευθυντής του
Στρατολογικού Γραφείου όφειλε, σύµφωνα µε την προπαρατεθείσα διάταξη του
άρθρου 6 παρ. 1 και 4 του ν. 2690/1999, να καλέσει τον αιτούντα να προβάλει
τις αντιρρήσεις του πριν από την έκδοση της αποφάσεως εκπτώσεως. Η παράλειψη
δε της κλήσεως του αιτούντος δεν καλύπτεται, εν όψει της διατάξεως της παρ.
4 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999, µε την άσκηση εκ µέρους του προσφυγής κατά
της αποφάσεως περί εκπτώσεώς του. Για το λόγο αυτό, βασίµως προβαλλόµενο µε
την υπό κρίση αίτηση, αυτή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθούν οι
προσβαλλόµενες αποφάσεις και η υπόθεση να αναπεµφθεί στη ∆ιοίκηση για νέα
νόµιµη κρίση. ∆ιά ταύτα ∆έχεται την υπό κρίση αίτηση. Ακυρώνει την υπ΄
αριθµ. Φ.429.39/24287/17.9.2001 απόφαση του Α΄ Στρατολογικού Γραφείου
Θεσσαλονίκης και την υπ΄ αριθµ. Φ.429.36/10/362202/Σ.207/4.2.2002 απόφαση
της ∆ιευθύνσεως Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας και
αναπέµπει την υπόθεση στη ∆ιοίκηση, κατά το σκεπτικό. ∆ιατάσει την απόδοση
του παραβόλου. Επιβάλλει στο ∆ηµόσιο τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος που
ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εξήντα (760) ευρώ. Η διάσκεψη έγινε στην
Αθήνα στις 19 ∆εκεµβρίου 2002 και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια
συνεδρίαση της 5ης Μαΐου 2003. Ο Προεδρεύων Σύµβουλος Ο Γραµµατέας Π.
Παραράς Ν. Βασιλόπουλος 3870/2002 ΣΤΕ (336225)(Α΄ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Στρατιωτική θητεία. Μεταφορά προσώπου στους υποχρέους µειωµένης θητείας, ως
µονίµου κατοίκου εξωτερικού. Ποιοι νοούνται µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού.
Κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη κατά τα άρθρα 51-56 του ΑΚ. Ο µόνιµος
δηµόσιος υπάλληλος δεν αποκτά κατά κανόνα, αλλά µόνο κατ΄ εξαίρεση, κατοικία
στον τόπο της υπηρεσίας του. Μή νόµιµα ανακλήθηκε η µεταφορά του αιτούντος
στους υποχρέους µειωµένης θητείας, αφού δεν ερευνήθηκε άν ο αιτών ως τέκνο
δηµοσίου υπαλλήλου µπορούσε να έχει κατοικία στην αλλοδαπή. Αντίθετη
µειοψηφία. ∆εκτή η αίτηση ακύρωσης. Αριθµός 3870/2002 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ∆΄ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 27 Μαρτίου
2001, µε την εξής σύνθεση : Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του ∆`
Τµήµατος, Π. Κοτσώνης, Γ. Παπαγεωργίου, Σύµβουλος, ∆. Γρατσίας, Ο. Ζύγουρα,
Πάρεδροι. Γραµµατέας η Α. Ζυγουρίτσα. Για να δικάσει την από 28 Νοεµβρίου
2000 αίτηση: του ........................, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής
(Κάδµου 16), ο οποίος παρέστη µε τον δικηγόρο Φιλοποίµην Παναγόπουλο (Α.Μ.
14530), που τον διόρισε µε πληρεξούσιο, κατά του ......................, ο
οποίος παρέστη µε τη Νίκη Μαριόλη, Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους. Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν : 1) η υπ` αριθµ.
Φ900/17970/20.11.2000 πράξη του Β` Στρατολογικού Γραφείου Αθηνών και 2) το
από 20.11.20000 σηµείωµα επανακατάταξης το οποίο εκδόθηκε από το Β`
Στρατολογικό Γραφείο Αθηνών. Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως
της Εισηγήτριας, Παρέδρου Ο. Ζύγουρα. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον
πληρεξούσιο
του
αιτούντος,
ο
οποίος
ανέπτυξε
και
προφορικά
τους
προβαλλόµενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την
αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της. Μετά τη δηµόσια
συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α
ι Α φ ο ύ µ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α Σ κ έ φ θ η κ ε κ
α τ ά τ ο ν Ν ό µ ο 1. Επειδή δια της υπό κρίσιν αιτήσεως, δια την οποίαν
κατεβλήθησαν τα κατά νόµον τέλη (διπλότυπον εισπράξεως ∆.Ο.Υ. Ενσήµων και
∆ικαστικών Εισπράξεων Αθηνών υπ` αριθµ. 1052920 έτους 2000) και το παράβολον
(ειδικόν δελτίον παραβόλου υπ` αριθµ. 2289274 έτους 2000), ζητείται η
ακύρωσις της Φ.900/17970/20.12.2000 πράξεως του Β` Στρατολογικού Γραφείου
Πειραιώς, δια της οποίας ανεκλήθη η από 11.12.89 πράξις του ιδίου
Στρατολογικού Γραφείου περί µεταφοράς του αιτούντος εις τους υποχρέους
µειωµένης θητείας, ως µονίµου κατοίκου εξωτερικού (άρθρ. 9 παρ. 1 α 7 ν
1763/88) και του από 20.11.00 σηµειώµατος κατατάξεως του αιτούντος. 2.
Επειδή απαραδέκτως πλήσσεται το από 20.11.00 σηµείωµα κατατάξεως του
αιτούντος, το οποίον στερείται εκτελεστού χαρακτήρος, ως πράξις εκτελέσεως.
3. Επειδή δια του άρθρου 9 παρ. 1 α (7) του ν. 1763/88 (φ. 57 τ. Α`)
προεβλέπετο η δυνατότης µεταφοράς εις τους υποχρέους µειωµένης θητείας,
µεταξύ άλλων των µονίµων κατοίκων εξωτερικού, ως τοιούτων νοουµένων, κατά
τους εις το άρθρο 2 του ιδίου νοµοθετήµατος ορισµούς, των στρατευσίµων, ήτοι
των νοµίµως εκτός στρατεύµατος χωρίς να έχουν εκπληρώσει την στρατιωτικήν
των θητείαν τελούντων υποχρέων εις στράτευσιν (άρθρ. 2 παρ. 1 ν. 1763/88),
"που διαµένουν µόνιµα στο εξωτερικό τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου του
έτους κατά το οποίον άρχισαν να διανύουν το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας
τους". ∆ια την υπαγωγήν εις το εξαιρετικόν αυτό καθεστώς προεβλέπετο (άρθρ.
4 της Φ. 429.1/157340105/8/13.9.88 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αµύνης φ. 675 τ. Β`) η υποβολή σχετικής αιτήσεως και δικαιολογητικών. Προβλέπεται
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δε ειδικώτερον ( άρθρ. 4 παρ. 2 της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως), ότι : "δ.
Η ιδιότητα του µόνιµου κάτοικου εξωτερικού προκύπτει από πιστοποίηση ή
βεβαίωση της αρµόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής στην οποία να βεβαιώνεται η
µόνιµη εγκατάσταση στο εξωτερικό τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου του
χρόνου που οι ενδιαφερόµενοι διανύουν το 15ο έτος της ηλικίας τους". Το
ανωτέρω νοµοθετικόν καθεστώς ετροποποιήθη µεταγενεστέρως (άρθρ. 4 ν. 2510/97
- φ. 136 τ. Α`), ορισθέντος ότι ως µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού νοούνται :
"όσοι γεννήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν και άρχισαν να διαµένουν µόνιµα στο
εξωτερικό πριν από την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισαν να διανύουν το
ενδέκατο έτος της ηλικίας τους και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις του
άρθρου 7 του νόµου αυτού". 4. Επειδή εξ άλλου, εις τα άρθρα 51-54 ΑΚ
ορίζεται ότι : "Άρθρο 51 Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και
µόνιµης εγκατάστασής του. Κανένας δεν µπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες
από µία κατοικίες. Για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην άσκηση του
επαγγέλµατος λογίζεται ως ειδική κατοικία του προσώπου ο τόπος όπου ασκεί το
επάγγελµά του." "Άρθρο 52. Η κατοικία διατηρείται εωσότου αποκτηθεί νέα"
"Άρθρο 53 Αν δεν µπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του προσώπου, ως
κατοικία θεωρείται ο τόπος της διαµονής του" "Άρθρο 54. Αυτοί που έχουν
διοριστεί σε ισόβια δηµόσια υπηρεσία έχουν κατοικία τον τόπο όπου
υπηρετούν." Εις δε το άρθρο 56 ΑΚ ορίζεται, ότι : "Ο ανήλικος που τελεί υπό
γονική µέριµνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που
ασκεί µόνος την γονική µέριµνα. Αν τη γονική µέριµνα ασκούν και οι δύο
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την
κατοικία του γονέα µε τον οποίο συνήθως διαµένει ". Κατά την έννοιαν των
διατάξεων αυτών του Αστικού Κώδικος, κατοικίαν έχει κάποιος εις τον τόπον, ο
οποίος είναι το κύριον και µόνιµον κέντρον των οικιακών και κοινωνικών αυτού
σχέσεων και ενεργειών, προς θεµελίωσιν δε αυτού απαιτούνται δύο στοιχεία,
ήτοι πρώτον πραγµατική εγκατάστασις και δεύτερον η εγκατάστασις να γίνη επί
σκοπώ µονιµότητος, δηλαδή η µέν οίκησις πρέπει να εµφαίνη τελείαν
εγκατάστασιν, η δε διάνοια να αποτελή την πρόθεσιν της σταθεράς και µονίµου
εγκαταστάσεως. Η θέλησις της συστάσεως κατοικίας ή µεταβολής αυτής προκύπτει
προ πάντων εκ της δηλώσεως εις τα οικεία ∆ηµαρχεία, ελλείψει δε ταύτης,
δύναται να προκύπτη εξ οιουδήπτε σαφούς και αναµφισβητήτου γεγονότος,
εµφαίνοντος την πρόθεσιν της εν τινι τόπω κυρίας και µονίµου εγκαταστάσεως,
ως εκ της αγοράς ακινήτων εν τινι τόπω, της µακράς διαµονής εν αυτώ και της
ασκήσεως επαγγέλµατος. Οι δηµόσιοι όµως υπάλληλοι, εκτός των εχόντων
υπηρεσίαν ισόβιον (άρθρ. 54 Α.Κ.), οι οποίοι έχουν αναγκαίαν κατοικίαν τον
τόπον υπηρεσίας αυτών, δεν έχουν νόµιµον κατοικίαν εκ του τόπου της
υπηρεσίας αυτών, διότι ο Αστικός Κώδιξ δεν περιέχει διάταξιν περί της
κατοικίας αυτών, πλην αν υπάρξουν έτερα τεκµήρια, εκ των οποίων να συνάνηται
ότι ηννόησαν να κατοικήσουν εκεί όπου υπηρετούν. Προς µόρφωσιν δε της
τοιαύτης κρίσεως δέον να λαµβάνηται υπ` όψιν το είδος της υπηρεσίας του
δηµοσίου υπαλλήλου, η πιθανή διάρκεια αυτής, η επίπλωσις και ο εν γένει
εξοπλισµός ιδίας οικίας, η µεταφορά της οικογενείας και εν γένει πάν
πρόσφορον
κατά
περίπτωσιν
στοιχείον,
δυνάµενον
να
φανερώση
µόνιµον
εγκατάστασιν, της µεταβάσεως του δηµοσίου υπαλλήλου εις τον τόπον του
διορισµού του, αποτελούσης στοιχείον, το οποίον όχι καθ` εαυτό, αλλά
συνεκτιµώµενον µετά των λοιπών δύναται να πείση περί της εγκαταστάσεως του
δηµοσίου υπαλλήλου, µόνης της υπ` αυτού αναλήψεως υπηρεσίας εις κάποιον
τόπον µη αρκούσης προς θεµελίωσιν εκουσίας κατοικίας (πρβλ Εφ. Πατρ.
264/1959, Νο Β 8, σελ. 816). 5. Επειδή εν προκειµένω, όπως προκύπτει εκ του
φακέλλου της υποθέσεως, ο αιτών, στρατολογικής κλάσεως 1988, είχε τύχει
αναβολής στρατεύσεως από 31.10.85, ως φοιτητής του Τµήµατος Οικονοµικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιέκοψε την αναβολήν της 28.08.89 και
κατετάγη την 21.11.89 εις το στράτευµα προς εκπλήρωσιν της στρατιωτικής του
θητείας. Την 11.12.89 µετεφέρθη, κατόπιν αιτήσεώς του εις τους υποχρέους
εξαµήνου (µειωµένης) θητείας, κατ` άρθρ. 9 παρ. 1 α (7) του ν. 1763/88, ως
µόνιµος κάτοικος εξωτερικού. Μετά δε την συµπλήρωσιν εξαµήνου υπηρεσίας εις
το
στράτευµα
απελύθη
την
21.05.90.
