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E Ι Σ Α Γ Ω  Γ Η 

1) Γένεση και Εξέλιξη Συνταγµατικών δικαιωµάτων 

 Άρρηκτα συνδεδεµένες έννοιες είναι η δηµοκρατία και η ελευθερία, γεγονός που 

συνέτεινε εξαρχής στο ν’ αναζητηθεί η κοιτίδα των ατοµικών ελευθεριών στην αρχαία Αθήνα, 

όπου γεννήθηκε και γνώρισε την ύψιστη ακµή του το δηµοκρατικό πολίτευµα1, κι’ αυτό γιατί οι 

ατοµικές ελευθερίες κατοχυρώνονται σε νόµους, στους οποίους σ’ ένα υγιές δηµοκρατικό 

πολίτευµα, όπως το αθηναϊκό, οι παντοδύναµοι πολίτες υπακούουν σ’ ένα σχήµα 

εποικοδοµητικής υποταγής . Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι στην αρχαία αθηναϊκή 

δηµοκρατία τα συνταγµατικά δικαιώµατα των πολιτών πάσχουν αντικρατικού χαρακτήρα, το 

οποίο αποδεικνύει την παντελή έλλειψη κρατικού αυταρχισµού, εµπόδιο στην οποία στάθηκε 

και η παράλληλη εµφάνιση ελευθερίας και ισότητας ως προς τους πολίτες.  

 Αντικείµενο των διαρκών αγώνων της ανθρωπότητας, κατέστη από το 13ο  αιώνα, ως 

σήµερα η κατοχύρωση των ατοµικών ελευθεριών, δηλαδή η εγκαθίδρυση δικαιοσύνης και 

ελευθερίας. Οι ατοµικές ελευθερίες βρήκαν την πρώτη νοµική τους διαµόρφωση στη Magna 

Charta,  ενώ ακολουθούν διατάξεις στην petition of Rights, στο Habeas Corpus Act και στο Bill 

of Rights , στη «∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη», σε γαλλικά 

Συντάγµατα, σε διεθνείς συµφωνίες. Στις µέρες µας, οι θεµελιώδεις ατοµικές ελευθερίες έχουν 

καταστεί ρυθµιστικό αντικείµενο όλων των Συνταγµάτων όλων των χωρών κι έχουν µεταβληθεί 

αριστοτεχνικά, και ως προς τον αριθµό και ως προς την έκτασή τους. Ωστόσο, το ζήτηµα των 

θεµελιωδών ατοµικών ελευθεριών εξακολουθεί ν’ απασχολεί και θ’ απασχολεί για πάντα τη 

νοµική επιστήµη και επικαιρότητα, ως προς την απειλή, την ουσιαστική εφαρµογή και τη 

δυνατότητα πραγµατικής άσκησης.  

 Τα πρώτα διεθνή κείµενα στα οποία υπήρξε ρητή κατοχύρωση των ατοµικών 

δικαιωµάτων εµφανίστηκαν από το τέλος του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου και συνεχώς κάνουν όλο 

και πιο αισθητή την παρουσία τους, ενόψει της ραγδαίας εξέλιξης και των απειλών που 

συνεπάγεται αυτή για τις ατοµικές ελευθερίες του ανθρώπου.  

 Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ατοµικά δικαιώµατα βρίσκουν ρητή 

κατοχύρωση στο «Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωση», το 

περιεχόµενο του οποίου προσοµοιάζει στο περιεχόµενο των εθνικών Συνταγµάτων των κρατών - 

                                                 
1 Βλάχος, "Κοινωνιολογία των ∆ικαιωµάτων  του Ανθρώπου" σελ. 111, Μάνεσης, "Ατοµικές ελευθερίες", σελ. 26, Τσάτσος "Συνταγµατικό 
∆ίκαιο "ΓΙ σελ. 52 επ.  
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µελών της Ε.Ε. και της ΕΣ∆Α και στο σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Τα θεµελιώδη 

ατοµικά δικαιώµατα αποτελούν ex lege  γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ.  

Συστηµατική και σταδιακή υπήρξε η κατοχύρωση ολοένα και περισσότερων από τις 

θεµελιώδεις ατοµικές ελευθερίες από το Σύνταγµα της Επιδαύρου του 1822 έως το ισχύον 

Σύνταγµα του 1975.  Στη σύγχρονη έννοµη τάξη, ενόψει της µεταστροφής του κράτους σε 

προστατευτικό κοινωνικό κράτος δικαίου, η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελεί 

ύψιστο κρατικό σκοπό, γεγονός που καθίσταται σαφές από το άρθρο 25 παρ. 1 του Σ., βάσει του 

οποίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Συνιστά συνταγµατική επιταγή, η υποχρέωση 

όλων ανεξαιρέτως των κρατικών οργάνων να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και 

αποτελεσµατική άσκησή τους , από όλους τους φορείς. Η συνταγµατική επιταγή έχει άµεσους  

αποδέκτες τα κρατικά όργανα και έµµεσους τους ιδιώτες, βάσει νόµου2.   

2) Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα - Ορισµός 

 Συνταγµατικά δικαιώµατα είναι τα θεµελιώδη πολιτικά, κοινωνικά, και οικονοµικά 

δικαιώµατα3 που παρέχονται στα άτοµα ως µέλη του κοινωνικού συνόλου και τα οποία 

αποτελούν, κατά την αντίληψη του συντακτικού νοµοθέτη, βασικές εξειδικεύσεις της 

ανθρώπινης αξίας και των οποίων το αµυντικό περιεχόµενο στρέφεται κατά της κρατικής και 

κάθε άλλης εξουσίας, το προστατευτικό κατά του κράτους,  επιζητώντας βοήθεια για την 

απόκρουση κάθε απειλής και το εξασφαλιστικό, (εφόσον αναγνωρίζεται),  κατά του κράτους, 

αξιώνοντας παροχή των αναγκαίων, γα την ενάσκηση του δικαιώµατος, µέσων. 

 Θεµελιώδες στοιχείο της έννοιας του συνταγµατικού δικαιώµατος είναι η συνταγµατική 

αναγνώριση, που το διαφοροποιεί από τα κοινά δικαιώµατα, καθώς παρέχεται απευθείας από το 

Σύνταγµα, κι εποµένως δεν µπορεί να καταργηθεί ή τροποποιηθεί µε τη συνήθη διαδικασία και 

παρέχει εγγυήσεις στους φορείς του. Αυτό εξηγείται από το ότι συνταγµατικό πρότυπο, και άρα 

περιεχόµενο των Συνταγµατικών κανόνων, είναι η οργάνωση της κρατικής εξουσίας και η 

απονοµή δικαιωµάτων στους πολίτες4.  

 

                                                 
2 ∆ηµητρόπουλος Γ. Ανδρέας, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Γενικό Μέρος (Σύστηµα Συνταγµατικού ∆ικαίου), Τόµος Γ - Ηµίτοµος Ι, 2005 Αθήνα 
-Θεσσαλονίκη, σελ. 3-19.  
3 «Η τριµερής διάκριση των συνταγµατικών δικαιωµάτων έγινε µε βάση τη θεωρία που έλκει την καταγωγή της από το γερµανικό θετικισµό του 
19ου αιώνα και βοήθησε στην κατανόηση της ατοµικής τους φύσης» G.Jencilek, SystemSubjectives, offintlichen, iochte, 1905, σελ. 87 επ. 
4 ∆ηµητρόπουλος Γ. Ανδρέας,Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Γενικό µέρος (σύστηµα Συνταγµατικού ∆ικαίου), Τόµος Γ' - ηµίτοµος Ι, 2005, Αθήνα 
- Θεσσαλονίκη, σελ. 101-103.  
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3) Ατοµικά ∆ικαιώµατα –Ορισµός5 

 Το βασικό και ίσως µοναδικό κίνητρο για την κατοχύρωση των ατοµικών δικαιωµάτων, 

είναι η οργάνωση των κρατών και η ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Αιτία δηµιουργίας των 

κρατών υπήρξε η διαφαινόµενη ανάγκη κατοχύρωσης και στέρεης θεµελίωσης των αρχών της 