∆ια
της
ήδη
προσβαλλοµένης
Φ.900/17970/20.11.2000 πράξεως του Β` Στρατολογικού Γραφείου Αθηνών ανεκλήθη
η κατά τα ανωτέρω µεταφορά του αιτούντος εις τους υποχρέους µειωµένης
θητείας και εξεδόθη σηµείωµα επανακατατάξεώς του, προκειµένου να υπηρετήση
το υπόλοιπον της θητείας του. Ως εκτίθεται δε εις την προσβαλλοµένην
Φ.900/17970/20.11.2000 πράξιν, ο αιτών είχε τύχει του ανωτέρω ευεργετήµατος
προσκοµίζων "το µε ΑΠ 727/ΑΕ2313/12.9.89 πιστοποιητικό µονίµου κατοίκου
εξωτερικού του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στον Καναδά, το οποίο υπέγραφε
ο πατέρας του, που είχε αναλάβει καθήκοντα Υποπροξένου στο ανωτέρω Προξενείο
από τον Οκτώβριο του 1977". Η προσβαλλοµένη δε αυτή πράξις, εις το προοίµιον
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της οποίας (εδαφ. β`) γίνεται επίκλησις των άρθρων 51 επ του ΑΚ, αι οποίαι,
ως εκτίθεται εις την πράξιν αυτήν : "ορίζουν ότι οι Έλληνες δηµόσιοι
υπάλληλοι, που υπηρετούν στο εξωτερικό έχουν κατοικία στην Ελλάδα και
εποµένως τα ανήλικα τέκνα τους δεν αποκτούν κατοικία στο εξωτερικό",
αιτιολογείται περαιτέρω ως εξής : "διότι από την εξέταση των προαναφεροµένων
δικαιολογητικών δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των παραγράφων 13 και 14
του άρθρου 7 του (α) σχετικού (ήτοι του ν. 1763/88) καθόσον ο πατέρας του
.................. που υπηρετούσε µε την ιδιότητα του Υποπροξένου στο
Ελληνικό Προξενείο του Μόντρεαλ στον Καναδά από το 1977 δε δύναται να
θεωρηθεί ότι είχε µόνιµη κατοικία την χώρα όπου υπηρετούσε και ως εκ τούτου
δεν έχουν εφαρµογή για τον ενδιαφερόµενο οι διατάξεις του Ν. 1763/88 "περί
µονίµων κατοίκων εξωτερικού" αφού ο ίδιος ως ανήλικο τέκνο του πατέρα του
ουδέποτε απέκτησε κατοικία στο εξωτερικό". Εκ της κατά τα ανωτέρω
αιτιολογίας προκύπτει, ότι η µεταφορά του αιτούντος στους υποχρέους
µειωµένης θητείας ανεκλήθη, κριθέντος ότι αύτη κατά τον χρόνον εκδόσεως της
σχετικής πράξεως και υπό το τότε ισχύον νοµικό καθεστώς - και όχι εν όψει
των διατάξεων του µεταγενεστέρου ν. 2510/97, όπως αβασίµως υπολαµβάνει ο
αιτών - δεν ήτο νόµιµος υπό την αποδιδοµένην από την ∆ιοίκησιν εις τας
διατάξεις των άρθρ. 51 επ. ΑΚ έννοιαν, καθ` ήν οι υπηρετούντες εις το
εξωτερικόν έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι δεν δύναται να έχουν κατοικίαν εις τον
τόπον όπου υπηρετούν. Εν όψει όµως των ανωτέρω περί της εννοίας των
διατάξεων των άρθρων 51-54 του Αστικού Κώδικος εκτεθέντων, η αιτιολογία αυτή
της προσβαλλοµένης πράξεως, η οποία στηρίζεται απλώς εις την εκδοχήν ότι
κατά τον Αστικόν Κώδικα οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν δύνανται να έχουν µόνιµον
κατοικίαν εις τον τόπον όπου υπηρετούν και της διατυπώσεως της οποίας δεν
προηγείται έρευνα περί του αν ενδεχοµένως συνέτρεχον εν προκειµένω
πραγµατικαί συνθήκαι και περιστατικά, εκ των οποίων, σκοπουµένου του συνόλου
των δεδοµένων της συγκεκριµένης περιπτώσεως να προέκυπτε ότι ο πατέρας του
αιτούντος είχε πράγµατι κατοικίαν εις τον τόπον, όπου υπηρέτει, δεν είναι
νόµιµος. ∆ιά τον λόγον δε αυτόν αποβαίνει ακυρωτέα η προσβαλλοµένη
ανακλητικήν την µεταφορά του αιτούντος εις τας υποχρέους µειωµένης θητείας,
πράξις. Αν και κατά την γνώµην του συµβούλου Γ. Παπαγεωργίου, εφ` όσον, κατά
την προπαρατεθείσαν έννοιαν των άρθρων 51-54 του Α.Κ., ο µόνιµος δηµόσιος
υπάλληλος δεν αποκτά κατά κανόνα, αλλά µόνον κατ` εξαίρεσιν, κατοικίαν εις
τον τόπον της υπηρεσίας του, δεν υπεχρεούτο η ∆ιοίκησις να προβή οίκοθεν εις
έρευναν περί της υπάρξεως εν προκειµένω των πραγµατικών συνθηκών, υπό τας
οποίας, κατ` εξαίρεσιν, ο µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος αποκτά κατοικίαν εις
τον τόπον της υπηρεσίας του. Είναι, εποµένως, νόµιµος η αιτιολογία της
προσβαλλοµένης πράξεως, ο δε περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως είναι
απορριπτέος ως αβάσιµος, δεδοµένου µάλιστα ότι ο αιτών δεν ισχυρίζεται ότι
συνέτρεχον αι εξαιρετικαί, κατά την προπαρατεθείσαν έννοιαν των ανωτέρω
διατάξεων, προϋποθέσεις αποκτήσεως υπό του πατρός του κατοικίας εις τον
τόπον υπηρεσίας του. 6. Επειδή πρέπει να γίνη δεκτή η υπό κρίσιν αίτησις, να
ακυρωθή η προσβαλλοµένη πράξις και να αναπεµφθή η υπόθεσις εις την ∆ιοίκησιν
προς νέαν ητιολογηµένην κρίσιν. ∆ ι ά τ α ύ τ α ∆έχεται την αίτησιν.
Ακυρώνει την Φ.900/17970/20.11.2000 απόφασιν του Β` Στρατολογικού Γραφείου
Αθηνών και Αναπέµπει την υπόθεσιν εις την ∆ιοίκησιν προς νέαν ητιολογηµένην
κρίσιν κατά τα εν των αιτιολογικώ. ∆ιατάσσει την απόδοσιν του παραβόλου.
Επιβάλλει εις βάρος του ∆ηµοσίου την δικαστικήν δαπάνην του αιτούντος εξ 760
ευρώ. Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 5 Απριλίου 2001 και η απόφαση
δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 30ης ∆εκεµβρίου 2002. Ο Πρόεδρος του
∆` Τµήµατος Η Γραµµατέας Μ. Βροντάκης Α. Ζυγουρίτσα 797/2001 ΣΤΕ (301777) Α
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/2001 (1) Στράτευση. Αναβολή λόγω σπουδών. Ο καθορισµός του
27ου έτους της ηλικίας ως ανωτάτου ορίου προς ολοκλήρωση της φοίτησης δεν
αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητας. Αριθµός 797/2001 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ∆'
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 2 Νοεµβρίου 1999, µε την εξής
σύνθεση : Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του ∆' Τµήµατος, Φ.
Αρναούτογλου, Ε. ∆ανδουλάκη, Σύµβουλοι, Θ. Αραβάνης, Η. Μάζος, Πάρεδροι.
Γραµµατέας η Α. Κολιοπούλου. Για να δικάσει την από 27 Μαρτίου 1995 αίτηση :
του .................., κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (οδός Αγ. Τριάδος αριθ. 9)
και ήδη διαµένοντος εις Βουδαπέστην, ο οποίος δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος
που υπογράφει την αίτηση νοµιµοποιήθηκε µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο,
κατά του Υπουργού............, ο οποίος παρέστη µε τον Ανδρέα Χαρλαύτη,
Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Με την αίτηση αυτή ο αιτών
επιδιώκει να ακυρωθούν : 1. η υπ' αριθ. Φ.429.6/2692/Σχ.879/4-11-1994
απόφαση του ∆ιευθυντού του Στρατολογικού Γραφείου Αεροπορίας Πατρών, 2. η
υπ' αριθ. Φ.426.36/ /408/260627/Σχ.207/16-2-1995 απόφαση της ∆ιευθύνσεως
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Στρατολογικού/ΙΙΙ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αµύνης, καθώς και κάθε άλλη
συναφής πράξη ή παράλειψη της ∆ιοικήσεως. Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση
της εκθέσεως του Εισηγητή, Παρέδρου, Θ. Αραβάνη. Κατόπιν το δικαστήριο
άκουσε τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψη της υπό
κρίση αιτήσεως. Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη
σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι Α φ ο ύ µ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ
γ γ ρ α φ α Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό µ ο 1. Επειδή, για την άσκηση
της κρινοµένης αιτήσεως έχουν κατατεθεί τα νόµιµα τέλη και το παράβολο
(6975212-3/195 διπλότυπα της ∆.Ο.Υ. ∆ικαστικών Εισπράξεων Αθηνών, 2633433,
6237047 γραµµάτια παραβόλου). 2. Επειδή, µε την κρινόµενη αίτηση ζητείται η
ακύρωση α) της αποφάσεως Φ.429.6/2692/Σ.879/4.11.1994 του Στρατολογικού
Γραφείου Αεροπορίας Πατρών, µε την οποία απερρίφθη αίτηση του αιτούντος περί
χορηγήσεως
αναβολής
κατατάξεως
λόγω
σπουδών
και
β)
της
αποφάσεως
Φ.429.36/408/260627/16.2.1995 της ∆ιευθύνσεως Στρατολογικού/ΙΙΙ του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Αµύνης, µε την οποία απερρίφθη προσφυγή του αιτούντος
κατά της προηγούµενης πράξεως. 3. Επειδή, ο ν. 1763/88 µε τίτλο "Στρατολογία
των Ελλήνων" (Α' 57), . . . " στο άρθρο 2 παρ. 8 ορίζει ότι : "Για την
εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού : α) . . . ε) Η πρώτη Ιανουαρίου του
έτους κατά το οποίο έγινε εγγραφή στα µητρώα αρρένων λογίζεται ηµεροµηνία
γέννησης και αρχή του έτους, η δε 31η ∆εκεµβρίου το τέλος του έτους", στο
άρθ. 7 παρ. 1 περίπτ. α' [όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθ.
20 παρ. 1 του ν. 2109/92 (Α' 205/29-12-1992)] ορίζει ότι αναβάλλεται η
κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις : "Των στρατευσίµων που εγγράφονται προς
φοίτηση σε σχολές της τριτοβάθµιας εκπαιδεύσεως ή σε ανώτερες σχολές του
εσωτερικού, καθώς και σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εξωτερικού που είναι
κρατικές ή αναγνωρισµένες από τις αρµόδιες υπηρεσίες του κράτους στο οποίο
λειτουργούν και χρησιµοποιούν κατά τη διδασκαλία διεθνώς γνωστή γλώσσα",
στην δε παρ. 2 του αυτού άρθ. 7 (όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθ.
20 παρ. 2 του ν. 2109/92) ορίζει ότι : "Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών :
α. διαρκεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο ο στρατεύσιµος
συµπληρώνει το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας του αν φοιτά σε τεχνολογικό
εκπαιδευτικό ίδρυµα ή σε ανώτερη σχολή και το εικοστό έβδοµο αν φοιτά σε
πανεπιστήµιο ή πολυτεχνείο του εσωτερικού ή σε ανώτατη σχολή του εξωτερικού
και χορηγείται εφόσον η ελάχιστη προβλεπόµενη διάρκεια φοιτήσεως στην οικεία
σχολή δεν υπερβαίνει αυτά τα όρια ηλικίας. β. ... γ. ...". 4. Επειδή, στην
προκειµένη περίπτωση, από τα στοιχεία το φακέλλου προκύπτουν τα εξής : Ο
αιτών, γεννηθείς την 5.6.1972, έτυχε εξαιρέσεως από τις προσκλήσεις για
κατάταξη στις 7.5.1991, προκειµένου να µετάσχει στις εισαγωγικές εξετάσεις
για την τριτοβάθµια εκπαίδευση (άρθ. 8 παρ. 1 περίπτ. στ. του ν. 1763/88,
όπως ίσχυε αρχικά) και έπειτα στις 4.3.1993, ως σπουδαστής αναγνωρισµένου
ωδείου (άρθ. 8 παρ. 1 περίπτ. στ. του ν. 1763/88, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθ. 20 παρ. 8 του ν. 2109/92). Ακολούθως, µε την από 4.11.1994 αίτησή του
προς το Στρατολογικό Γραφείο Αεροπορίας Πατρών ζήτησε την χορήγηση αναβολής
κατατάξεως προκειµένου να πραγµατοποιήσει σπουδές ιατρικής στο Πανεπιστήµιο
SEMMELWEIS της Βουδαπέστης, στο οποίο είχε εγγραφεί το προηγούµενο έτος και
όπου παρακολουθούσε ήδη το δεύτερο έτος του εξαετούς κύκλου σπουδών ιατρικής
(βλ. την από 18.10.1994 βεβαίωση του ανωτέρω Πανεπιστηµίου, η οποία ήταν
συνηµµένη στην αίτηση του αιτούντος προς την ∆ιοίκηση). Η αίτηση αυτή
απερρίφθη µε τις προσβαλλόµενες πράξεις, µε την αιτιολογία ότι, σύµφωνα µε
την προσκοµισθείσα βεβαίωση, ο εξαετής κύκλος σπουδών ιατρικής στο
Πανεπιστήµιο SEMMELWEIS επρόκειτο να ολοκληρωθεί το τέλος του 1999, ενώ ο
αιτών, γεννηθείς το 1972, συµπλήρωνε το 27ο έτος της ηλικίας του στις
31.12.1998 και ότι, εποµένως, δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρώσει µέχρι την
ηµεροµηνία αυτή τις αρξάµενες σπουδές ιατρικής στο ανωτέρω Πανεπιστήµιο. 5.
Επειδή, ο ν. 2109/92, στο άρθ. 20 παρ. 3 ορίζει ότι : "Οι σπουδαστές που
µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του νόµου αυτού ζήτησαν ή τους
χορηγήθηκε αναβολή κατάταξης µε βάση τις διατάξεις που αντικαθίστανται µε
την προηγούµενη παράγραφο, διέπονται από τις ίδιες διατάξεις µέχρι τη λήξη ή
τη διακοπή της αναβολής, εκτός αν ζητήσουν µε αίτησή τους την υπαγωγή τους
στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου", στο δε άρθ. 48 ορίζει ότι "Η
ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως [29.12.1992], εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις κατ' ιδίαν
διατάξεις του". Στην προκειµένη περίπτωση, ο αιτών είχε ήδη τύχει αναβολής
κατατάξεως στις 4.3.1993, υπό την ισχύ του ν. 2109/92, η δε αίτηση επί της
οποίας εξεδόθησαν οι προσβαλλόµενες πράξεις υπεβλήθη στις 4.11.1994, επίσης
υπό το κράτος της ισχύος του τελευταίου νόµου. Εποµένως, εφαρµοστέες εν
προκειµένω είναι οι διατάξεις του ν. 1763/88, όπως ο νόµος αυτός ισχύει µετά
την τροποποίησή του µε τον ν. 2109/92, αβασίµως δε ο αιτών επικαλείται τις
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διατάξεις που ίσχυαν προ του ν. 2109/92. 6. Επειδή, ο νοµοθέτης, κινούµενος
µέσα στα πλαίσια της θεσπιζόµενης στο άρθ. 4 παρ. 6 του Συντάγµατος
καθολικότητας της υποχρεώσεως προς στράτευση, έχει ευρεία ευχέρεια να
ορίσει, µε βάση γενικά και αντικειµενικά κριτήρια, µεταξύ των άλλων, τους
δικαιουµένους αναβολής κατατάξεως στο στράτευµα, καθώς και τους όρους και
τις προϋποθέσεις χορηγήσεως της αναβολής (βλ. ΣΕ 2742/89, 7µ., 3815/79). Ο
κατά τα ανωτέρω (άρθ. 7 παρ. 1 περίπτ. α' και παρ. 2 περίπτ. α? του ν.
1763/88, όπως ισχύει) καθορισµός του 27ου έτους της ηλικίας ως ανωτάτου
ορίου προς ολοκλήρωση της φοιτήσεως των τυχόντων αναβολής κατατάξεως σε
ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού, γίνεται µε τρόπο γενικό και
απρόσωπο και µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, εν όψει των απαιτούµενων ετών
φοιτήσεως σε ανώτατες σχολές, ευρίσκεται δε εντός των πλαισίων της ευχερείας
που παρέχει το άρθ. 4 παρ. 6 του Συντάγµατος. Εποµένως, οι διατάξεις αυτές
δεν αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του
Συντάγµατος, που κατοχυρώνουν, αντιστοίχως, την αρχή της ισότητας και την
ελευθερία αναπτύξεως της προσωπικότητας, οι δε λόγοι µε τους οποίους
υποστηρίζονται τα αντίθετα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιµοι (βλ. ΣΕ
2742/89, 1273/88). 7. Επειδή, όπως ήδη αναφέρθηκε, η αίτηση του αιτούντος
περί χορηγήσεως αναβολής κατατάξεως απερρίφθη µε τις προσβαλλόµενες πράξεις,
µε την αιτιολογία ότι ο υπολειπόµενος χρόνος σπουδών του για την απόκτηση
του πτυχίου ιατρικής υπερέβαινε το ανώτατο όριο ηλικίας των 27 ετών. Η
αιτιολογία αυτή είναι νόµιµη και επαρκής, σύµφωνα µε τα ήδη εκτεθέντα, ο δε
λόγος περί αναιτιολογήτου είναι απορριπτέος ως αβάσιµος. 8. Επειδή,
προβάλλεται ότι η ∆ιοίκηση υπερέβη εν προκειµένω τα άκρα όρια της
διακριτικής ευχερείας της, διότι, εφ' όσον ο αιτών ήθελε τύχει αναβολής
µέχρι τις 31.12.1998, δηλαδή µέχρι την συµπλήρωση του 27ου έτους της ηλικίας
του, θα µπορούσε να τύχει εξαιρέσεως επί ένα ή δύο δίµηνα ΕΣΣΟ επιπλέον,
ώστε να περατώσει τις σπουδές του. Ο λόγος, όµως, αυτός είναι εν πάση
περιπτώσει απορριπτέος ως µη ευρίσκων έρεισµα στον νόµο (πρβλ. Σ.Ε. 915/93),
ενώ εξ άλλου η ∆ιοίκηση δεν ενεργεί εν προκειµένω κατά διακριτική ευχέρεια
αλλά κατά δεσµία
αρµοδιότητα. 9. Επειδή, εποµένως, η κρινόµενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.
∆ιά ταύτα Απορρίπτει την κρινόµενη αίτηση. ∆ιατάσσει την κατάπτωση του
παραβόλου και Επιβάλλει στον αιτούντα την δικαστική δαπάνη του ∆ηµοσίου, εκ
δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) δραχµών. Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 2
Νοεµβρίου 1999 Ο Πρόεδρος του ∆' Τµήµατος Η Γραµµατέας Μ. Βροντάκης Α.
Κολιοπούλου και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου
2001. Ο Πρόεδρος του ∆' Τµήµατος Η Γραµµατέας του ∆' Τµήµατος Μ. Βροντάκης
Α. Τριάδη 977/2000 ΕΣ (ΟΛΟΜ) (295763) ∆∆ΙΚΗ/2001 (795), Ε∆ΚΑ/2000 (839) Αρχή
ισότητας. Υποχρεώσεις που απορρέουν για τον κοινό νοµοθέτη. Πότε είναι
θεµιτή η απόκλιση από την αρχή αυτή. Η συνδροµή των λόγων απόκλισης
ελέγχεται από τα δικαστήρια. Από τις υπερεθνικής ισχύος διατάξεις του
ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου επιβάλλεται η οµοιόµορφη µεταχείριση των δύο
φύλων ως προς τις προϋποθέσεις του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Η διάταξη
του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 2084/1992 εισάγει ανεπίτρεπτα ευµενέστερο
καθεστώς ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των γυναικών δηµοσίων
υπαλλήλων, αφού η προστασία της οικογένειας και των παιδιών, (όχι δε και της
µητρότητας) στην οποία αποσκοπεί η διάταξη δεν δικαιολογεί τη διαφορετική
µεταχείριση των δύο φύλων. Συνεπώς, οι διατάξεις που αφορούν στη θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος της χήρας δηµοσίου υπαλλήλου µε άγαµα τέκνα
επεκτείνονται και στους άνδρες δηµοσίους υπαλλήλους που ανήκουν στην ίδια
κατηγορία. Η ανωτέρω διάταξη εφαρµόζεται και για τους έχοντες 15ετή
συντάξιµη υπηρεσία που κατά την έναρξη ισχύος του νόµου έχουν ήδη εξέλθει ή
αποµακρυνθεί της υπηρεσίας τους, έστω και απέκτησαν οικογένεια µετά την
αποµάκρυνσή τους. Αντίθετη η µειοψηφία. Π∆ 1041/1979. Εφαρµόζεται και για τα
µέλη ∆ΕΠ των ΑΕΙ. Προϋποθέσεις και περιορισµοί στην προσµέτρηση της
συντάξιµης υπηρεσίας. Ποιες υπηρεσίες είναι θεµελιωτικές του συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος, και ποιες προσµετρητές. Για τον υπολογισµό του ποσοστού του
χρονοεπιδόµατος δεν υπολογίζεται ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας. Ελ.Σ.
977/2000 (Ολοµέλεια) Πρόεδρος: ΑΠ. ΜΠΟΤΣΟΣ Εισηγητής: Β. ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆ικηγόροι: Πάνος Λαζαράτος, Αν. Καλόγιωργας, Αλ. Ροϊλός, Ελ. Κατσιµπού.
Απόσπασµα
:
.....................................................
II.
Επειδή, µε τη 1280/97 πράξη της 42ης ∆/νσης Γ.Λ.Κ. απορρίφθηκε αίτηση του
ήδη αναιρεσιβλήτου, τέως τακτικού καθηγητή του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), για κανονισµό σ' αυτόν συντάξεως από ίδιο
δικαίωµα, από της εποµένης του θανάτου της συζύγου του (29.4.95), κατ'
εφαρµογή του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν 2084/92 που αντικατέστησε το άρθρο 1 του
Ν. 1976/91, ως χήρου (πατέρα) µε άγαµα τέκνα που έχει συµπληρώσει 15ετή
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πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία, µε την αιτιολογία ότι αυτός δεν πληροί
τις προϋποθέσεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.∆. 1041/79,
εφόσον δεν έχει συµπληρώσει 20ετή τουλάχιστον πλήρη πραγµατική συντάξιµη
υπηρεσία. Με την αναιρεσιβαλλόµενη 2232/97 απόφαση του ΙΙ Τµήµατος έγιναν
ανελέγκτως δεκτά τα εξής: Οτι ο ήδη αναιρεσίβλητος γεννήθηκε το έτος 1933
και είναι χήρος σύζυγος της Γ.Τ., µε την οποία είχε τελέσει νόµιµο γάµο στις
19.5.77. Οτι η ανωτέρω σύζυγός του πέθανε στις 28.4.95, αφήνοντας δύο άγαµα
τέκνα που είχε αποκτήσει µε τον αναιρεσίβλητο σύζυγό της, το Θ. που
γεννήθηκε το έτος 1978 και το Χ.-Α. που γεννήθηκε το έτος 1984. Οτι αυτός
έχει την ακόλουθη συντάξιµη υπηρεσία: α) από έτη 4-4-0, επειδή ήταν τακτικός
καθηγητής στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε. από 23.5.70 έως 23.9.74, οπότε και τέθηκε σε
διαθεσιµότητα µε την 81704/23.9.74 απόφαση του Υπ. Εθν. Παιδείας (ΦΕΚ -Γ'
362/23.9.74). Οτι ο εν συνεχεία χρόνος της διαθεσιµότητάς του δεν
αναγνωρίζεται ως συντάξιµη υπηρεσία (άρθρο 11 παρ. 6 Π.∆. 1041/79), εφόσον
αυτή οφείλεται σε πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο επακολούθησε η οριστική
απόλυση του από την υπηρεσία, β) από έτη 0-2-22, επειδή υπηρέτησε στο Υπ.
Οικονοµικών από 28.2.59 µέχρι 19.5.59, γ) από έτη 5-7-11, επειδή υπηρέτησε
στο Υπ. Συντονισµού από 20.5.59 έως 28.12.59 ως συνεργάτης µε σύµβαση
ιδιωτικού δικαίου και από 29.12.59 έως 30.12.64 ως υπάλληλος µε σύµβαση
δηµοσίου δικαίου, δ) από έτη 5-4-22, επειδή απασχολήθηκε στο Κ.Ε.Π.Ε. από
1.1.65 µέχρι 22.5.70 και ε) στρατιωτική υπηρεσία από έτη 1-0-7 (από 13.10.57
έως 19.10.58). Με βάση τα ανωτέρω κρίθηκε µε την απόφαση αυτή ότι ο ήδη
αναιρεσίβλητος θεµελιώνει δικαίωµα συντάξεως από ίδιο δικαίωµα, ως χήρος
πατέρας µε άγαµα παιδιά που έχει συνολική συντάξιµη υπηρεσία από έτη 16-7-2
(από την οποία έτη 15-6-25 θεµελιωτική συνταξιοδοτικού δικαιώµατος) και
έτσι, κατά παραδοχή της από 1.4.97 εφέσεώς του, εξαφανίστηκε η ως άνω πράξη
του Γ.Λ.Κ. και κανονίστηκε σ' αυτόν µηνιαία σύνταξη ίση µε τα 17/35 των 80%
του µηνιαίου µισθού ενεργείας που ορίζεται κάθε φορά για το βαθµό τακτικού
Καθηγητή Α.Ε.Ι., προσαυξηµένου µε το ανάλογο επίδοµα χρόνου υπηρεσίας από
40% (8 πλήρεις διετίες Χ 5%) και ανερχόµενη στο ποσό των 65.280 δραχµών,
πληρωτέα δε αναδροµικά από 29.4.95, δηλαδή από την εποµένη του θανάτου της
συζύγου του, από το ∆ηµόσιο Ταµείο, µαζί µε το ανάλογο ποσό της Α.Τ.Α, κατά
τα ειδικότερα στην απόφαση αυτή οριζόµενα. ΙΙΙ. Επειδή το άρθρο 1 παρ. 1
περίπτ. α' εδάφιο δεύτερο του Π.∆. 1041/79 - Συνταξιοδοτικού Κώδικα (άρθρ. 1
παρ. 1 περ. α' εδ. δεύτερο του Α.Ν.. 1854/51, όπως αντικαταστάθηκε µε άρθρ.
5 παρ. 1 του Ν.∆. 3768/57, µε άρθρ. 6 παρ. 1 του Ν. 1813/88 και 1 παρ. 1 του
Ν. 1976/91 και τελικώς µε το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 2084/92) ορίζει τα εξής:
"Ο τακτικός δηµόσιος υπάλληλος, ο λαµβάνων κατά µήνα µισθόν εκ του ∆ηµοσίου
Ταµείου ή εξ άλλων ειδικών πόρων, δικαιούται εις ισόβιον σύνταξιν εκ του
∆ηµοσίου Ταµείου: α) Εάν αποµακρυνθή οπωσδήποτε της υπηρεσίας και έχη
εικοσιπενταετή πλήρη πραγµατικήν συντάξιµον υπηρεσίαν. Για τις µητέρες
υπαλλήλους, οι οποίες έχουν προσληφθεί µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 1982 και
είναι χήρες µε άγαµα παιδιά ή διαζευγµένες µε άγαµα παιδιά ή άγαµες µητέρες
µε άγαµα παιδιά, καθώς και για γυναίκες που είναι έγγαµες, αρκεί η
συµπλήρωση δεκαπενταετούς πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας µέχρι την
31η ∆εκεµβρίου 1992 ...". Με τη νέα αυτή ρύθµιση του Ν. 2084/92 εισάγεται
ευνοϊκότερη µεταχείριση των γυναικών υπαλλήλων (πολιτικών ή στρατιωτικών)
που έχουν προσληφθεί µέχρι και την 31.12.82 και είναι χήρες ή διαζευγµένες ή
άγαµες µητέρες, µε άγαµα παιδιά, ή και απλώς έγγαµες γυναίκες (µε ή χωρίς
παιδιά), εφόσον αυτές θεµελιώνουν δικαίωµα απονοµής συντάξεως µε τη
συµπλήρωση 15ετούς πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας. Περαιτέρω, το
ισχύον Σύνταγµα ορίζει στο µεν άρθρο 4 παρ. 1 και 2 ότι οι Ελληνες είναι
ίσοι ενώπιον του νόµου και ότι οι Ελληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις, στο δε άρθρο 116 παρ. 1 και 2 ότι διατάξεις
υφιστάµενες που είναι αντίθετες προς το άρθρο 4 παρ. 2 εξακολουθούν να
ισχύουν ώσπου να καταργηθούν µε νόµο, το αργότερο έως την 31 η ∆εκεµβρίου
1982 και ότι αποκλίσεις από τους ορισµούς της παρ. 2 του άρθρου 4
επιτρέπονται µόνο για σοβαρούς λόγους, στις περιπτώσεις που ορίζει ειδικά ο
νόµος. Με βάση τις διατάξεις αυτές, που αποτελούν ειδικότερη έκφραση της
γενικής αρχής της ισότητας στον τοµέα της κοινωνικής θέσης και της νοµικής
αντιµετώπισης των δύο φύλων, δεν είναι επιτρεπτή η δηµιουργία άνισων
καταστάσεων και η διαφοροποίηση των επιµέρους δικαιωµάτων και υποχρεώσεων
των πολιτών λόγω της διαφοράς του φύλου, τόσο µεταξύ τους όσο και έναντι του
Κράτους, αλλά αντίθετα επιβάλλεται η παροχή ίσων δυνατοτήτων και στα δύο
φύλα για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την ελεύθερη συµµετοχή
τους στην κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική ζωή του τόπου
(άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.). Τυχόν αποκλίσεις από την αρχή αυτή, δηλαδή ευµενείς
ή δυσµενείς ρυθµίσεις αναλόγως του φύλου, είναι θεµιτές µόνο εφόσον
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προβλέπονται
συγκεκριµένα
από
ειδική
διάταξη
τυπικού
νόµου
και
δικαιολογούνται από σοβαρούς (αποχρώντες) λόγους που αναφέρονται σε
δικαιώµατα, παροχές κ.λπ. στις Ελληνίδες, κατ' εφαρµογή άλλης ειδικής
συνταγµατικής διάταξης (π.χ. άρθρο 21 παρ. 1 Συντ. για την προστασία της
µητρότητας), ή σε καθαρώς βιολογικές διαφορές, που επιβάλλουν τη λήψη
ιδιαίτερων µέτρων ή τη διάφορη µεταχείριση λόγω του αντικειµένου της
ρυθµιζόµενης σχέσης. Οι προαναφερόµενες διατάξεις, που προβλέπουν την αρχή
της ισότητας, απευθύνονται και δεσµεύουν και το νοµοθέτη, ο οποίος κατά τη
ρύθµιση ουσιωδώς οµοίων σχέσεων, καταστάσεων, πραγµάτων ή κατηγοριών
προσώπων που τελούν κάτω από τις ίδιες ή παρόµοιες συνθήκες ή περιστάσεις,
υποχρεούται να προβαίνει στην όµοια µεταχείριση αυτών, εκτός αν η
διαφορετική µεταχείρισή τους επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή
δηµόσιου συµφέροντος, η συνδροµή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των
δικαστηρίων κατά το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντ. (πρβλ. Ολοµ. Ελ. Συν.