ελευθερίας και ισότητας, που είναι εφικτές µόνο µέσα σε µια σε κράτος οργανωµένη κοινότητα, 

καθώς µόνο αυτή µπορεί ν’ αντικαταστήσει την αναρχία και την επικράτηση του «νόµου του 

ισχυρού», µε µία έννοµη τάξη. Ενόψει λοιπών αυτού, και του γεγονότος ότι το κράτος δεν 

αποτελεί, µόνο αναγκαίο πλαίσιο του δικαιώµατος, αλλά και πηγή διακινδύνευσης των αγαθών, 

που τα δικαιώµατα προστάτευαν , (καθ’ ότι ο άνθρωπος είναι ασθενέστερος από την κρατική 

εξουσία), κατέστη εξαρχής επιτακτική η ανάγκη για νοµική κατοχύρωση  των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων του πολίτη, είτε µεµονωµένου, είτε ως µέλους µιας οµάδας. Τα δικαιώµατα αυτά 

ονοµάζονται στο Σύνταγµα  ατοµικά, γιατί εγγυώνται την ατοµικότητα του ανθρώπου, δηλαδή 

στοχεύουν στο ν’ αποτρέψουν την απορρόφηση του ατόµου σ’ ένα ολοκληρωτικό κράτος.  

 Ως προς τη νοµική τους φύση, τα ατοµικά δικαιώµατα είναι «υποκειµενικά δίκαια», 

δηλαδή συνιστούν αγώγιµα και εξαναγκαστικά δικαιώµατα των πολιτών έναντι της κρατικής 

εξουσίας, κι όχι απλώς εντολές, προτάσεις ή ευχές του συντακτικού προς τον κοινό νοµοθέτη6. 

Επίσης, τα ατοµικά δικαιώµατα µεταβάλλουν τον πολίτη από απλό αντικείµενο σε υποκείµενο 

δικαίου, δηλαδή από υπήκοο σε πολίτη, επηρεάζοντας την όλη έννοµη τάξη και πολιτειακή 

µορφή και λειτουργία, καθώς περιορίζουν υπέρ του πολίτη την κρατική εξουσία, (προβλέπουν τι 

δε µπορεί να πράξει η κρατική εξουσία). Μ’ αυτή την έννοια λοιπόν, τα ατοµικά δικαιώµατα 

συνιστούν την κατάφαση της περιορισµένη κρατικής εξουσίας, την απόρριψη του 

ολοκληρωτισµού χάριν της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου . Τελούν επίσης σε σχέση 

αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης µε το κοινωνικό κράτος, καθώς το τελευταίο παρέχει 

βάσει των επιταγών των ατοµικών δικαιωµάτων, κάποια βιοτικά αγαθά και υπηρεσίες στους 

πολίτες.  

 Συµπερασµατικά, τα ατοµικά δικαιώµατα συνιστούν, από τη µία «υποκειµενικά δίκαια», 

και από την άλλη αντικειµενικούς κανόνες δικαίου που διέπουν όλη την έννοµη τάξη.  

 Τέλος, είναι αναγκαία η αναφορά στο διεθνή χαρακτήρα των ατοµικών δικαιωµάτων, σε 

αντίθεση προς το βασικό εθνικό χαρακτήρα του οργανωτικού µέρους του συνταγµατικού 

                                                 
5 Π.∆. ∆αγτόγλου, συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α' 2004 σελ. 4-6, 8-10, 15-16.  
6 Ν.Ι Σαρίπολος, Σύστηµα Συνταγµατικού ∆ικαίου IV, 2η έκοδση 1875 σελ. 93 υποσηµείωση 1. Το αντίθετο υποστηρίζει ο Ν.Ν Σαρίπολος, 
Συνταγµατικό ∆ίκαιο Γ' σελ. 38 επ.  
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δικαίου, κι αυτό γιατί τα πρώτα είναι όµοια από χώρα σε χώρα, (λόγω του οικουµενικού 

προσανατολισµού  τους στον άνθρωπο), σε αντίθεση µε το τελευταίο που διαφέρει από κράτος 

σε κράτος, σε συνάρτηση µε τις παραδοσιακές και ιστορικές του ιδιοτυπίες.  

4) Σύγκριση ατοµικών – συνταγµατικών δικαιωµάτων7 

 Ο όρος ατοµικά δικαιώµατα τονίζει την αυθυπαρξία και την έµφυτη ατοµικότητα του 

ανθρώπου, που κινδυνεύει από κάθε µορφής ολοκληρωτικά καθεστώτα, ενώ ο όρος 

συνταγµατικά δικαιώµατα δεν διακρίνει ανάµεσα στα κατοχυρωµένα από το Σύνταγµα 

δικαιώµατα, όπου όµως για ιστορικούς λόγους περιλαµβάνονται και µερικά, που δεν ανήκουν 

στα θεµελιώδη για τον άνθρωπο δικαιώµατα, όπως πχ τα δικαιώµατα του βουλευτή.  

5) Φορείς ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων8 

 Ενώ τη σύγχρονη εποχή είναι αναµφισβήτητη πλέον η Συνταγµατική κατοχύρωση των 

θεµελιωδών ατοµικών δικαιωµάτων κατά οικουµενικό τρόπο, ωστόσο ανακύπτουν διαχρονικά 

ζητήµατα, η διευκρίνιση των οποίων δεν είναι πάντα ευχερής. Τέτοια ζητήµατα είναι: i)  η 

ικανότητα να είναι κανείς υποκείµενο ατοµικών δικαιωµάτων και η ικανότητα αυτοτελούς 

άσκησής τους, ii) η ικανότητα των νοµικών προσώπων και ιδιαίτερα αυτών του δηµοσίου 

δικαίου, και γενικότερα των δηµοσίων φορέων, να είναι υποκείµενα ατοµικών δικαιωµάτων και 

iii) η ικανότητα αλλοδαπών ή ανιθαγενών , φυσικών ή νοµικών προσώπων, να είναι υποκείµενα 

ατοµικών δικαιωµάτων. Τέλος, υπάρχουν ορισµένα ατοµικά δικαιώµατα, η άσκηση των οποίων 

απαγορεύεται σε κάποιες κατηγορίες πολιτών, όπως πχ. Το δικαίωµα απεργίας, που 

απαγορεύεται, υπό οποιαδήποτε µορφή, σους δικαστικούς λειτουργούς και στα σώµατα 

ασφαλείας9.  

 Κατ’ αρχήν, ως προς τις ιδιότητες των φυσικών προσώπων, είναι αναµφισβήτητο ότι για 

τον καθορισµό του φορέα ενός ατοµικού δικαιώµατος , είναι αδιάφορο και δεν επιτρέπεται να 

                                                 
7 Π.∆ ∆αγτόγλου, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, 2004, σελ. 6-7  
8-    Κ.Χ.Σρυσογόνος, Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, 2η αναθεωρηµένη και συµπληρωµένη   έκδοση, 2002, σελ. 53-58.  
-      Αθ. Γ. Ράϊκου, Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, τόµος Β', τεύχος α΄, 1984, σελ. 122-130.  
- Ανδρέας Γ. ∆ηµητρόπουλος, Γενκή Συνταγµατική Θεωρία, Σύστηµα Συνταγµατικού ∆ικαίου, τόµος Α', 2004 σελ. 73-75.  
- Π.∆. ∆αγτόγλου, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α', 2005, Αθήνα - Θεσσαλονίκη σελ. 86-110.  
- Αριστόβουλος Ι. Μάνεσης, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα α', ατοµικές ελευθερίες, πανεπιστηµιακές παραδόσεις, δ' έκδοση, 1982, σελ. 43-46.  
9 Σ 23 παρ. 2: Η απεργία αποτελεί δικαίωµα και ασκείται από τις νόµιµα συστηµένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και 
προαγωγή των οικονοµικών και εργασιακών  γενικά συµφερόντων των εργαζοµένων. Απαγορεύεται  η απεργία µε οποιαδήποτε µορφή στους 
δικαστικούς λειτουργούς και σ' αυτούς που υπηρετούν στα σώµατα ασφαλείας. Το δικαίωµα προσφυγής σε απεργία των δηµόσιων υπαλλήλων 
και των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθών και του προσωπικού των κάθε µορφής 
επιχειρήσεων δηµοσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφελείας, που η λειτουργία τους έχει ζωτική σηµασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του 
κοινωνικού συνόλου, υπόκειται στους συγκεκριµένους περιορισµούς του νόµου που το ρυθµίζει. Οι περιορισµοί αυτοί  δεν µπορούν να φθάνουν 
έως την κατάργηση του δικαιώµατος της απεργίας ή την παρεµπόδιση της νόµιµης άσκησής του.  
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ληφθεί υπόψη το φύλο10 , η φυλή11, η γλώσσα12, οι θρησκευτικές13 ή πολιτικές πεποιθήσεις14 του 

θιγόµενου ατόµου. Επίσης φορείς των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων µπορεί να είναι 

κατ’ αρχήν ο καθένας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, δηλαδή όλα τα φυσικά πρόσωπα, ηµεδαποί και 

αλλοδαποί, που διαµένουν στη χώρα και υπόκεινται στην κρατική εξουσία, εκτός αν η οικεία 

συνταγµατική ή η κατ’ εξουσιοδότηση του Συντάγµατος νοµοθετική διάταξη, αποκλείει τους 

αλλοδαπούς από την παρεχόµενη προστασία, όπως για τα δικαιώµατα πχ. συναθροίσεων και 

συνεταιρισµού15 τα οποία προστατεύονται µόνο για τους Έλληνες . ∆ηλαδή, οι αλλοδαποί, εκτός 

των κοινοτικών αλλοδαπών, δεν απολαµβάνουν όλα τα δικαιώµατα, (προπάντων τα πολιτικά ή 

συµµετοχικά και τα παροχικά ή κοινωνικά) ή δεν τα- απολαµβάνουν στην πλήρη τους έκταση. 

Τέλος, υπάρχουν ατοµικά δικαιώµατα, που εκ φύσεως αναφέρονται µόνο στους αλλοδαπούς, 

όπως το δικαίωµα του αλλοδαπού να µην εκδοθεί στη χώρα της ιθαγένειάς του, αν διώκεται εκεί 

για την υπέρ της ελευθερίας δράση του16. Το Σύνταγµά µας, πάντως, δεν κατοχυρώνει ρητά το 

δικαίωµα του ασύλου17. Αν πάλι απουσιάζει συνταγµατική ή νοµοθετική απαγόρευση για τους 

αλλοδαπούς, αυτοί επιτρέπεται ν’ ασκήσουν το σχετικό δικαίωµα, βάσει του τεκµηρίου in dubio  

pro libertate .  

 Ένα άλλο ζήτηµα, που χρήζει διερεύνησης είναι, αν φορείς των θεµελιωδών ατοµικών 

δικαιωµάτων είναι και τα νοµικά πρόσωπα. Όπως το κράτος αποτελεί τον κεντρικό άξονα του 

οργανωτικού µέρους του Συντάγµατος, έτσι το πρόσωπο αποτελεί τον κεντρικό άξονα των 

συνταγµατικών δικαιωµάτων. Επίσης, υποκείµενα του δικαίου είναι φυσικά και νοµικά 

πρόσωπα, ενώ το κράτος διαθέτει νοµική προσωπικότητα. Και καθώς στο δηµοκρατικό 

πολίτευµα, ο πολίτης είναι το κύτταρο, στο οποίο βασίζεται η οργάνωση και λειτουργία του 

πολιτεύµατος, το κύτταρο του σχηµατισµού των κρατικών αποφάσεων και των κρατικών 

οργάνων, για το λόγο αυτό, φορείς των ατοµικών δικαιωµάτων, σύµφωνα µε την καταγωγή και 

τη φύση τους, είναι κατ’ αρχήν µόνο τα φυσικά πρόσωπα, ενώ η επέκτασή τους και στις ενώσεις 

                                                 
10 Σ. 4 παρ. 2: Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.  
    Σ. 22 παρ. 1: Η εργασία αποτελεί δικαίωµα  και προστατεύεται από το Κράτος, που µεριµνά για τη δηµιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων 
των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόµενου αγροτικού και αστικού πληθυσµού.  
    Σ. 116 παρ. 2: ∆εν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών µέτρων για την προώθηση της ισότητας  µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το 
Κράτος µεριµνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.  
11  
12  
13  
14  Σ 5 παρ. 2 εδ α':  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.  
15 Σ 11-12:  Άρθρο 11.  1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα.  
Άρθρο 12. 1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα να συνιστούν ενώσεις και µη κερδοσκοπικά σωµατεία, τηρώντας τους νόµους, που ποτέ όµως δεν 
µπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώµατος αυτού από προηγούµενη άδεια.   
16 Σ 5 παρ. 2  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. Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.  
17 Όπως π.χ. τα Συντάγµατα i) της Γερµανίας  (άρθρο 16 παρ. 2 εδ. β') και ii) της Ιταλίας (άρθρο 10 παρ. 3).  
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προσώπων, µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, πρέπει να γίνει µάλλον µε ρητή συνταγµατική 

διάταξη κι όχι µε ερµηνεία. Ωστόσο, το ισχύον Σύνταγµα δεν επεκτείνει ρητά τα ατοµικά 

δικαιώµατα στα νοµικά πρόσωπα. Μόνο η Σ 23 παρ. 218 καθιερώνει ρητά το δικαίωµα απεργίας 

ως συλλογικό, επιτρέποντας την άσκησή του από τις νόµιµα  συνεστηµένες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις19, ενώ η διατύπωση της Σ 25 παρ. 120 επιβεβαιώνει την κατ- αρχήν κατοχύρωση των 

ατοµικών δικαιωµάτων υπερ των φυσικών προσώπων. Έτσι, παρά την προοδευτικότητά του, το 

ισχύον Σύνταγµα δεν απαλλάχθηκε από τη «φοβία των οµάδων», (phobie  de groupements),  

κληρονοµιά του Rousseau της Γαλλικής Επανάστασης21. Παρ' όλα αυτά, και τα νοµικά πρόσωπα 

είναι φορείς των ατοµικών δικαιωµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο συµβιβάζεται προς τη 