1273/96). Εξάλλου και από υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις (άρθρ. 28 παρ. 1
και 2 του Συντ. και 189 Συνθ. Ε.Ο.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 60
της Συνθήκης του Μάαστριχ), όπως το άρθρο 119 της Συνθ Ε.Ο.Κ. και οι οδηγίες
76/207/Ε.Ο.Κ. της 9.2.76 και 79/7/Ε.Ο.Κ. της 19.12.78, επιβάλλεται στο
νοµοθέτη η οµοιόµορφη µεταχείριση των δύο φύλων ως προς τις προϋποθέσεις
θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Ειδικότερα το άρθρο 119 της Συνθήκης
Ε.Ο.Κ. επιβάλλει τη χορήγηση στους χήρους συντάξεως ή άλλης παροχής
επιζώντος συζύγου µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις χήρες (βλ.
απόφαση της 17.4.97 του ∆.Ε.Κ. στην υπόθεση C-147/95), ενώ η Οδηγία
76/207/Ε.Ο.Κ. καθιερώνει την ισότητα της µεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών
κατά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελµατική κατάρτιση και προώθηση
και τις συνθήκες εργασίας και η οδηγία 79/7/Ε.Ο.Κ. (άρθρο 4 παρ. 1) θεσπίζει
την αρχή της ίσης µεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών σε θέµατα κοινωνικής
ασφάλισης, καθιστώντας ανίσχυρη και ανεφάρµοστη από 23.12.84 (άρθρο 8 παρ. 1
αυτής) κάθε αντίθετη διάταξη της εθνικής νοµοθεσίας που προβλέπει αποκλίσεις
από την αρχή της ίσης µεταχειρίσεως στα θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της. Τυχόν αποκλίσεις, δικαιολογούνται κατ' αυτήν για την
προστασία της µητρότητας (άρθρο 4 παρ. 2) και κατά την οδηγία 76/207/ΕΟΚ
αφορούν τη βρεφική ηλικία. Κατόπιν των ανωτέρω, οποιαδήποτε διαφοροποίηση,
λόγω φύλου, σχετικά µε τις προϋποθέσεις θεµελιώσεως συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος, και ειδικότερα κάθε ευνοϊκότερη µεταχείριση των γυναικών
δηµοσίων υπαλλήλων έναντι των ανδρών, που εισάγεται χωρίς να γίνεται
επίκληση από την οικεία νοµοθετική διάταξη ή τη σχετική εισηγητική έκθεση
αποχρώντων λόγων ή λόγων γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου συµφέροντος, οι
οποίοι να δικαιολογούν τη θέσπιση των ευµενέστερων διατάξεων για τη
συνταξιοδότηση των γυναικών, είναι ανεπίτρεπτη, γιατί αντίκειται στην αρχή
της ισότητας των δυο φύλων. Εποµένως, η προαναφερόµενη διάταξη της παρ. 1
του άρθρου 19 του Ν. 2084/92, µε την οποία εισάγεται ευµενέστερο καθεστώς ως
προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των γυναικών δηµοσίων υπαλλήλων,
πρέπει να τύχει εφαρµογής και για τους άνδρες δηµοσίους υπαλλήλους και τούτο
διότι οι λόγοι εισαγωγής του ευνοϊκού αυτού καθεστώτος, δηλαδή η προστασία
της οικογένειας και των παιδιών σε περίπτωση χηρείας κ.λπ. (όχι δε και της
µητρότητας, δοθέντος ότι η αναγραφή στην εν λόγω διάταξη της λέξεως
"µητέρες" αντί για τη λέξη "γυναίκες", που αναγραφόταν στην αντικατασταθείσα
απ' αυτήν προηγούµενη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1976/91, δεν
διαφοροποιεί ουσιαστικώς την έννοια της ως άνω διατάξεως, αφού και οι
γυναίκες µε άγαµα παιδιά είναι µητέρες, ενώ το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν.
2084/92, που εισάγει το ως άνω ευνοϊκό καθεστώς ακόµα και για τις έγγαµες
απλώς γυναίκες µε ή χωρίς παιδιά, δεν προσδιορίζει - µε σηµαντικό περιορισµό
αυτής - την ηλικία των παιδιών, ώστε να δικαιολογείται η µεταξύ ανδρών και
γυναικών διάκριση για λόγους προστασίας της µητρότητας), δεν επιτρέπουν τη
θέσπιση διαφορετικής µεταχειρίσεως των δύο φύλων, εφόσον και οι δύο γονείς
έχουν τις αυτές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ανατροφής των παιδιών και της
ενότητας της οικογένειας. Κατά συνέπεια, οι προϋποθέσεις θεµελιώσεως
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ειδικότερα της χήρας δηµοσίου υπαλλήλου µε άγαµα
τέκνα επεκτείνονται για λόγους ισότητας και υπέρ της κατηγορίας των χήρων
ανδρών µε άγαµα τέκνα. Με αυτά τα δεδοµένα, δεν έσφαλε η 2232/97 απόφαση του
ΙΙ Τµήµατος, που κατέληξε στην ίδια κρίση (έστω και µνηµονεύοντας από
παραδροµή την προηγούµενη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1976/91 αντί
της αντικαταστήσασας αυτήν ταυτόσηµης διατάξεως του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.
2084/92), και είναι αβάσιµος ο περί του αντιθέτου δεύτερος λόγος της
αναιρέσεως του Υπουργού Οικονοµικών. IV. Επειδή, σύµφωνα µε τη γνώµη που
επικράτησε στο ∆ικαστήριο, κατά την έννοια της προπαρατεθείσας διατάξεως του
άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 2084/92, η οποία, δοθέντος και του σκοπού της
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προστασίας της οικογένειας στον οποίο αποβλέπει, αρκείται για τη θεµελίωση
του δικαιώµατος συντάξεως (και) των χηρών µητέρων µε άγαµα παιδιά στη
συµπλήρωση δεκαπενταετούς πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας µέχρι την
31η ∆εκεµβρίου 1992, οι χήρες µητέρες (και για λόγους ισότητας και οι χήροι
πατέρες) µε άγαµα παιδιά αποκτούν το δικαίωµα αυτό έστω και αν η αποµάκρυνση
τους από την υπηρεσία έχει γίνει πριν από την έναρξη ισχύος (7.10.92) του Ν.
2084/92, ακόµα δε και σε χρονικό σηµείο προγενέστερο της δηµιουργίας της
οικογένειάς τους, αφού και στην περίπτωση αυτή το µεν η συµπλήρωση της ως
άνω 15ετίας έχει λάβει χώρα πριν από την 31.12.92, όπως απαιτεί η εν λόγω
διάταξη, το δε ικανοποιείται ο αυτός ως άνω σκοπός. Υπέρ της απόψεως αυτής
συνηγορεί και η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 7 του ίδιου νόµου, µε την οποία
προβλέπεται ότι υπάλληλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, που έχουν προσληφθεί
µέχρι 31.12.92, εφόσον συµπληρώσουν 15ετή πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία,
µπορούν
να
αποχωρήσουν
µε
αίτησή
τους
από
την
υπηρεσία
και
να
συνταξιοδοτηθούν µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και ότι σε
περίπτωση που αυτοί µετά την έξοδό τους καταστούν ανίκανοι σε ποσοστό 67%
και άνω ή αποβιώσουν πριν από τη συµπλήρωση του ορίου αυτού ηλικίας, η
άσκηση του δικαιώµατος συνταξιοδοτήσεως από τους ίδιους ή τις οικογένειές
τους αρχίζει από την ηµέρα που κατέστησαν ανίκανοι ή απεβίωσαν και σύµφωνα
µε ρητή πρόβλεψη της οποίας (διατάξεως) τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για
όσους έχουν ήδη εξέλθει της υπηρεσίας καθώς και για τις οικογένειες όσων από
αυτούς έχουν πεθάνει. Τούτο, δηλαδή η απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
και από τους έχοντες 15ετή συντάξιµη υπηρεσία υπαλλήλους που κατά την έναρξη
ισχύος του άνω νόµου έχουν ήδη εξέλθει της υπηρεσίας, ενόψει και του
προαναφερθέντος σκοπού της διατάξεως του άρθρου 19 παρ. 1 του ίδιου νόµου,
ισχύει και µάλιστα πολύ περισσότερο και για τους πριν από το χρονικό αυτό
σηµείο αποµακρυνθέντες (συνεπεία πειθαρχικού παραπτώµατος) από την υπηρεσία
χήρους πατέρες µε άγαµα παιδιά (όπως και ο αναιρεσίβλητος), δεδοµένου ότι η
αποµάκρυνση αυτών δεν είναι εκούσια, αλλά έχει γίνει χωρίς τη θέλησή τους.
Εποµένως, κατά την επικρατήσασα γνώµη, η προσβαλλοµένη, που εµµέσως αλλά
σαφώς έκρινε οµοίως, ορθώς την ανωτέρω διάταξη ερµήνευσε και εφάρµοσε και
είναι αβάσιµος ο τρίτος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως του Υπ. Οικονοµικών,
µε τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα. Κατά τη γνώµη όµως των Συµβούλων
Μιχαήλ
∆ηµητρόπουλου
και
Ιωάννη
Καραβοκύρη,
κατά
πάγια
αρχή
του
συνταξιοδοτικού δικαίου, οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα
νοµοθεσία για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, αν δεν ορίζεται
διαφορετικά από αυτήν (νοµοθεσία), πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς στο
πρόσωπο του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου κατά το χρόνο της αποµάκρυνσης (εξόδου)
αυτού από την υπηρεσία. Κατά συνέπεια, εφόσον ο αναιρεσίβλητος, σύµφωνα µε
τα δεκτά γενόµενα από την πληττόµενη απόφαση του Τµήµατος, δεν είχε
αποκτήσει οικογένεια κατά το χρόνο της αποµάκρυνσής του από την υπηρεσία
(28.3.1975), αλλά τέλεσε τον ανωτέρω γάµο του στις 19.9.1977 και κατέστη
χήρος (πατέρας µε άγαµα παιδιά) µετά την ισχύ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.
2084/1992 και δη στις 28.4.1995, που πέθανε η σύζυγός του, δεν δικαιούται
σύνταξη, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, το οποίο άλλωστε δεν περιέχει ρητή
διάταξη που να χορηγεί, κατ' εξαίρεση, δικαίωµα σύνταξης και στις χήρες (και
για λόγους ισότητας και στους χήρους) µε άγαµα παιδιά που έχουν ήδη
αποµακρυνθεί από την υπηρεσία σε χρόνο προγενέστερο του ως άνω νόµου, κατά
τον οποίο δεν είχαν δηµιουργήσει οικογένεια. Για το λόγο αυτό, κατά τη γνώµη
που δεν επικράτησε, ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως είναι βάσιµος και έπρεπε,
κατά παραδοχή αυτού, να αναιρεθεί η προσβαλλοµένη. V. Επειδή, στο άρθρο 11
παρ. 1 εδ. α' και 2 του Π∆. 1041/79 ορίζεται ότι: "1. Αι υπό του παρόντος
αναγνωριζόµεναι συντάξιµοι υπηρεσίαι των υπαγοµένων εις τας περί πολιτικών
συντάξεων διατάξεις αυτού διακρίνονται εις πραγµατικάς και πλασµατικάς
τοιαύτας ... 2. Πραγµατική συντάξιµος υπηρεσία, υπό την έννοιαν της
προηγουµένης παραγράφου, είναι η πράγµατι παρεχοµένη υπό των διατελούντων
υπό τους εις τα άρθρα 1, 2 και 3 του παρόντος όρους". Εξάλλου, στο άρθρο 12
του αυτού Π.∆/τος ορίζονται κατά περίπτωση οι υπηρεσίες που λογίζονται ως
συντάξιµες και προσµετρούνται στις ανωτέρω θεµελιωτικές του συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος, κατά το προαναφερόµενο άρθρο 11, υπηρεσίες, ενώ στο άρθρο 13
παρ. 1 του εν λόγω Π.∆/τος ορίζεται ότι: "Αι εις το προηγούµενον άρθρον 12
υπηρεσίαι δεν δύνανται να λογισθούν ως συντάξιµοι προ της συµπληρώσεως
πλήρους πενταετούς πραγµατικής υπηρεσίας, πληρούσης τους όρους του άρθρου
11, εκτός των περιπτώσεων θανάτου εν τη τελευταία ταύτη υπηρεσία ή απολύσεως
λόγω καταργήσεως θέσεως ή αναστολής των περί ισοβιότητος και µονιµότητος των
υπαλλήλων Συνταγµατικών διατάξεων ..". Περαιτέρω, το άρθρο 1 παρ. 6 του
ανωτέρω Π.∆/τος (άρθρ. 1 Ν.∆. 874/71), στο οποίο παραπέµπει το άρθρο 11 παρ.