                                                 
18 Σ. 23 παρ. 2 (βλ. υποσηµείωση 9 ανωτέρω) . 
19 βλ. άρθρα 19-20 του Ν. 1264/1982 "για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών των εργαζοµένων"  
Άρθρο 19.  1. Η απεργία αποτελεί δικαίωµα των εργαζοµένων που ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις α) ως µέσο για τη διαφύλαξη 
και προαγωγή των οικονοµικών εργασιακών συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συµφερόντων των εργαζοµένων και ως εκδήλωση αλληλεγγύης 
για τους αυτούς σκοπούς και β) ως εκδήλωση αλληλεγγύης εργαζοµένων επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων που εξαρτώνται από πολυεθνικές 
εταιρείες προς εργαζοµένους σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις ή στην έδρα της ίδιας πολυεθνικής εταιρείας, και εφόσον η έκβαση της απεργίας 
των τελευταίων θα έχει άµεσες επιπτώσεις στα οικονοµικά ή εργασιακά συµφέροντα των πρώτων.  
    Η απεργία στην περίπτωση β'  κηρύσσεται µόνο από την πιο αντιπροσωπευτική τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση.  
    Για την άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας απαιτείται προειδοποίηση του εργοδότη ή της συνδικαλιστικής του οργάνωσης 24 τουλάχιστο 
ώρες πριν από την πραγµατοποίησή της.  
    2.Η απεργία των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δηµόσιο, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, στις επιχειρήσεις δηµοσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σηµασία για την 
εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, επιτρέπεται µετά από την τήρηση της διαδικασίας των άρθρων 20 παρ. 2 και 21 του 
παρόντος.  
    Επιχειρήσεις δηµόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σηµασία για την εξυπηρέτηση  βασικών αναγκών 
του κοινωνικού συνόλου χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις:  
    α) Παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύµατα 
    β) ∆ιύλισης και διανοµής ύδατος.  
    γ) Παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος ή καυσίµου αερίου. 
    δ)Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου. 
    ε) Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά τη θάλασσα και τον αέρα. 
    στ) Τηλεπικοινωνιών και ταχυδροµείων, Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεις.  
    "ζ) Αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδάτων και λυµάτων και αποκοµιδής και εναπόθεσης  απορριµµάτων". 
        *** Η εντός " " περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 19 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1915/1990 (Α' 186).  
    η) Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εµπορευµάτων στα λιµάνια.  
    "θ) Τραπέζης της Ελλάδος, Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε είδους υπηρεσίες ή τµήµατα υπηρεσιών που απασχολούνται µε την εκκαθάριση 
και πληρωµή των µισθών του προσωπικού του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 δηµοσίου τοµέα".  
    *** Η εντός "  " περ. θ' της παρ. 2 του άρθρου 19 προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 1915/1990 (Α' 186). 
    *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. άρθρο 3 Ν. 2224/1994 (Α 112) ως προς την υποχρέωση συνδικαλιστικών οργανώσεων προς δηµόσιο διάλογο.  
 Άρθρο 20.:  H απεργία στις πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κηρύσσεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για ολιγόωρες 
στάσεις εφόσον δεν πραγµατοποιούνται την ίδια µέρα ή µέσα στην ίδια εβδοµάδα αρκεί απόφαση του διοικητικού συµβουλίου εκτός αν το 
καταστατικό ορίζει διαφορετικά.  
    Η απεργία στις πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης κηρύσσεται µε απόφαση του 
διοικητικού συµβουλίου, εκτός αν το καταστατικό τους ορίζει διαφορετικά.  
    Η απεργία στις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κηρύσσεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου εκτός εάν 
το καταστατικό τους ορίζει διαφορετικά.  
    ενώσεις προσώπων, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 3 περ. α' υποπερίπτωση γγ, µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµα απεργίας ύστερα από 
απόφαση, µε µυστική ψηφοφορία της πλειοψηφίας των εργαζοµένων σε εκµετάλλευση, επιχείρηση, δηµόσια υπηρεσία, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. Για 
τους εργαζοµένους σε εκµετάλλευση επιχείρηση, δηµόσια υπηρεσία, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. εάν  δεν υπάρχει ένωση προσώπων ή επιχειρησιακό 
σωµατείο ή κλαδικό σωµατείο µε µέλη τους περισσότερους από αυτούς, την απόφαση για απεργία µπορεί να πάρει το πιο αντιπροσωπευτικό 
Εργατικό Κέντρο της περιοχής που εργάζονται.   
    Εργαζόµενοι του κλάδου ή της επιχείρησης που δεν είναι µέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης που κήρυξε απεργία µπορούν να λάβουν 
µέρος σ' αυτή.  
    "Εργαζόµενοι της επιχείρησης που δεν είναι µέλη καµιάς  συνδικαλιστικής οργάνωσης µπορούν να λάβουν µέρος σε απεργία που κήρυξε 
νόµιµα η πλέον αντιπροσωπευτική σε σχέση µε την εργασιακή ιδιότητα οργάνωση".  
   *** Το εντός "  " εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω δια του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν. 1365/1983 (Α80), προκειµένου για τις 
κοινωνικοποιηµένες επιχειρήσεις  του νόµου αυτού και µόνον.  
20 Σ 25 παρ. 1: Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου  και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου 
τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκησή 
τους. Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το 
Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.  
21 Kagi, Die Verfussuug als rechtliche  Gruudorduung de Staates, σελ. 47  
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φύση, αφενός του συγκεκριµένου δικαιώµατος και αφετέρου του συγκεκριµένου νοµικού 

προσώπου. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την οικονοµική ελευθερία, την προστασία της 

ιδιοκτησίας, το δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας κ.λ.π. Αντίθετα , δεν τους προσιδιάζουν 

κοινωνικά δικαιώµατα και γενικά δικαιώµατα που αρµόζουν µόνο σε φυσικά πρόσωπα. Όλα τα 

ατοµικά δικαιώµατα, που αφορούν σε δραστηριότητες, που µπορούν ν' ασκηθούν όχι µόνο 

ατοµικά αλλά και συλλογικά, έχουν ως φορείς και νοµικά πρόσωπα. Υπάρχουν µάλιστα αρκετά 

και σπουδαία ατοµικά δικαιώµατα, (: εκείνα που αποσκοπούν στη συντονισµένη προσπάθεια 

πολλών ατόµων), που η πλήρης και αποτελεσµατική τους άσκηση γίνεται µόνο σε συνδυασµό 

φυσικών και νοµικών προσώπων, όπως η θρησκευτική ελευθερία η ελευθερία του τύπου22, η 

ελευθερία της ενώσεως, η συνδικαλιστική23 , η οικονοµική, η πολιτική ελευθερία. Σε περίπτωση 

µάλιστα αµφιβολίας, πρέπει, ενόψει της επιταγής για ευρεία εφαρµογή των ατοµικών 

ελευθεριών, να γίνεται δεκτό ότι φορείς ατοµικών δικαιωµάτων µπορεί να είναι και νοµικά 

πρόσωπα.  Υποστηρίζεται εξάλλου στη θεωρία η άποψη ότι δεν αποκλείεται γενικά ν' 

αποτελέσουν φορείς δικαιωµάτων και ενώσεις προσώπων, που στερούνται νοµικής 

προσωπικότητας, έστω και αν έχουν αυθόρµητο και παροδικό χαρακτήρα, δεδοµένου ότι και το 

ίδιο το Σύνταγµα ρητά αναγνωρίζει και προστατεύει συλλογικές προσπάθειες και συµπράξεις 

πλειόνων  προσώπων και  διότι µε την οικονοµική  και τεχνολογική δοµή της σύγχρονης 

κοινωνίας, στην οποία οι άνθρωποι υπάρχουν, ενεργούν, όχι τόσο σαν άτοµα, όσο συλλογικά, 

σαν µέλη οµάδων. Αξιοσηµείωτο είναι  ότι , τα νοµικά πρόσωπα είναι φορείς ατοµικών 

δικαιωµάτων κατ' αρχήν, µόνο, αν είναι οργανωµένα κατά  το ιδιωτικό δίκαιο (νπιδδ). Αντίθετα, 

το κράτος και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δεν είναι υποκείµενα αλλά οι κύριες πηγές 

διακινδύνευσης των ατοµικών δικαιωµάτων, πράγµα που σηµαίνει ότι αυτά, θα ήταν αντιφατικό  

συγχρόνως να δεσµεύονται και να ωφελούνται από τα ατοµικά δικαιώµατα 24 25. Γι' αυτό, θα 

συνιστούσε προσβολή ατοµικών δικαιωµάτων η µετατροπή νπιδδ σε νπδδ, (πχ οργάνωση 

συνδικαλιστικών οργανώσεων σε νπδδ). Ωστόσο, απ' αυτόν τον κανόνα εισάγονται σηµαντικές 

εξαιρέσεις, βάσει των οποίων, νπδδ - µε αποκλεισµό πάντα του Κράτους -  µπορούν να είναι 

υποκείµενα των ατοµικών εκείνων δικαιωµάτων, που αναφέρονται στο συνταγµατικά 

κατοχυρωµένο κύκλο ενεργείας τους.  Πρωτ' απ' όλα, είναι και τα νπδδ φορείς των ατοµικών 

δικονοµικών δικαιωµάτων , "του νόµιµου δικαστή" και "της παροχής έννοµης προστασίας", 

καθώς αυτά έχουν καθολικό χαρακτήρα και κανείς δεν επιτρέπεται να τα στερηθεί26. ΄Άλλες 

εξαιρέσεις που αφορούν σε συγκεκριµένα νπδδ για την ιδιότητά τους ως φορέων  των ατοµικών 

                                                 
22 Πρβλ. ΒVerf GE 21, 271 (277/8) 
23 Πρβλ.  BVerfGE 4, 96 (101/2)  
24 Βλ. την αποφ. του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της ∆υτ. Γερµανίας της 2/5/1967, σελ. 127 επ.  
25 Αντίθετος ο Μάνεσης Ι.Αριστόβουλος, α' Ατοµικές Ελευθερίες, σελ. 46  
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δικαιωµάτων συνιστούν: i)  αφενός οι εκκλησίες κι άλλες θρησκευτικές µονάδες, που ως νπδδ 

µπορούν να επικαλεστούν, έναντι του κράτους και κάθε άλλου φορέα δηµόσιας εξουσίας, τη 

θρησκευτική ελευθερία στα πλαίσια του άρθρου 13 του Σ, παρ' όλο που όλοι οι λειτουργοί όλων 

των θρησκειών υπόκεινται στην εποπτεία της πολιτείας και II)  αφετέρου νπδδ στα οποία το 

Σύνταγµα έχει αναθέσει αρµοδιότητες δηµόσιας διοίκησης και των οποίων έχει ρητά 

κατοχυρώσει την ανεξαρτησία έναντι του τελευταίου, οπότε µπορούν να την επικαλεστούν και 

έναντι του κράτους. Παράδειγµα της δεύτερης κατηγορίας συνιστούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα, που αποτελούν κατά το Σύνταγµα νπδδ, τελούν υπό την εποπτεία του κράτους αλλά 

κατά  τα λοιπά είναι πλήρως αυτοδιοικούµενα27 28 και µάλιστα απολαµβάνουν και µπορούν να 

επικαλεστούν την ελευθερία τέχνης, επιστήµης, έρευνας, διδασκαλίας, ακαδηµαϊκής ελευθερίας 

και των δικαιωµάτων της Σ 16, όπως και οι ατοµικοί φορείς αυτών των δικαιωµάτων. Τέλος, 

φορείς ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να θεωρηθούν, σ' ότι αφορά ιδίως τις διαχειριστικές 

πράξεις τους και νπδδ, που λειτουργούν ως στοιχεία της οµαδικής δοµής της σύγχρονης 

κοινωνίας, όπως οι ΟΤΑ α' και β' βαθµού29, οι δικηγορικοί σύλλογοι κλπ βάσει της Σ 102 παρ. 

230 .  

 Σ' αυτό το σηµείο, που είναι και αντικείµενο της εν λόγω εργασίας, πρέπει να αναφερθεί 

το γεγονός ότι υπάρχουν ορισµένα ατοµικά δικαιώµατα, η άσκηση των οποίων απαγορεύεται σε 

ορισµένες κατηγορίες πολιτών, που είναι ενταγµένοι στον κρατικό µηχανισµό και υπόκεινται σε 

ειδική σχέση εξουσίασης, (στρατιωτικοί, δικαστικοί λειτουργοί δηµόσιοι υπάλληλοι). Για 

παράδειγµα, το δικαίωµα απεργίας απαγορεύεται υπό οποιαδήποτε µορφή στους δικαστικούς 

λειτουργούς και στους υπηρετούντες στα σώµατα ασφαλείας31. Επίσης, σε ειδικές κυριαρχικές 

σχέσεις, που περιορίζουν την άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων, βρίσκονται οι φυλακισµένοι, 

οι τρόφιµοι ιδρυµάτων κλπ. Εποµένως, το κεφαλαιώδες ζήτηµα που τίθεται εδώ, είναι αυτό της 

ισχύος των ατοµικών ιδίως δικαιωµάτων στο πλαίσιο των «ειδικών σχέσεων» υπό τις οποίες 

τελούν συγκεκριµένα άτοµα ή οµάδες ατόµων προς το κράτος. Η θεωρία της «ειδικής σχέσης 

εξουσίασης» αντιδιαστέλλει τη σχέση αυτή προς τη «γενική σχέση εξουσίασης», δηλαδή αυτή 

στην οποία βρίσκεται καθένας προς το κράτος και βάσει της οποίας, επεµβάσεις στην ελευθερία 

                                                                                                                                                             
26 Πρβλ. BVerPGE 6,5 (49). 
27 Σ 16 παρ. 5 : Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύµατα που αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε πλήρη 
αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύµατα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωµα να ενισχύονται οικονοµικά από αυτό και λειτουργούν 
σύµφωνα µε τους νόµους που αφορούν τους οργανισµούς τους. Συγχώνευση ή κατάτµηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µπορεί να γίνει 
και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόµος ορίζει.  Ειδικός νόµος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη 
συµµετοχή των σπουδαστών σ' αυτούς.  
28 Σ' αυτή την έντονη αυτοδιοίκηση στηρίζεται και το λεγόµενο πανεπιστηµιακό άσυλο.        
29 Βλ. Θ.Ν.Φλογιαϊτη, Εγχειρίδιον Συνταγµατικού ∆ικαίου, 2η έκδοση σελ. 468 επ. όπου µιλάει για "δηµοτικές ελευθερίες" ελεύθερον και 
αυτεξούσιον των δήµων". 
30 Σ 102 παρ. 2: Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. οι αρχές τους εκλέγονται µε καθολική και 
µυστική ψηφοφορία, όπως νόµος ορίζει.  
31 Σ 23 παρ. 2:  βλ. υποσηµείωση 9 ανωτέρω  
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και ιδιοκτησία του ατόµου συγχωρούνται µόνο βάσει νόµου. Και ενώ, η ειδική σχέση 

εξουσίασης είχε στην Γερµανία την έννοια ότι επιτρέπονται επεµβάσεις της κρατικής εξουσίας 

στα ατοµικά δικαιώµατα από το χώρο της δηµόσιας διοίκησης, αντίθετα, στην Ελλάδα η θεωρία 

της «ειδικής σχέσης εξουσίασης» ποτέ δεν έγινε καθολικά αποδεκτή. Ανέκαθεν γινόταν δεκτό, 

σ’ ότι αφορά ιδίως τους δηµοσίους υπαλλήλους, ότι απολαµβάνουν των συνταγµατικών 

δικαιωµάτων µε τους περιορισµούς του νόµου, (Σ 12 παρ. 4, 23 παρ. 2β’ –δ’)32, εφόσον 

δικαιολογούνται από τη φύση της υπαλληλικής σχέσης και τις απορρέουσες υποχρεώσεις, και 

δεν αναιρούν στην ουσία του το δικαίωµα και τη γενικά αναγνωριζόµενη έκταση εφαρµογής 

του33. Συµπερασµατικά, οι περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων στο πλαίσιο 

οποιασδήποτε έννοµης σχέσης, είναι θεµιτοί, µόνον εφόσον θεσπίζονται µε νόµο και 

ανταποκρίνονται στην Αρχή της Αναλογικότητας. Μια διαφοροποίηση µπορεί να γίνει δεκτή για 

ορισµένες σχέσεις που εφόσον, είτε αναφέρονται ρητά στο Σύνταγµα είτε είναι συνέπεια 

συστηµατικής ερµηνείας του Συντάγµατος, µπορούν να δικαιολογήσουν περιορισµούς και των 

«ανεπιφύλακτων» ή µη  δικαιωµάτων, καλυπτόµενους από την τυχόν υπάρχουσα στη 

συνταγµατική διάταξη επιφύλαξη υπέρ του νόµου.  

Β) Εισαγωγικές έννοιες  

1) Η έννοια των στρατιωτικών34 

Ως στρατιωτικοί νοούνται, όσον αφορά στην εν λόγω εργασία, τόσο οι στρατιωτικοί 

υπάλληλοι – µόνιµοι αξιωµατικοί, υπαξιωµατικοί,  ανθυπασπιστές και λοιποί , κατά τις 

επιµέρους διακρίσεις των νόµων - όσο και οι υπόχρεοι στρατιωτικής θητείας, δηλαδή οι οπλίτες 

όλων των κατηγοριών. Κριτήριο, δηλαδή για την ένταξη στην έννοια των στρατιωτικών δεν 

είναι το ιδιαίτερο νοµικό καθεστώς καθεµίας από τις ως άνω κατηγορίες, αλλά το κοινό καθήκον 

όλων των στρατιωτικών, που απορρέει από την ειδική σχέση τους προς το κράτος, δηλαδή το 

στρατιωτικό καθήκον, το οποίο συνιστά και το χαρακτηριστικότερο γνώρισµα της στρατιωτικής 

ιδιότητας.  