2 αυτού, ορίζει ότι: "Οι επί συµβάσει αορίστου ή ωρισµένου χρόνου υπάλληλοι,
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οι µισθοδοτούµενοι εκ του ∆ηµοσίου Ταµείου ή εξ άλλων ειδικών πόρων,
αποκτούν δικαίωµα εις σύνταξιν υπό τους όρους της παρ. 1, εφ' όσον
συνεπλήρωσαν πενταετή πλήρη συνεχή πραγµατικήν υπηρεσίαν εν τη µη µονίµω
θέσει των", ενώ κατά το άρθρο 2 περ. η' του ίδιου Π.∆/τος, στο οποίο επίσης
παραπέµπει το άρθρο 11 παρ. 2 αυτού, "∆ικαίωµα εις σύνταξιν εκ του ∆ηµοσίου
Ταµείου έχουν, εάν συντρέχουν οι όροι των περ. α', στ' της παρ. 1 του άρθρου
1: α) ...β) ...η) Οι ανήκοντες εις το Κύριον και Ειδικόν Επιστηµονικόν
Προσωπικόν, το ∆ιοικητικόν, το Βοηθητικόν Επιστηµονικόν και το Βοηθητικόν
Τεχνικόν Προσωπικόν του ΚΕ.Π.Ε. και κατέχοντες νενοµοθετηµένες θέσεις, ως
και οι κατά τας διατάξεις των άρθρων 1 και 9 του Β.∆. 445/61 προσληφθέντες
και υπηρετούντες Επιστηµονικοί Συνεργάται επί Ειδικού Θέµατος ... Ως
συντάξιµος πραγµατική υπηρεσία λογίζεται η υπηρεσία των ανωτέρω αα) παρά τω
ΚΕ.Π.Ε. ...". Από το συνδυασµό των προπαρατεθεισών διατάξεων, οι οποίες
εφαρµόζονται και επί των συντάξεων των µελών ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. αφού ως προς
αυτά δεν υπάρχει ειδικότερη ρύθµιση, συνάγονται, πλην άλλων, και τα εξής: 1)
Οτι εξ αυτών το άρθρο 11 αναφέρεται στη θεµελιωτική (συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος) υπηρεσία των δηµοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, το άρθρο 12 στην
προσµετρούµενη συντάξιµη υπηρεσία αυτών, ενώ το άρθρο 13 καθορίζει τις
προϋποθέσεις και περιορισµούς στην προσµέτρηση της συντάξιµης υπηρεσίας,
ορίζοντας ότι για να θεωρηθούν συντάξιµες οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο
άρθρο 12 και να προσµετρηθούν αυτές στο συνολικό χρόνο των κατά το άρθρο 11
θεµελιωτικών
του
συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος
υπηρεσιών,
απαραίτητη
προϋπόθεση είναι ο χρόνος αυτός, συνεχής ή διακεκοµµένος, να µην είναι
κατώτερος της πενταετίας. 2) Οτι από τις διατάξεις αυτές δεν προβλέπεται ότι
ειδικώς ο καθηγητής Α.Ε.Ι. πρέπει να έχει µε την ιδιότητα αυτή πραγµατική
υπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών για να µπορέσει να συναθροίσει και τις
λοιπές (όχι απλώς προσµετρητέες, αλλά) πραγµατικές και θεµελιωτικές
υπηρεσίες του και 3) Οτι οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις προπαρατιθέµενες
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 και του άρθρου 2 περ. η' του Π.∆. 1041/79,
στις οποίες (διατάξεις), εκτός άλλων, παραπέµπει το άρθρο 11 παρ. 2 του
ίδιου Π.∆/τος, είναι πραγµατικές και θεµελιωτικές του δικαιώµατος συντάξεως
και όχι απλώς προσµετρητέες στο χρόνο των θεµελιωτικών υπηρεσιών, µε
συνέπεια να µην απαιτείται για τη συνάθροιση αυτών µε τον τελευταίο αυτό
χρόνο, ως απαραίτητη προϋπόθεση, όπως η διάρκεια του εν λόγω χρόνου είναι
τουλάχιστον 5ετής. Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον η αναιρεσιβαλλοµένη, όπως απ'
αυτήν συνάγεται, θεώρησε ως πραγµατική και θεµελιωτική δικαιώµατος συντάξεως
τόσο την από έτη 5-7-11 υπηρεσία του αναιρεσιβλήτου στο Υπ. Συντονισµού (την
οποία δέχθηκε ότι αυτός προσέφερε από 20.5.59 έως 28.12.59 µε σύµβαση
ιδιωτικού δίκαιου ορισµένου χρόνου και από 29.12.59 έως 30.12.64 µε σύµβαση
δηµοσίου δίκαιου) όσο και την από έτη 5-4-22 υπηρεσία αυτού στο ΚΕ.Π.Ε. (την
οποία δέχθηκε ότι αυτός προσέφερε από 1.1.65 µέχρι 22.5.70), κατ' άρθρ. 1
παρ. 6 και 2 περ. η' σε συνδυασµό µε άρθρ. 11 παρ. 2 του Π.∆. 1041/79, ορθώς
στη συνέχεια συνάθροισε τις υπηρεσίες αυτές µε την από έτη 4-6-22 συνολική
υπόλοιπη θεµελιωτική υπηρεσία του (από έτη 4-4-0 ως καθηγητή στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και από έτη 0-2-22 ως υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονοµικών), έστω και αν
η τελευταία αυτή υπηρεσία είναι µικρότερη της πενταετίας και τέλος νοµίµως
προσµέτρησε στην από έτη 15-6-25 συνολική (και οπωσδήποτε µείζονα της
πενταετίας) θεµελιωτική υπηρεσία του την από έτη 1-0-7 στρατιωτική υπηρεσία
αυτού, που είναι προσµετρητέα σύµφωνα µε το άρθρο 12 περίπτ. στ' σε
συνδυασµό µε το άρθρο 13 παρ. 1 του Π.∆. 1041/9. Συνακολούθως είναι αβάσιµος
ο πρώτος λόγος της αναιρέσεως του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, µε τον οποίο προβάλλεται εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή
από την πληττόµενη απόφαση των ως άνω διατάξεων. Κατά τη γνώµη, όµως, των
αναφερόµενων και στην προηγούµενη σκέψη δύο Συµβούλων, ο λόγος αυτός
αναιρέσεως είναι βάσιµος και έπρεπε να γίνει δεκτός, εφόσον ο αναιρεσίβλητος
δεν συµπληρώνει τον από το άρθρο 1 παρ. 1 περ. α' εδ. δεύτερο απαιτούµενο
για τη συνταξιοδότησή του, ως χήρου µε άγαµα παιδιά, συνολικό χρόνο 15 ετούς
πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, αφού οι λοιπές αναφερόµενες στην
προσβαλλοµένη προϋπηρεσίες του (στο Υπ. Συντονισµού έτη 5-7-11, στο ΚΕ.Π.Ε
έτη 5-4-22 και στρατιωτική θητεία έτη 1-0-7) δεν µπορούν να λογισθούν ως
συντάξιµες και να προσµετρηθούν στον ανωτέρω από έτη 4-6-22 συνολικό χρόνο
των θεµελιωτικών του συνταξιοδοτικού του δικαιώµατος υπηρεσιών, επειδή αυτός
υπολείπεται της πενταετίας. VI. Επειδή, µε τον τρίτο λόγο της αιτήσεως
αναιρέσεως του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας υποστηρίζεται ότι, κατά
παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, το δικάσαν Τµήµα δέχθηκε, χωρίς να
αιτιολογήσει την κρίση του, ότι το χρονικό διάστηµα από 20.5.59 µέχρι
28.12.59, κατά το οποίο ο αναιρεσίβλητος υπηρέτησε στο τότε Υπουργείο
Συντονισµού, λογίζεται ως συντάξιµη υπηρεσία, αν και µε τη 1280/97 πράξη του
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∆ιευθυντή της 42ης ∆/νσης Γ.∆.Κ. δεν αναγνωρίστηκε ως συντάξιµος ο χρόνος
αυτός µε την αιτιολογία ότι δεν αποδεικνύεται από επίσηµα στοιχεία. Ενόψει
όµως του ότι α) στην αναιρεσιβαλλοµένη βεβαιώνεται ότι λήφθηκαν υπόψη και
εκτιµήθηκαν από το δικάσαν Τµήµα όλα τα στοιχεία του φακέλου, µεταξύ των
οποίων και τα ρητώς επικαλούµενα µε την έφεση και νοµίµως σ' αυτό (Τµήµα)
προσκοµισθέντα 1) αντίγραφο του από 8.4.59 ιδιωτικού συµφωνητικού (σύµβασης
ιδιωτικού δικαίου) για την εν λόγω υπηρεσία, που υπογράφεται από τον τότε
Υπουργό Συντονισµού Α.Π. και τον αναιρεσίβλητο, ως αντισυµβαλλόµενο και 2)
Π.6051/377/24.2.97 πιστοποιητικό του Υπ. Εθν. Οικονοµίας για την παροχή από
τον αναιρεσίβλητο της ίδιας συντάξιµης υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται και η
σχετική υπουργική απόφαση προσλήψεως αυτού και β) από την προσβαλλόµενη
απόφαση συνάγεται εµµέσως αλλά σαφώς ότι η αναφερόµενη σ' αυτήν ως
αποδεικνυόµενη συντάξιµη υπηρεσία του διαστήµατος από 20.5.59 έως 28.12.59
προκύπτει από τα ως άνω δύο επίσηµα στοιχεία, επαρκώς αιτιολογείται η
σχετική κρίση της εν λόγω αποφάσεως και είναι αβάσιµος ο ανωτέρω από το
άρθρο 115 στοιχ. β' του Π.∆. 1225/81 λόγος αναιρέσεως. VII. Επειδή, στην
παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.∆. 1041/79 ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά ... για την προσαύξηση του βασικού µισθού (των δηµόσιων υπαλλήλων)
µε το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό του
συντάξιµου µισθού που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, ανεξάρτητα από το χρόνο
τερµατισµού της συντάξιµης υπηρεσίας και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
των διατάξεων αυτών". Περαιτέρω, στο άρθρο 1 του Ν. 1517/85 "Αναδιάρθρωση
του µισθολογίου του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. ...", όπως η
υποπερίπτωση αα' της περιπτώσεως α' της παραγράφου 4 αυτού αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1865/89, ορίζεται ότι: "1. Οι διατάξεις
του παρόντος έχουν εφαρµογή στους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές,
επίκουρους καθηγητές, λέκτορες ... 2. ... 3. Ο βασικός µηνιαίος µισθός του
προσωπικού του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται
κατά βαθµίδα ή θέση ως ακολούθως: Καθηγητής Α.Ε.Ι. 120.000 δρχ. ... 4. Εκτός
από
το
βασικό
µισθό,
στο
προσωπικό
της
προηγούµενης
παραγράφου
καταβάλλονται: α) Προσαύξηση σε ποσοστό 5% επί του βασικού τους µισθού ...,
που δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά το 60%, ως εξής: αα) Σε όσους υπηρετούν
σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι, για κάθε πλήρη διετία συνολικής υπηρεσίας, ββ) ... γγ)
... Ως υπηρεσία υπολογίζεται η αναφερόµενη στις διατάξεις του άρθρου 16 του
Ν. 1505/84 ..". Τέλος, στο άρθρο 16 παρ. 1 και 3 του Ν. 1505/84 ορίζεται
ότι: "1 Ως υπηρεσία για .... τη χορήγηση του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας ...
υπολογίζεται α) ... β) ... γ) ...δ) ... 3. ∆εν υπολογίζεται η στρατιωτική
υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, εφόσον δεν συµπίπτει µε πολιτική υπηρεσία
..." Στην προκειµένη περίπτωση το δικάσαν Τµήµα έκρινε, σύµφωνα µε τα
γενόµενα απ' αυτό ανελέγκτως δεκτά, ότι ο αναιρεσίβλητος, µε βάση την από
έτη 16-7-2 συνολική πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία του, δικαιούται µηνιαίας
συντάξεως ίσης µε τα 17/35 των 80% του ΣτΕ 867/1988 (ολ.) ΑΡΜ/1988 (265),
∆∆ΙΚΗ/1989 (303), Ε∆ΚΑ/1988 (347) Υπόθεση άδειας γάµου αξιωµατικού Περίληψη
Στρατιωτικοί. Σύναψη γάµου µονίµων εν ενεργεία αξιωµατικών. Τυπικές και
ουσιαστικές προϋποθέσεις. Παραβίαση αρχών ισότητας και ελευθερίας σύναψης
γάµου. Η εξάρτηση της σύναψης γάµου, από προηγούµενη ειδική άδεια της
προϊστάµενης διοικητικής αρχής χαρακτηρίστηκε αντισυνταγµατική. Συνιστά
επέµβαση στην ιδιωτική ζωή των µελλονύµφων και αποτελεί ηθική µείωση αυτών.