                                                 
32 Σ 12 παρ. 4:  Οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισµοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύµφωνα µε τους όρους του νόµου και του καταστατικού 
τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Κράτος, που είναι υποχρεωµένο να µεριµνά για την ανάπτυξή τους.   
    Σ 23 παρ. 2 β'-δ βλ. υποσηµείωση 9 ανωτέρω. 
33 ΣτΕ 99/1930, ΣτΕ 1123/1962, Στε 1048/1975, Το Σ 1976,337 επ. ΣτΕ 2209/1977, Το Σ 1977, 636 επ.: Χωροφυλακή. Η προµήθεια και 
ανάγνωση αριστερών εφηµερίδων εκτός υπηρεσίας δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα. Ούτε, επίσης, η σύναψη φιλίας µε τουρίστες και 
ερωτικού δεσµού µε αλλοδαπή, εφόσον δεν συνοδεύονται και από άλλες ενέργειες ή παραλείψεις που θα µπορούσαν τυχόν να πλήξουν το κύρος 
του σώµατος. Σύνταγµα. Ελευθερία έκφρασης των πολιτικών πεποιθήσεων. Όρια σχετικά µε τους δηµόσιους υπαλλήλους. Ελευθερία τύπου. 
Καθιερώνεται άνευ διακρίσεως  ως προς την πολιτική τοποθέτηση των εφηµερίδων. ΣτΕ 780/1981, Το Σ 1982, 74 επ,: Σύνταγµα. Ατοµικά 
δικαιώµατα, δικαίωµα της ελευθερίας εκδηλώσεως της σκέψεως και γνώµης, η διάταξις αρθρ. 99  παρ. 3 εδ. λη του Κανονισµού Αστυνοµικού 
Σώµατος είναι ανίσχυρος, η αντικειµένη εις το αρθρ. 14 του Συντάγµατος. Πειθαρχικό δίκαιο. Πειθαρχική διαδικασία. Εξέταση µαρτύρων. ∆εν 
καλείται ως µάρτυς ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας,   ΣτΕ 1802/1987, Το Σ 1987, 341 επ.,  Το Σ 1987, 341 επ., ΣτΕ 867/1988, ∆ι∆ικ. 1989, 303 
επ,: 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 προϊσταµένης διοικητικής αρχής 
χαρακτηρίστηκε αντισυνταγµατική. Συνιστά επέµβαση στην ιδιωτική ζωή των µελλονύµφων και αποτελεί ηθική µείωση αυτών. Άποψη 
µειοψηφίας για τις ανωτέρω προϋποθέσεις. ∆εν στοιχειοθετείται πειθαρχικό παράπτωµα. Παράνοµη η επιβληθείσα ποινή. ΣτΕ 3820/1990, Ελλ 
∆νη 1992, 220 . 
34 - Ν. Κ.Αλιβιζάτος, Η Συνταγµατική θέση των ενόπλων δυνάµεων II , Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις  των στρατιωτικών, 1992, σελ. 15-
16.  - Π.∆.∆αγτογλου, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Β', 1991, σελ. 1104-1107.  
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Στρατιωτικό καθήκον είναι το σύνολο των υποχρεώσεων των στρατιωτικών, βάσει των 

νόµων, των κανονισµών και των διαταγών που εκδίδονται σε εκτέλεσή τους και οι οποίοι 

αποβλέπουν στο να εξασφαλίσουν τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα, την οργανωτική 

ετοιµότητα και το αξιόµαχο των ενόπλων δυνάµεων σε ειρήνη και πόλεµο. Το στρατιωτικό 

καθήκον είναι επαχθέστερο από το δηµοσιοϋπαλληλικό , καθώς προκύπτει από επιτακτικούς και 

απαγορευτικούς κανόνες, τους οποίους διακρίνει η αυστηρότητα των διατάξεων ως προς τις 

κυρώσεις που απειλούν τους παραβάτες. Επιπλέον, κατά παράδοση, καταλαµβάνει, εν ονόµατι 

του κύρους των ενόπλων δυνάµεων, στάσεις και συµπεριφορές πολύ πέραν των υπηρεσιακών 

υποχρεώσεων, αγγίζοντας - σε βαθµό αδιανόητο για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία υπαλλήλων 

και λειτουργών της – την ιδιωτική σφαίρα των στρατιωτικών.  

Η στρατιωτική υποχρέωση συνιστά εκπλήρωση του «χρέους εθνικής αλληλεγγύης», την 

οποία το κράτος µπορεί ν’ αξιώνει απ’ όλους τους πολίτες  (Σ 25 παρ. 1) και έγκειται στο 

καθήκον συµβολής στην ενεργό άµυνα της πατρίδας, στο πλαίσιο των ενόπλων δυνάµεων, σε 

περίπτωση υπαρκτού κινδύνου και κυρίως πολέµου. Η συµβολή αυτή µπορεί να είναι ένοπλη ή 

άοπλη, αλλά το Σύνταγµα αναφέρεται ρητά στην ένοπλη άµυνα και υποχρεώνει σ’ αυτήν 

απευθείας κάθε Έλληνα, που µπορεί να φέρει όπλα (obligatio  ex contitutione, που δε µπορεί να 

καταργηθεί ή περιοριστεί µε νόµο, πλην για αντικειµενικούς λόγους). Η στρατιωτική υποχρέωση 

περιλαµβάνει και την προπαρασκευή της άµυνας της χώρας για την περίπτωση που θα προκύψει 

κίνδυνος, στην οποία συµβάλλουν οι πολίτες µε τη στρατιωτική θητεία35. Σύµφωνα µε το 

Σύνταγµα, ανήκει στον κοινό νοµοθέτη η αρµοδιότητα να διαµορφώσει τη στρατιωτική 

υπηρεσία και την εν γένει συµβολή στην άµυνα της πατρίδας, (πολιτική επιστράτευση), να 

µειώσει ή και να καταργήσει τη στρατιωτική θητεία, αν θεωρεί ότι η αµυντική κατάσταση της 

χώρας το επιτρέπει, να την επαναφέρει,   να την αυξήσει, ν’ απαγορεύσει την αποδηµία ή 

ανάληψη δηµοσίων θέσεων σ’ όσους δεν την έχουν εκπληρώσει, χωρίς να συντρέχει νόµιµος 

λόγος απαλλαγής36.  Η λειτουργία του στρατεύµατος απαιτεί καθεστώς πειθαρχίας σε βαθµό που 

ξεπερνά την απαιτούµενη πειθαρχία στη δηµόσια υπηρεσία εν γένει. Σ’ αυτό το πλαίσιο είναι 

αναγκαίοι, µε κάποια οριοθέτηση, οι περιορισµοί ορισµένων ατοµικών δικαιωµάτων.  

Φορείς της στρατιωτικής υποχρέωσης είναι µόνο Έλληνες πολίτες, όχι αλλοδαποί, ούτε 

καν σε εθελοντική κατάταξη, πλην αν υπάρχει αντίθετη νοµοθετική διάταξη. Ωστόσο, 

                                                                                                                                                             
 
35 Κατοχύρωση στρατιωτικής θητείας ως καθολική υποχρέωση όλων των αρρένων πολιτών για πρώτη φορά µε το νόµο ΨΙΣΤ'/1878 . βλ. Αλ. 
Σβώλο/Γ.Βλάχο, Το Σύνταγµα της Ελλάδος Α', σελ. 264.  
36 ΥΚ άρθρο 21 παρ. 1:     O υπάλληλος που απολύθηκε λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας, αναδιορίζεται εντός πενταετίας 
από την απόλυση, εφόσον:  
α) είχε τουλάχιστον τριετή ευδόκιµη υπηρεσία,  
β) υπέβαλε αίτηση αναδιορισµού µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ετών από την απόλυση, 
γ) έχει όλα τα τυπικά προσόντα, εκτός από την ηλικία, που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης κατά το χρόνο του αναδιορισµού.  
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απαγορεύεται η ex lege   επιβολή στρατιωτικής υποχρέωσης σε αλλοδαπούς κατοίκους της 

Ελλάδας.  