'Αποψη µειοψηφίας για τις ανωτέρω προϋποθέσεις. ∆εν στοιχειοθετείται
πειθαρχικό παράπτωµα. Παράνοµη η επιβληθείσα ποινή. Ανάλυση ΣτΕ 867/1988
(ολ.) Εισηγητής: Σ. Νικολάου. Επειδή η υπόθεσις εισάγεται προς συζήτηση
ενώπιον της ολοµελείας του ικαστηρίου, µετά την παραποµπή της σ' αυτήν µε
την υπ' αριθ. 1647/1987 απόφαση του Γ' Τµήµατος, .... και προς επίλυση του
µείζονος σπουδαιότητας ζητήµατος της συνταγµατικότητας ή µη των διατάξεων
του άρθρου 65 του ν.δ. 1400/1973. Επειδή, στο άρθρο 65 του ν.δ. 1400/1973
(ΦΕΚ 114), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του ν.δ. 145/1974 (ΦΕΚ 325),
ορίζεται ότι: "1. Οι µόνιµοι εν ενεργεία αξιωµατικοί δεν δύνανται να
συνάψουν γάµον άνευ ειδικής χορηγουµένης δι' αποφάσεως του Αρχηγού Ενόπλων
∆υνάµεων, κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2. ∆ια την χορήγησιν
αδείας γάµου πρέπει να συντρέχουν αι ακόλουθοι προϋποθέσεις: α) Ο αιτών την
άδειαν αξιωµατικός πρέπει να άγει τουλάχιστον το 26ον έτος της ηλικίας του.
β) Η µέλλουσα σύζυγος να είναι ελληνίς το γένος. γ) Η µέλλουσα σύζυγος και η
οικογένεια αυτής να είναι ανεπιλήπτου ηθικής, εγνωσµένων εθνικών φρονηµάτων
και κοινωνικής θέσεως αναλόγου προς την του αξιωµατικού. 3. ... 4. ... 5.
∆ι' αποφάσεως του Αρχηγού Ενόπλων ∆υνάµεων καθορίζονται τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά προς πιστοποίησιν της συνδροµής των δια του παρόντος άρθρου
τιθεµένων προϋποθέσεων". Με τις διατάξεις αυτές, καθιερώνονται, ειδικώς, για
τη σύναψη γάµου από µόνιµο εν ενεργεία αξιωµατικό των ενόπλων δυνάµεων, αφ'
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ενός µεν οι τυπικές προϋποθέσεις της συµπληρώσεως του 26ου έτους της ηλικίας
από τον ενδιαφερόµενο αξιωµατικό και της ιδιότητας της µέλλουσας συζύγου του
ως ελληνίδας το γένος, αφ' ετέρου δε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της
ανεπιλήπτου ηθικής της µέλλουσας συζύγου και της οικογένειάς της, των
εθνικών φρονηµάτων της και της ανάλογης κοινωνικής της θέσεως. Επί πλέον
απαιτείται η λήψη προηγούµενης αδείας, χορηγουµένης µετά από σχετική αίτηση
του ενδιαφεροµένου αξιωµατικού και τη διαπίστωση της συνδροµής των παραπάνω
τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων, βάσει δικαιολογητικών τα οποία
καθορίζονται ειδικότερα µε κανονιστική απόφαση του Αρχηγού των Ενόπλων
∆υνάµεων. Επειδή, στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος, ορίζεται ότι: "1. Ο
σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική
υποχρέωση της Πολιτείας", στο δε άρθρο 4 παρ. 1 και 2 ότι: "1. Οι έλληνες
είναι ίσοι ενώπιον του νόµου. 2. Οι έλληνες και οι ελληνίδες έχουν "ίσα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις". Περαιτέρω, στο άρθρο 5 παρ. 1 και 2
διαλαµβάνεται ότι: "1. Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την
προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική
ζωή της χώρας, εφ' όσον δεν προσβάλλει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη. 2. 'Ολοι
όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία
της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας,
φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις
επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο". Τέλος, στο
µεν άρθρο 9 παρ. 1, προβλέπεται ότι "η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του
ατόµου είναι απαραβίαστη", στο δε άρθρο 21 παρ. 1 ότι: "1. Η οικογένεια, ως
θεµέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάµος, η
µητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους". Εξ
άλλου, στο άρθρο 12 της Ευρωπαικής Σύµβασης περί των δικαιωµάτων του
ανθρώπου, η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. /1974 (ΦΕΚ 256, τ. Α') και η οποία,
σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, υπερισχύει έναντι πίσης
αντίθετης διατάξεως εσωτερικού νόµου, ορίζεται ότι: "'Αµα τη συµπληρώσει
ηλικίας γάµου, ο ανήρ και η γυνή έχουν το δικαίωµα να συνέρχονται εις γάµον
και ιδρυώσιν οικογένειαν, συµφώνως προς τους διέποντας το δικαίωµα τούτο
εθνικούς νόµους". Επειδή, από τις παραπάνω παρατεθείσες διατάξεις του
ισχύοντος Συντάγµατος, προκύπτει ότι τούτο αναγνωρίζει τον άνθρωπο ως
υπέρτατη αξία, χάριν της οποίας υφίσταται και οργανώνεται η έννοµη τάξη και
θεσπίζει τα επί µέρους ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα για τη διασφάλιση
της επί ίσοις ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του καθενός και τη
απόλαυση των εννόµων αγαθών που αντιστοιχούν στο περιεχόµενο των δικαιωµάτων
αυτών. Ως εκ τούτου, ο κοινός νοµοθέτης δεν µπορεί, κατά τη ρύθµιση των όρων
ασκήσεως των δικαιωµάτων τούτων, να θεσπίσει γενικώς ή για ορισµένες
κατηγορίες πολιτών, διατάξεις οι οποίες αποδυναµώνουν κατ' ουσία τα εν λόγω
δικαιώµατα ή προβλέπουν προϋποθέσεις και τύπους και για την άσκησή τους, που
συνεπάγονται τη µείωση της προσωπικότητας του υποκειµένου τους. Ειδικότερα,
για το θεσµό του γάµου, νοουµένου ως αβιάστως συναπτοµένου ηθικού και
πνευµατικού δεσµού µεταξύ προσώπων αντιθέτου φύλου προς πραγµάτωση κοινού
βίου και εποµένως αποτελούντος βασικό στοιχείο της αναπτύξεως της
προσωπικότητας εκάστου αφ' ενός και της οργανώσεως της κοινωνικής ζωής αφ'
ετέρου, για τον οποίο το Σύνταγµα ρητώς καθιερώνει υποχρέωση του κράτους
προς λήψη µέτρων για την προστασία του, καθώς και της οικογενείας που
δηµιουργείται από αυτόν, επιτρέπεται µεν στον κοινό νοµοθέτη να θεσπίσει
γενικούς και αντικειµενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη σύναψή του ή να
καθορίσει τον τύπο της τελέσεώς του σε συνάρτηση, κατά την κρίση του, και
προς τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των ερχοµένων σε γάµου κοινωνία, δεν είναι
όµως συνταγµατικά ανεκτή η από το νόµο επιβολή όρων συνεπαγοµένων
κοινωνικές, οικονοµικές, φυλετικές κλπ. διακρίσεις ή υποχρεώσεις λήψεως
προηγούµενης διοικητικής αδείας για την τέλεσή του. Ακόµα και αν πρόκειται
για πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εκουσίως σε ιδιαίτερη σχέση εξουσιάσεως προς
το κράτος, όπως οι στρατιωτικοί υπάλληλοι, ο κοινός νοµοθέτης µπορεί να
προβλέψει ως υποχρεωτική την προηγούµενη γνωστοποίηση του µέλλοντος να
τελεστεί γάµου ή την υποβολή σχετικής δηλώσεως του στρατιωτικού προς την
προϊσταµένη αρχή, περιοριζόµενη στη διαπίστωση της συνδροµής των ενικών
τυπικών όρων τελέσεως του γάµου κατά τον αστικό κώδικα, δεν είναι όµως
συνταγµατικά επιτρεπτό να προβλέψει πρόσθετες ουσιαστικές και τυπικές
προϋποθέσεις και να θεσπίσει κριτήρια συνδεόµενα προς το πρόσωπο ενός των
µελλονύµφων και δη αναγόµενα σε διαφορετικό όριο ηλικίας, στην ιθαγένεια ή
το γένος του, στο θρήσκευµα, την ηθική ή πνευµατική του υπόσταση, την
κοινωνική του θέση ή την οικονοµική του κατάσταση. Επί πλέον, ανεξάρτητα από
το ότι η έγγαµη κατάσταση του στρατιωτικού υπαλλήλου, δεν µπορεί να
επηρεάσει καθ' οιονδήποτε τρόπο την εκπλήρωση των εκ της ιδιότητάς του αυτής
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και της εµπεπιστευµένης σ' αυτόν υπηρεσίας απορρεουσών υποχρεώσεων, ούτε να
επιφέρει οποιαδήποτε διαφοροποίηση ως προς την έκταση και τον τρόπο
εκπληρώσεως των υποχρεώσεων αυτών, σε σχέση µε τους µη εγγάµους συναδέλφους
του, ο κοινός νοµοθέτης δεν µπορεί να εξαρτήσει τη σύναψη γάµου από την
προηγούµενη λήψη ειδικής διοικητικής αδείας, συνδεοµένης προς έλεγχο ή
εκτίµηση των παραπάνω µη θεµιτών προσθέτων ουσιαστικών και τυπικών
προυποθέσεων. Η επιβολή του καθεστώτος της προηγουµένης διοικητικής αδείας
µε την παραπάνω έννοια και η θέσπιση τέτοιων ειδικών κριτηρίων και
προϋποθέσεων, µε τις οποίες περιορίζεται έστω και έµµεσα το δικαίωµα της
ελεύθερης και αβίαστης επιλογής του προσώπου µετά του οποίου ο στρατιωτικός
επιθυµεί να συνάψει γάµο, καθώς και η ανάθεση του ελέγχου της συνδροµής
αυτών από την προϊσταµένη του ενδιαφεροµένου αρχή η οποία χορηγεί την
σχετική άδεια, συνιστά ουσιαστική αποδυνάµωση του δικαιώµατος συνάψεως γάµου
και έντονη επέµβαση στην ιδιωτική ζωή του στρατιωτικού υπαλλήλου, έτσι δε
αποτελεί ηθική µείωση του ιδίου και της µέλλουσας συζύγου του καθώς και
προσβολή της προσωπικότητάς τους, που δεν συµβιβάζονται προς τις παραπάνω
µνηµονευθείσες συνταγµατικές διατάξεις και προς τις αρχές του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος, εφ' όσον συµφώνως προς αυτό, δεν νοείται η ύπαρξη ιδιαιτέρων
κοινωνικών τάξεων, ούτε επιτρέπονται διακρίσεις µεταξύ των ελλήνων βάσει της
κοινωνικής τους θέσεως, των φρονηµάτων ή της περιουσίας τους ή άλλων
υποκειµενικών λόγων οι οποίοι θα εµπόδιζαν τη σύναψη γάµου µε στρατιωτικό
υπάλληλο. Μια τέτοια επέµβαση του νοµοθέτη είναι, εξ άλλου, αντίθετη και
προς το διαληφθέν άρθρο 12 της Ευρωπαικής Συµβάσεως περί των δικαιωµάτων του
ανθρώπου, δεδοµένου ότι το άρθρο αυτό, παραπέµπτον στου εθνικούς νόµους για
τη ρύθµιση του δικαιώµατος συνάψεως γάµου µεταξύ ενηλίκων, αναφέρεται σε
γενικούς κανόνες που θεσπίζουν κωλύµατα ή θετικές προϋποθέσεις για τη σύναψη
εγκύρου γάµου και δεν επιτρέπει την εξάρτηση της ασκήσεως του εν λόγω
δικαιώµατος από την προηγούµενη ουσιαστική κρίση διοικητικής αρχής,
καθισταµένης αρµοδίας προς χορήγηση σχετικής αδείας µετά από στάθµιση
ηθικών, κοινωνικών ή οικονοµικών κριτηρίων, ξένων προς την κατ' αρχήν νοµική
ικανότητα, την κατάσταση της υγείας και την ελεύθερη και εν συνειδήσει
διαµορφούµενη βούληση των µελλονύµφων, είτε υπό τη µορφή της θεωρήσεως του
τελουµένου χωρίς τις προϋποθέσεις αυτές γάµου ως ακύρου, είτε υπό τη µορφή
της θεσπίσεως υπό της οικείας εθνικής νοµοθεσίας άλλων επιζηµίων συνεπειών
σε βάρος των κατά παράβαση των σχετικών ορων τελούντων γάµο προσώπων. Αν
και, κατά τη γνώµη πέντε εκ των µετά ψήφου µελών του δικαστηρίου,
προκειµένου περί µονίµων στρατιωτικών εν ενεργεία που βρίσκονται εκουσίως σε
ιδιαίτερη σχέση εξουσιάσεως προς το κράτος και ως εκ της φύσεως της
υπηρεσίας τους τελούν υπό ειδικές συνθήκες εκπαιδεύσεως, διαβιώσεως και
εκπληρώσεως των καθηκόντων τους, είναι επιτρεπτή η από τον κοινό νοµοθέτη
πρόβλεψη ειδικού (ηυξηµένου) ορίου ηλικίας, εφ' όσον αυτό δεν υπερβαίνει ένα
εύλογο µέτρο, ώστε να αποδυναµώνεται ουσιαστικά το δικαίωµα των στρατιωτικών
προς τέλεση γάµου. Εξ άλλου, κατά τη γνώµη ενός µετά ψήφου µέλους του
δικαστηρίου, εν όψει της παραπάνω ιδιαίτερης σχέσεως και των υποχρεώσεων του
στρατιωτικού, είναι θεµιτή η από τον κοινό νοµοθέτη απαίτηση, ως αναγκαίου
όρου για την τέλεση γάµου από στρατιωτικό, της ιδιότητας της µελλούσης
συζύγου του ως ελληνίδας την ιθαγένεια ή τουλάχιστον το γένος. Επειδή, εν
όψει των παραπάνω εκτεθέντων, οι διατάξεις του άρθρου 65 του ν.δ. 1400/1973,
µε τις οποίες θεσπίζεται υποχρέωση λήψεως προηγούµενης άδειας από τους
µονίµους εν ενεργεία αξιωµατικούς των ενόπλων δυνάµεων για τη σύναψη γάµου
και προβλέπονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις πέραν των γενικών κατά την
αστική νοµοθεσία απαιτουµένων για όλους τους έλληνες, αντίκειται προς τις
προδιαληφθείσες συνταγµατικές διατάξεις και προς το άρθρο 12 της Ευρωπαικής
Συµβάσεως περί των δικαιωµάτων του ανθρώπου και είναι για το λόγο αυτό
ανίσχυρες στο σύνολό τους. Συνεπώς, και η παραβίασή τους δεν µπορεί να
στοιχειοθετήσει πειθαρχικό παράπτωµα του στρατιωτικού, που συνάπτει έγκυρο
κατά τις γενικές διατάξεις του αστικού δικαίου γάµο, και, για τον λόγο αυτό,
βασίµως προβληθέντα από τον αιτούντα, η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εθνικής Αµύνης, µε την οποία επικυρώθηκε η σ' αυτόν επιβληθείσα ποινή
δεκαηµέρου φυλακίσεως, είναι ακυρωτέα ως µη νόµιµη.
ΣτΕ 575/2001 (Τµ. ∆’) - Α δηµοσίευση ΝΟΜΟΣ/2001 (1) Αντιρρησίες συνείδησης
Περίληψη Αντιρρησίες συνείδησης - Εναλλακτική θητεία. ∆εν είναι νόµιµη η
τοποθέτηση υποχρέου σε εναλλακτική θητεία σε υπηρεσίες φορέων του δηµοσίου
τοµέα, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν έχουν προηγουµένως δηλώσει, κατόπιν
σχετικής προσκλήσεως του ΓΕΕΘΑ, άν επιθυµούν να απασχολήσουν άτοµα της
κατηγορίας αυτής, καθώς και τα καθήκοντα που θα ασκούν αυτά. Τα ΝΠ∆∆ που
προέρχονται από µετατροπή ιδρύµατος συσταθέντος υπέρ κοινωφελούς σκοπού
δυνάµει διαθήκης ή δωρεάς καλύπτονται, ως προς τον ορισθέντα από το διαθέτη
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ή τον δωρητή τρόπο διοικήσεως και λειτουργίας τους, από τις προστατευτικές
διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 1 του Συντάγµατος. Ανάλυση ΣτΕ 575/2001 ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ∆ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις
28 Νοεµβρίου 2000 µε την εξής σύνθεση : Αθ. Τσαµπάση, Σύµβουλος της
Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τµήµατος, που είχε
κώλυµα, Ελ. ∆ανδουλάκη, Γ. Παπαγεωργίου, Σύµβουλοι, Β. Κίντζιου, Μ.
Σωτηροπούλου, Πάρεδροι. Γραµµατέας η Α. Κολιοπούλου. Για να δικάσει την από
4
Σεπτεµβρίου
1998
αίτηση
:
του
Ν.Π.∆.∆.
µε
την
επωνυµία
".................................", που εδρεύει στο Αίγιο, το οποίο παρέστη
µε το δικηγόρο Πέτρο Κωνσταντίνου (Α.Μ. 2179), που τον διόρισε µε
πληρεξούσιο, κατά του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, ο οποίος παρέστη µε τη
.............. Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, και κατά των
παρεµβαινόντων : 1) ................, κατοίκου Αιγίου οδός Πλαστήρα αρ. 7, ο
οποίος παρέστη µε το δικηγόρο Παν. Μπιτσαξή (Α.Μ. 9221), που τον διόρισε µε
πληρεξούσιο και 2) σωµατείου µε την επωνυµία "............", που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Κριεζώτου αρ. 6 το οποίο παρέστη µε το δικηγόρο Νικ.
Αλιβιζάτο (Α.Μ. 6988), στον οποίο δόθηκε προθεσµία δέκα τεσσάρων (14) ηµερών
για τη νοµιµοποίησή του. Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθεί
: α) η υπ' αριθ. Φ.429.39/16/341316/Σ.715/29.6.1998 απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Αµυνας και β) η υπ' αριθ. 9049/20.7.1998 πράξη του 2ου Τµήµατος του
Στρατολογικού Γραφείου Σερρών. Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της
εκθέσεως του Εισηγητή, Συµβούλου Γ. Παπαγεωργίου. Κατόπιν το δικαστήριο
άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος Κέντρου, ο οποίος ανέπτυξε και
προφορικά τους προβαλλόµενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η
αίτηση, τους πληρεξούσιους των παρεµβαινόντων και την αντιπρόσωπο του
Υπουργού, που ζήτησαν την απόρριψή της. Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το
δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι Α φ ο ύ µ ε
λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ
ο ν Ν ό µ ο 1. Επειδή για την άσκηση της κρινοµένης αιτήσεως δεν απαιτείται
κατά νόµον (άρθρο 28 παρ. 4 ν. 2579/1998, φ. 31) η καταβολή τελών και
παραβόλου. 2. Επειδή µε την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση α) της
Φ.429.39/16/341316/Σ.715/29.6.1998 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αµύνης, µε
την οποία ο Γεώργιος Κλιάµπας του Παύλου υπήχθη στις διατάξεις του ν.
2510/1997 περί αντιρρησιών συνειδήσεως και, κατ' ακολουθίαν τούτου, διετέθη
στο αιτούν νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για την εκπλήρωση εναλλακτικής
πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας διαρκείας 36 µηνών, και β) του 9049/20.7.1998
εγγράφου του 2ου Τµήµατος του Στρατολογικού Γραφείου Σερρών, µε το οποίο
γνωστοποιήθηκε στον Γεώργιο Κλιάµπα το περιεχόµενο της ανωτέρω υπουργικής
αποφάσεως και εκλήθη ο εν λόγω να παρουσιασθεί στο αιτούν νοµικό πρόσωπο για
την εκπλήρωση της εναλλακτικής υπηρεσίας. 3. Επειδή, από τις ανωτέρω
διατάξεις,
το
έγγραφο
του
Στρατολογικού
Γραφείου
Σερρών
στερείται
εκτελεστότητος, παραδεκτώς δε προσβάλλεται µε την κρινοµένη αίτηση µόνο η
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης, µε την οποία ο Γεώργιος Κλιάµπας,
υπαχθείς στις διατάξεις του ν. 2510/1997 περί αντιρρησιών συνειδήσεως,
τοποθετήθηκε στο αιτούν νοµικό πρόσωπο για εκπλήρωση εναλλακτικής πολιτικής
- κοινωνικής υπηρεσίας. 4. Επειδή, στην δίκη παρεµβαίνει µε πρόδηλο έννοµο
συµφέρον ο ανωτέρω Γεώργιος Κλιάµπας. Αντιθέτως, η παρέµβαση του σωµατείου
µε την επωνυµία "Ελληνική λνωση για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και του
πολίτη" είναι απορριπτέα ως άνευ εννόµου συµφέροντος ασκουµένη, διότι το εν
λόγω σωµατείο δεν επικαλείται και δεν αποδεικνύει ούτε ότι ο συγκεκριµένος
αντιρρησίας συνειδήσεως αποτελεί µέλος του, ούτε ότι το ίδιο (το παρεµβαίνον
σωµατείο) ή κάποιο από τα µέλη του υφίστανται βλάβη από την τυχόν ακύρωση
της συγκεκριµένης προσβληθείσης πράξεως (βλ. Σ.Ε. 5380/1995, 1928/1986), ενώ
δεν αρκεί για την θεµελίωση εννόµου συµφέροντος του σωµατείου αυτού το,
προβαλλόµενο µε το δικόγραφο της παρεµβάσεως, ενδιαφέρον του για την
αποτροπή της - κατά παραδοχήν, τυχόν, λόγου ακυρώσεως - κηρύξεως ως
αντισυνταγµατικών των διατάξεων περί εναλλακτικής πολιτικής - κοινωνικής
θητείας (πρβλ. Σ.Ε. 2805/1984 Ολοµ., 1928/1986, 5380/1995). άλλωστε, οι
σκοποί του ανωτέρω σωµατείου, όπως περιγράφονται στο καταστατικό του, δεν
αναφέρονται ειδικώς στην προστασία συγκεκριµένης κατηγορίας πολιτών (των
αντιρρησιών συνειδήσεως, εν προκειµένω), αλλά γενικώς στην προάσπιση και
στην µέριµνα για την κατοχύρωση των θεµελιωδών δικαιωµάτων, µεταξύ των
οποίων, όµως, περιλαµβάνονται και άλλα δικαιώµατα (ισότητα έναντι της
στρατιωτικής υποχρεώσεως, µη διάκριση λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών
πεποιθήσεων), υπέρ των οποίων µάχεται, µε συγκεκριµένους λόγους ακυρώσεως, η
κρινοµένη αίτηση. 5. Επειδή, ο ν. 2510/1997 (φ. 136), στο κεφάλαιο Γ’ (άρθρα
18-24), ρυθµίζει τα σχετικά µε την άοπλη θητεία και την εναλλακτική πολιτική
- κοινωνική υπηρεσία των αντιρρησιών συνειδήσεως. Ειδικώτερα, το άρθρο 18,

51

µεταξύ άλλων, προβλέπει ότι "όσοι επικαλούνται τις θρησκευτικές ή
ιδεολογικές
τους
πεποιθήσεις,
προκειµένου
να
µην
εκπληρώσουν
τις
στρατιωτικές
τους
υποχρεώσεις
για
λόγους
συνείδησης,
µπορούν
να
αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
επόµενων άρθρων" (παρ. 1), καλούνται δε "να προσφέρουν είτε άοπλη θητεία
είτε εναλλακτική κοινωνική - πολιτική υπηρεσία . . ." (παρ. 3). Περαιτέρω,
το άρθρο 19 του ιδίου νόµου ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι "οι αναγνωριζόµενοι ως
αντιρρησίες συνείδησης υποχρεούνται να εκπληρώσουν άοπλη θητεία ή πολιτική
υπηρεσία ίση µε εκείνη που θα εκπλήρωναν αν υπηρετούσαν ενόπλως,
προσηυξηµένη κατά δώδεκα (12) µήνες για τους υποχρέους άοπλης θητείας και
κατά δεκαοκτώ (18) µήνες για τους υποχρέους πολιτικής υπηρεσίας" (παρ. 1),
ότι "η εναλλακτική πολιτική - κοινωνική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες
φορέων του δηµόσιου τοµέα . . . και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής
ωφελείας σε περιοχές εκτός των Νοµών Αττικής, Θεσσαλονίκης, γέννησης,
καταγωγής ή διαµονής των ενδιαφεροµένων καθώς και εκτός των µεγάλης
πληθυσµιακής πυκνότητας αστικών κέντρων . . ." (παρ. 4) και ότι "το
Σεπτέµβριο κάθε έτους το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας προσκαλεί τους
φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού να δηλώσουν αν επιθυµούν να
απασχολήσουν κατά το επόµενο έτος άτοµα που δικαιούνται να εκπληρώσουν
εναλλακτική υπηρεσία καθώς και τα καθήκοντα που θα ασκούν . . ." (παρ. 5).
Τέλος, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 20 του εν λόγω νόµου, "η υπαγωγή των
αντιρρησιών συνείδησης στις διατάξεις του νόµου αυτού και η κατά περίπτωση
διάθεσή τους στους φορείς του δηµόσιου τοµέα για εναλλακτική υπηρεσία ή η
κατάταξή τους στις ένοπλες δυνάµεις για άοπλη θητεία γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας, ύστερα από γνωµοδότηση ειδικής επιτροπής . . . ".
Κατά την έννοια της προπαρατεθείσης διατάξεως της παραγράφου 5 του άρθρου 19
του ν. 2510/1997, δεν είναι νόµιµη η τοποθέτηση προσώπων υποχρέων
εναλλακτικής πολιτικής -κοινωνικής υπηρεσίας σε υπηρεσίες φορέων του
δηµόσιου τοµέα, εφ' όσον οι φορείς αυτοί δεν έχουν προηγουµένως δηλώσει,
κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αµύνης, αν
επιθυµούν να απασχολήσουν άτοµα της κατηγορίας αυτής, καθώς και τα καθήκοντα
που θα ασκούν τα άτοµα αυτά. Εξ άλλου, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
που προέρχονται από µετατροπή ιδρύµατος συσταθέντος υπέρ κοινωφελούς σκοπού
δυνάµει διαθήκης ή δωρεάς καλύπτονται, ως προς τον ορισθέντα από τον διαθέτη
ή δωρητή τρόπο διοικήσεως και λειτουργίας τους, από τις προστατευτικές
ρυθµίσεις του άρθρου 109 παρ. 1 του Συντάγµατος (βλ. Σ.Ε. 1310/1983 επταµ.).