Ενόψει της ισότητας των δύο φύλων και του γεγονότος ότι η διάταξη του Σ 4 παρ. 6 δε 

διακρίνει ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες, η εκ του Συντάγµατος υποχρέωση να συντελούν 

στην άµυνα της πατρίδας αφορά και στα δύο φύλα. Ωστόσο, ο νοµοθέτης που κατά τη 

συνταγµατική εξουσιοδότηση θεµελιώνει και διαµορφώνει µε νόµο τη στρατιωτική θητεία, 

επιβάλλει την υποχρέωση αυτή µόνο στους άνδρες37 και µε το νόµο 705\1977, «περί 

στρατεύσεως των Ελληνίδων», εισήγαγε, αφ’ ενός τη δυνατότητα εθελούσιας κατάταξης, και 

αφ’ ετέρου την υποχρέωση στράτευσης των Ελληνίδων, µόνο σε καιρό πολέµου ή 

επιστράτευσης και µε ευρείες απαλλαγές (πχ όλων των µητέρων)38. Την  υποχρέωση παροχής 

ένοπλης υπηρεσίας, (στρατιωτικής θητείας και πολεµικής υπηρεσίας), έχουν µόνο οι «δυνάµενοι 

να φέρουν όπλα», κατά την κρίση του νοµοθέτη και in coucreto  των αρµοδίων στρατολογικών 

αρχών, εννοώντας µ’ αυτή  τη φράση το Σύνταγµα, τους φυσικώς ικανούς πολίτες από άποψη 

υγείας και ηλικίας, κι όχι τους έχοντες διαφορετικές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή πολιτικές 

πεποιθήσεις39, οι οποίοι δεν αποκλείεται ν’ αντιµετωπιστούν µε ιδιαίτερη νοµοθετική 

µεταχείριση ως αντιρρησίες συνείδησης40.  

2) Η έννοια των ενόπλων δυνάµεων41 

Η έννοια των ενόπλων δυνάµεων συνίσταται στο οργανωµένο σύνολο των χερσαίων, 

ναυτικών και αεροπορικών δυνάµεων ενός κράτους42. Η ισχύς τους, µε τα διατιθέµενα 

τεχνολογικά µέσα και τον υψηλό βαθµό οργάνωσης, τις καθιστά το δυναµικότερο έρεισµα της 

κρατικής εξουσίας43, γι’ αυτό και οι κανόνες που διέπουν τη συγκρότηση και τη δράση τους 

                                                 
37 Αντίθετα τα άρθρα 12α παρ. 1 του Γερµ. Συντάγµατος και 81 του ∆ανικού Συντάγµατος . 
38 Άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ. α' ν. 705/1977 : Απαλλάσσονται της προς στράτευσιν υποχρεώσεως:  
   α) Αι µητέρες. 
   β) Αι ορφαναί εκ πατρός και µητρός, αι οποίαι έχουν ανήλικον ή ανίκανον προς εργασίαν αδελφόν ή αδελφήν.  
   γ) Η µόνη ή η πρεσβυτέρα θυγάτηρ: 

(1) Οικογενείας εχούσης εν ζωή τέσσαρα τουλάχιστον τέκνα, εξ ων το εν τουλάχιστον ανήλικον.  
(2) Μητρός διατελούσης εν χηρεία και  
(3) Πατρός φονευθέντος, εξαφανισθέντος ή θανόντος εκ τραυµάτων ή κακουχιών κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας του και ένεκα  ταύτης 

εις τας Ενόπλους ∆υνάµεις ή τα Σώµατα Ασφαλείας.  
   δ) Η µόνη ή πρεσβυτέρα αδελφή φονευθέντος εξαφανισθέντος  ή θανόντος εκ τραυµάτων ή κακουχιών κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας του 
εις ταw Ενόπλους  ∆υνάµεις ή τα Σώµατα Ασφαλείας. 
   ε) Η µόνη ή πρεσβυτέρα θυγατερα γονέων υπερβάντων το 70ον έτος ηλικίας των ή της οποίας ο εις τουλάχιστον είναι ανεξαρτήτως ηλικίας 
ανάπηρος και  
   στ) Αι έχουσαι περιβληθή  το µοναχικόν σχήµα και µονάζουσαι εις:  

(1) Μονάς της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας ή ετέρων γνωστών θρησκειών.  
(2) Την Αγιοταφικήν Αδελφότητα.  
Αντιθ. άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. δ' ν. 1763/1988 για τους άνδρες: Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης κα εφ’ όσον υπηρετούν 
απολύονται: δ) Οι πατέρες τεσσάρων ή περισσοτέρων τέκνων.   

39  Σ. 13 παρ. 4 : 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.  
40 Τζ. Ηλιοπούλου - Στράγγα, "Αντιρρησίες συνείδησης και συνταγµατική έννοµη τάξη", ΕΕΝ 1979, 325, Κ. Σηµιτσή, Αντίρρηση Συνείδησης  
στη στρατιωτική θητεία, 17-18 ∆ίκαιο και Πολιτική 61.  
41 Ν.Κ. Αλιβιζάτος, Η Συνταγµατική θέση των ενόπλων δυνάµεων Ι, Η Αρχή του πολιτικού ελέγχου 1987, σελ. 11-15.  
42 Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, 1996 σελ. 217.  
43 Βλ. τη φράση "η ισχύς των ενόπλων δυνάµεων ως ακαταγώνιστος και ακαταµάχητος πυρήνας της επιβολής της κρατικής εξουσίας", Αρ. Ι. 
Μάνεσης, Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, Πανεπιστηµιακαί παραδόσεις, τόµος Α' Θεσ/νίκη - Αθήναι, Αφοί Σάκκουλα, 1967, σελ. 41, όπου ο 
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είναι υψίστης σηµασίας, αποβλέποντας να περιορίσουν την ισχύ τους και να τις εντάξουν σε µια 

δικανική  τάξη µε αξίες και προτεραιότητες φαινοµενικά αντιφατικές προς τη φύση της 

αποστολής τους, ώστε να οριοθετηθεί σε θεµιτά πλαίσια η θεσµοθετηµένη βία και να γίνει 

αποτελεσµατικότερη η κρατική επιβολή.  

Την ύψιστη σηµασία τους απέκτησαν οι ένοπλες δυνάµεις από την καθολική επικράτηση 

της έννοιας της εθνικής άµυνας στα σύγχρονα κράτη, εξαιτίας της οποίας διαφάνηκε εξ αρχής 

ότι για την επιβίωση του έθνους σε πόλεµο, απαιτείται κινητοποίηση όλων των δυνάµεών του, 

στρατιωτικών και µη, έµψυχων και άψυχων και ότι ήδη από την ειρηνική περίοδο είναι 

αναγκαία η κατάλληλη οργάνωση µε την παράλληλη συνύπαρξη θεσµών ικανών να 

ενεργοποιηθούν όταν το καλούν οι περιστάσεις. Επίσης, δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητος ο 

ρόλος των ενόπλων δυνάµεων στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες και στην οικονοµική ζωή 

καθώς επηρεάζουν «παθητικά»  τα οικονοµικά µεγέθη, απορροφώντας τεράστιους πόρους και 

συµβάλλοντας έτσι στη διαµόρφωση του εθνικού εισοδήµατος. Τέλος, επιδρά αποφασιστικά στη 

φύση και το ρόλο του σύγχρονου κράτους και κατ’ επέκταση στην οργάνωση και των πολιτικών 

θεσµών του.  