Εν όψει δε τούτου, στα πλαίσια της ανωτέρω ρυθµίσεως του άρθρου 19 παρ. 5
του ν. 2510/1997, τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα, ως φορείς του δηµόσιου τοµέα,
δικαιούνται, κατά µείζονα λόγον, να µην αποδέχωνται την τοποθέτηση
αντιρρησιών συνειδήσεως σε υπηρεσίες τους, εάν τα όργανα που τα διοικούν,
κατά τους όρους της διαθήκης ή της δωρεάς, δεν έχουν προηγουµένως εκδηλώσει,
ως προς το ζήτηµα τούτο, την θετική βούλησή τους κατά την διαδικασία που
καθορίζει η ανωτέρω διάταξη. 6. Επειδή, εν προκειµένω, δυνάµει της από
31.1.1925 δηµοσίας διαθήκης του ιατρού Κλεοµένους Οικονόµου και της
27787/29.12.1930 πράξεως του Συµβολαιογράφου Αιγίου Χρίστου Κεφαλοπούλου
συνεστήθη κοινωφελές ίδρυµα, το οποίο, µε το π.δ. 280/1984 (φ. 106)
µετετράπη σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία "Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων Αιγίου, Κλεοµένους Οικονόµου Ιατρού" και ακολούθως, µε το
π.δ. 259/1996 (φ. 190), µετονοµάσθηκε σε "Κέντρο Αποθεραπείας και Φυσικής
Αποκατάστασης, Κλεοµένους Οικονόµου Ιατρού". Ο σκοπός του νοµικού αυτού
προσώπου συνίσταται, δυνάµει του τελευταίου τούτου π.δ/τος, στην παροχή
υπηρεσιών (και ιδίως υπηρεσιών αποθεραπείας και φυσικής αποκαταστάσεως) σε
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, το διοικητικό δε συµβούλιο αυτού αποτελείται,
τόσον κατά τους ορισµούς της ανωτέρω διαθήκης και της επακολουθησάσης
συµβολαιογραφικής πράξεως όσον και κατά το προµνησθέν π.δ. 280/1984, από τον
Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας (ως Πρόεδρο), τον Ειρηνοδίκη Αιγίου
και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του Νοσοκοµείου Αιγίου. Εξ άλλου, από
τα στοιχεία του φακέλλου προκύπτει ότι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αµύνης,
µε το Φ.429.39./1/ 342346/Σ.823/23.9.1997 έγγραφό του, απευθυνόµενο προς όλα
τα Υπουργεία, τα εκάλεσε να του γνωστοποιήσουν, συµπληρώνοντας σχετικούς
πίνακες, τον αριθµό διατιθεµένων θέσεων, τις ειδικότητες, τα αντικείµενα
απασχολήσεως και τις περιοχές στις οποίες είναι δυνατόν να απασχοληθούν
αντιρρησίες συνειδήσεως. Σε απάντησή του προς το έγγραφο αυτό, το Υπουργείο
Υγείας και Πρόνοιας, µε το ∆Υ3α/2002/ 18.11.1997 έγγραφό του, διεβίβασε στο
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αµύνης σχετικούς πίνακες, στους οποίους, µεταξύ
άλλων φορέων, εµφαίνεται και το αιτούν νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ως
δυνάµενο να απασχολήσει τρεις αντιρρησίες συνειδήσεως, επακολούθησε δε η
έκδοση της προσβαλλοµένης υπουργικής αποφάσεως, µε την οποία διετέθη στο
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αιτούν νοµικό πρόσωπο, για εκπλήρωση εναλλακτικής πολιτικής - κοινωνικής
υπηρεσίας, ο παρεµβαίνων Γεώργιος Κλιάµπας. όµως, από κανένα στοιχείο του
φακέλλου δεν προκύπτει ότι το αιτούν νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ως
φορέας που δύναται κατά νόµον ν' απασχολήσει αντιρρησίες συνειδήσεως για
εναλλακτική πολιτική - κοινωνική υπηρεσία, εκλήθη να δηλώσει, ούτε ότι
εδήλωσε πράγµατι (και δη κατόπιν αποφάσεως του ως άνω διοικητικού συµβουλίου
που είχε ορισθεί από τις συστατικές του ιδρύµατος πράξεις), αν επιθυµεί την
τοποθέτηση σε υπηρεσίες του αντιρρησιών συνειδήσεως. Εν όψει τούτων και
σύµφωνα µε όσα έχουν εκτεθεί στην προηγούµενη σκέψη ως προς την έννοια των
άρθρων 19 παρ. 5 του ν. 2510/1997 και 109 παρ. 1 του Συντάγµατος, η
προσβαλλοµένη υπουργική απόφαση είναι, όπως βασίµως προβάλλεται, µη νόµιµη
και ακυρωτέα, παρέλκει δε, κατόπιν τούτου, ως αλυσιτελής η έρευνα των λοιπών
προβαλλοµένων λόγων ακυρώσεως. Ειδικώτερα, εφ' όσον, κατόπιν των ανωτέρω,
δεν εδηµιουργείτο για το αιτούν νοµικό πρόσωπο, δυνάµει του άρθρου 19 παρ. 5
του ν. 2510/1997, η υποχρέωση να δεχθεί την τοποθέτηση σε υπηρεσίες του
αντιρρησιών συνειδήσεως, αλυσιτελώς προβάλλεται µε την κρινοµένη αίτηση ότι
η θέσπιση, µε τα άρθρα 18 και επ. του εν λόγω νόµου, της εναλλακτικής
πολιτικής - κοινωνικής υπηρεσίας, καθ' εαυτήν, αντίκειται στις διατάξεις των
άρθρων 4 παρ. 1, 6, 7 και 13 παρ. 1 περ. β' του Συντάγµατος. 7. Επειδή, εν
όψει όλων των προεκτεθέντων, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινοµένη αίτηση και να
ακυρωθεί η προσβαλλοµένη υπουργική απόφαση, να απορριφθούν δε οι ασκηθείσες
παρεµβάσεις. ∆ ι ά τ α ύ τ α ∆έχεται την κρινοµένη αίτηση. Ακυρώνει την
Φ.429.39/16/341316/Σ.715/29.6.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης.
Απορρίπτει τις παρεµβάσεις του Γεωργίου Κλιάµπα και του σωµατείου µε την
επωνυµία "Ελληνική Ενωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και του Πολίτη" και
Επιβάλλει στο ∆ηµόσιο και στους ανωτέρω παρεµβαίνοντες την υποχρέωση να
καταβάλουν, συµµέτρως, στο αιτούν νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ως
δικαστική δαπάνη, το ποσόν των διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) δραχµών.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις Η Προεδρεύουσα Σύµβουλος Η Γραµµατέας Αθ.
Τσαµπάση Α. Κολιοπούλου και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση
στις 13 Φεβρουαρίου 2001. Ο Πρόεδρος του ∆ Τµήµατος Η Γραµµατέας του ∆'
Τµήµατος Μ. Βροντάκης Α. Τριάδη ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ `Εντέλλεται
προς κάθε δικαστικό επιµελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω
απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρµοδιότητά τους και τους
∆ιοικητές και τα άλλα όργανα της ∆ηµόσιας ∆ύναµης να βοηθήσουν όταν τους
ζητηθεί. Η εντολή πιστοποιείται µε την σύνταξη και την υπογραφή του
παρόντος. Αθήνα, .............................................. Ο Πρόεδρος
του ∆ Τµήµατος Η Γραµµατέας του ∆ Τµήµατος
ΣτΕ 3601/1990 (Τµ. ∆') - ΝΟΒ/1991 (450) Απαλλαγή θρησκευτικού λειτουργού
µάρτυρα Ιεχωβά στη Λάρισα Περίληψη Θρησκευτική ελευθερία. Θρησκευτικοί
λειτουργοί. Απαλλαγή των θρησκευτικών λειτουργών από την υποχρέωση στράτευσή
τους. Απόλυση των θρησκευτικών λειτουργών που ήδη υπηρετούν. Θρησκευτικοί
λειτουργοί µαρτύρων του Ιεχωβά. Αρχή της ισότητας. Ακυρώνεται η άρνηση της
διοίκησης να δεχθεί αίτηση για απαλλαγή θρησκευτικού λειτουργού των µαρτύρων
του Ιεχωβά. Ανάλυση ΣτΕ 3601/1990 (Τµ. ∆') Αριθ. 3601/1990 Τµ. ∆' Πρόεδρος ο
κ Μ. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ, αντιπρόεδρος Εισηγητής ο κ Ν. ΡΟΖΟΣ, πάρεδρος ∆ικηγόροι οι
κ κ. Ν. Φραγκάκης, Η. Παπαδόπουλος, πάρ. της ∆ιοικήσεως Επειδή, µε την
αίτηση αυτή ο αιτών, θρησκευτικός λειτουργός της Κεντρικής Εκκλησίας των
χριστιανών µαρτύρων του Ιεχωβά και καταταγείς στις ένοπλες δυνάµεις..., ζητά
παραδεκτώς την ακύρωση της... αποφάσεως του ∆ιευθυντή Στρατολογικού του
ΓΕΕΘΑ. Με αυτήν απερρίφθη η... προσφυγή του κατά της... αποφάσεως του
∆ιευθυντή του Στρατολογικού Γραφείου Λαρίσης, µε την οποία είχε...απορριφθεί
αίτησή του να απαλλαγεί της στρατεύσεως λόγω της ανωτέρω θρησκευτικής του
ιδιότητας. Επειδή, το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1763/88 (Α' 57), η ισχύς του
οποίου άρχισε, κατά το άρθρο 33 αυτού, έξι µήνες µετά από τη δηµοσίευση του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει ότι "απαλλάσσονται από την υποχρέωση
στράτευσης και εφ' όσον υπηρετούν απολύονται: α)... β)... γ) οι στρατεύσιµοι
που είναι θρησκευτικοί λειτουργοί, µοναχοί ή δόκιµοι µοναχοί γνωστής
θρησκείας, εφ όσον το επιθυµούν δ)...". Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής,
από την έναρξη ισχύος του ν. 1763/88 οι θρησκευτικοί λειτουργοί, οι µοναχοί
ή οι δόκιµοι µοναχοί γνωστής θρησκείας, µπορούν να µην στρατευθούν, εάν το
επιθυµούν, σε περίπτωση δε κατά την οποία είχαν ήδη στρατευθεί, µπορούν να
ζητήσουν την απόλυσή τους. Εξ άλλου, το δόγµα των µαρτύρων του Ιεχωβά,
πληροί τις προϋποθέσεις της κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστής
θρησκείας (ΣΤΕ 2106/ 1975, Ολοµ 3533/1986). Επειδή, εν προκειµένω, από τα
στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών διορίστηκε θρησκευτικός
λειτουργός της Κεντρικής Εκκλησίας των χριστιανών µαρτύρων του Ιεχωβά την 6η
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Ιουλίου 1987. Σχετικό περί αυτού έγγραφο της εν λόγω Εκκλησίας... απεστάλη
τόσο προς τη Νοµαρχία Ανατολικής όσο και προς τη Νοµαρχία ∆υτικής Αττικής,
οι οποίες µε [...] έγγραφά τους, το διεβίβασαν περαιτέρω προς τους
ληξιάρχους και τους Ο.Τ.Α. της περιφερείας τους. Εν συνεχεία ο αιτών
κατετάγη στις, ένοπλες δυνάµεις... και µετά την έναρξη ισχύος του ν.
1763/1988 ζήτησε από το Στρατολ. Γραφείο Λάρισας, συνυποβάλλων τα ανωτέρω
νοµαρχιακά έγγραφα [...] να υπαχθεί στην αναφεροµένη στην προηγουµένη σκέψη
διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. γ' του ανωτέρω νόµου, δηλαδή να απολυθεί.
Το αίτηµά του αυτό απερρίφθη µε την... απόφαση του ∆ιευθυντή του
Στρατολογικού
Γραφείου
µε
την
αιτιολογία
ότι
από
τα
υποβληθέντα
δικαιολογητικά δεν προέκυπτε ότι ήταν θρησκευτικός λειτουργός γνωστής
θρησκείας. Ο αιτών προσέφυγε κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον της
∆ιευθύνσεως
Στρατολογικού
του
Γενικού
Επιτελείου
Εθνικής
Αµύνης,
συνυποβάλλων εκτός από τα προαναφερόµενα έγγραφα και δηλώσεις τελέσεως
θρησκευτικών γάµων τους οποίους είχε ιερολογήσει και που είχαν καταχωρηθεί
στα αρµόδια ληξιαρχεία. Και η προσφυγή του όµως αυτή απερρίφθη µε την
προσβαλλοµένη πράξη µε την αυτή αιτιολογία, η οποία δεν είναι νόµιµη κατά τα
αναφερόµενα στην προηγουµένη σκέψη. Για το λόγο εποµένως αυτό, ο οποίος
βασίµως προβάλλεται µε την υπό κρίση αίτηση πρέπει αυτή να γίνει δεκτή και η
προσβαλλοµένη πράξη να ακυρωθεί.
ΣτΕ 1802/1986 (Τµ Γ’), ΤοΣ 1987, σ. 341, ΑΡΜ/1987 (614) Υπόθεση δυσµενούς
µετάθεσης
σµηναγού,
αντισυνταγµατικότητα
άδειας
δηµοσίευσης
Περίληψη
Στρατιωτικοί υπάλληλοι. ∆ικαίωµα ελεύθερης εκδήλωσης σκέψεως και γνώµης.
Επιβολή γενικών και ειδικών περιορισµών. Περίπτωση προηγούµενης άδειας
προϊσταµένης ή άλλης αρχής. ∆ιατάξεις Κανονισµού Πειθαρχίας Ελληνικής
αεροπορίας. Ανάλυση ΣτΕ 802/1986 ΣτΕ 1802/1986 Εισηγητής: Γ. Γραίγος. Κατ'
άρθρ. 14 παρ. 1 Συν/τος και 10 ν.δ. 53/74 (Σύµβαση της Ρώµης περί των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών), θεσπίζεται το δικαίωµα
της ελευθέρας εκδηλώσεως της σκέψεως και της γνώµης, η διάταξις δε αύτη έχει
εφαρµογήν και επί των στρατιωτικών υπαλλήλων, εν σχέσει δε προς την άσκησιν
του δικαιώµατος τούτου παρά των δηµοσίων υπαλλήλων και ειδικώτερον των
στρατιωτικών, είναι δεκτοί όχι µόνον οι γενικοί περιορισµοί τους οποίους ο
νόµος επιβάλλει εις πάντα πολίτην, αλλά επί πλέον και οι ειδικότεροι
περιορισµοί οι οποίοι δικαιολογούνται εκ της φύσεως της υπαλληλικής σχέσεως
και των υποχρεώσεων αι οποίαι εξ αυτής απορρέουν, προκειµένου δε περί των
στρατιωτικών υπαλλήλων και εκ του ειδικού καθεστώτος πειθαρχίας το οποίον
δεν δύνανται να θεσπισθούν, εφ' όσον δι' αυτών αναιρείται, εις την ουσίαν,
το ατοµικόν τούτο δικαίωµα και η αναγνωριζοµένη, γενικώς, έκτασις εφαρµογής
του, τοιούτον ανεπίτρεπτον περιορισµόν συνιστά η εξάρτησις της ασκήσεως του
δικαιώµατος τούτου υπό των δηµοσίων υπαλλήλων, εν οις και οι στρατιωτικοί,
εν προηγουµένης αδείας της προϊσταµένης ή άλλης αρχής, κατ' ακολουθίαν, αι
διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1β και 9 παρ. 2γ 4 του Καν. Πειθαρχίας της
Ελληνικής Αεροπορίας, προβλέπουσαι, αντιστοίχως, ότι απαγορεύεται εις τους
στρατιωτικούς να προβαίνουν εις δηλώσεως εις τον τύπον ή να δηµοσιεύουν
οτιδήποτε εν αυτώ άνευ αδείας του Υπ. Εθν. Αµύνης και ότι συνιστά
πειθαρχικόν παράπτωµα η άνευ εγκρίσεως της υπηρεσίας δια του τύπου ή ετέρου
µέσου δηµοσίευσις οιασδήποτε γνώµης, αντίκεινται εις το άρθρ. 14 παρ. 1
Συντ/τος.
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