3) Αναφορές του Συντάγµατος στις ένοπλες δυνάµεις 

Συχνή είναι η αναφορά και διεξοδικότατη η ρύθµιση των ζητηµάτων των σχετικών µε τις 

ένοπλες δυνάµεις στο Σύνταγµα. Κατ’ αρχήν, η διάταξη Σ 45 β’ 44 συνιστά έρεισµα για τη 

ρύθµιση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων όσων σταδιοδροµούν στις ένοπλες δυνάµεις45, 

ενώ η Σ 4 παρ. 646 είναι το θεµέλιο της στρατιωτικής θητείας. Αυτές οι δύο διατάξεις συνιστούν 

το βάθρο και ταυτόχρονα το όριο της ρυθµιστικής παρέµβασης του κοινού νοµοθέτη στο εν λόγο 

πεδίο47. Ακόµα, βάσει της Σ 25 παρ. 448, η στρατιωτική θητεία, συνιστά χρέος κοινωνικής και 

εθνικής αλληλεγγύης, την οποία το κράτος δικαιούται ν’ αξιώνει απ’ όλους τους πολίτες. Η Σ 4 

παρ. 6 δεν περιορίζεται στα ζητήµατα στρατολογικών υποχρεώσεων αλλά διαγράφει έµµεσα, 

πλην µε ευκρίνεια, τα όρια της αποστολής των ενόπλων δυνάµεων σε αρµονία προς το 

δηµοκρατικό πολίτευµα και προς τη Σ 2 παρ. 2, ώστε αποστολή των ενόπλων δυνάµεων 

αποτελεί, ενόψει της εµπέδωσης ειρήνης και δικαιοσύνης, και της ανάπτυξης φιλικών σχέσεων 

µεταξύ  λαών και κρατών, η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας 

της χώρας απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους,  και όχι η ενασχόληση µε καθήκοντα ανήκοντα 

                                                                                                                                                             
συγγραφέας τονίζει: "Η κρατική όµως εξουσία (.....) πρέπει να διαθέτει την δύναµιν να κάµπτη, , εν ανάγκη και δι' υλικού εξαναγκασµού, 
δηλαδή και δια της βίας κάθε άλλων θέλησην εντός του κράτους, η οποία ενδεχοµένως της αντιτίθεται. Υπ' αυτήν την έννοιαν, η κρατική 
εξουσία είναι ακαταγώνιστος, ακαταµάχητος" . 
44 Σ 45 εδβ β: Απονέµει επίσης τους βαθµούς σε όσους υπηρετούν σ' αυτές, όπως νόµος ορίζει.  
45 ∆ηλαδή των στρατιωτικών υπαλλήλων. 
46 Σ 4 παρ. 6:  Κάθε Έλληνας που µπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωµένος να συντελεί στην άµυνα της πατρίδας, σύµφωνα µε τους ορισµούς 
των νόµων.   
47 Ν.Κ.Αλιβιζάτος, Η Συνταγµατική θέση των ενόπλων δυνάµεων ΙΙ, ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των Στρατιωτικών, 1992, σελ. 18.  
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στην εξωτερική πολιτική49. Αρχηγός των ενόπλων δυνάµεων, βάσει της Σ 45εδ. ά50, είναι ο 

Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας , ενώ η διοίκησή τους συνιστά αρµοδιότητα της Κυβέρνησης .  

Ειδικότερη µνεία στις ένοπλες δυνάµεις στο Σύνταγµά µας συνιστούν: 

i) Σ 5 παρ. 1 (δικαίωµα ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητας όλων, εποµένως και 

των στρατιωτικών)  

ii) Σ 54 αρ. 1β (δικαίωµα στην πληροφόρηση και περιορισµοί λόγω της ιδιότητας 

των στρατιωτικών). 

iii) Σ 6 παρ. 3 (καθήκοντα στρατιωτικών σχετικά µε τις αρµοδιότητές τους) 

iv) Σ 7 παρ. 3 (απαγόρευση των ποινών της γενικής δήµευσης και της θανατικής 

ποινής για όλους, εποµένως και για τους στρατιωτικούς)  

v) Σ 13 παρ. 4 (απαγόρευση για τους αντιρρησίες συνειδήσεως) 

vi) Σ 14 παρ. 3 γ’ (Κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή κατάσχεση εφηµερίδων για λόγους που 

αφορούν στις ένοπλες δυνάµεις) 

vii) Σ 18 παρ. 3 (επίταξη) 

viii) Σ 19 παρ.1 (απόρρητο επιστολών για τους στρατιωτικούς) 

ix) Σ 22 παρ. 4 β’ (επιστράτευση) 

x) Σ 29 παρ. 3α (κοµµατική ουδετερότητα των στρατιωτικών) 

xi) Σ 56 παρ. 1,3γ,4 (προβλήµατα εκλογιµότητας των στρατιωτικών) 

xii) Σ 82 παρ. 1 (περί γενικής πολιτικής της χώρας) 

xiii) Σ 96 παρ. 4,5 (δυνητική υπαγωγή στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών 

δικαστηρίων) 

xiv) Σ 120 παρ. 4 (τήρηση του Συντάγµατος µε αντίσταση όλων των πολιτών εναντίον 

όποιου προσπαθεί να το καταλύσει µε τη βία) 

Εν κατακλείδι, πρέπει να επισηµάνουµε ότι παρ’ όλο που προκειµένου περί των 

στρατιωτικών προβλέπονται στο Σύνταγµα, είτε άµεσα είτε έµµεσα, ειδικοί περιορισµοί στην 

άσκηση σειράς συνταγµατικών δικαιωµάτων, ωστόσο, είναι αναµφίβολο ότι υπό το ισχύον 

Σύνταγµα  οι στρατιωτικοί δε συνιστούν ξεχωριστή κατηγορία πολιτών µε µειωµένη 

συνταγµατική προστασία, καθώς αυτή η αντίληψη είναι ασυµβίβαστη µε τις αρχές του 

σύγχρονου κράτους δικαίου, το οποίο δεν ανέχεται γενικές εξαιρέσεις στη συνταγµατική 

µεταχείριση κατηγοριών πολιτών µε κριτήριο κάποια ειδική σχέση µε το κράτος, όπως αυτή του 

στρατιωτικού.  Μόνο διαφοροποιήσεις βάσει των καθηκόντων τους είναι ανεκτές.  

                                                                                                                                                             
48 Σ 25 παρ. 4  Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. 
49 Κ.Χ. Χρυσογόνος, Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, 2002, σελ. 151/152.  
50 Σ 45 εδ. α’  Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είναι αρχηγός των Ενόπλων ∆υνάµεων της Χώρας, που τη διοίκησή τους ασκεί η Κυβέρνηση, 
όπως νόµος ορίζει.  
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4) Στρατιωτικός όρκος51  

 "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 υπερασπίζοµαι µε πίστιν και αφοσίωσιν, µέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίµατός 

µου, τας Σηµαίας.  

Να µην τους εγκαταλείπω, µηδε να αποχωρίζοµαι ποτέ απ' αυτών.  

Να φυλάττω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόµους .  

Και να διάγω εν γένει ως πιστός και φιλότιµος στρατιώτης" 

 

 

 

Γ) ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1) Αρχή του πολιτικού ελέγχου52 

 Για τις ανάγκες µίας σύντοµης ιστορικής αναδροµής, αξίζει να γίνει µνεία στη γέννηση 

της αρχής αυτής, η οποία εστιάζεται στη διάταξη της «∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου και του Πολίτη» του 1789, που ορίζει ότι "η διασφάλιση των δικαιωµάτων του 

ανθρώπου και του πολίτη απαιτεί την ύπαρξη µιας δηµόσιας δύναµης. Η δύναµη αυτή ιδρύεται, 

κατά συνέπεια προς όφελος όλων, και όχι για το ιδιαίτερο συµφέρον εκείνων στους οποίους έχει 

ανατεθεί"53 . Σ' αυτή και σε σειρά άλλων διατάξεων εγκατεσπαρµένων στα Συντάγµατα της 

γαλλικής επανάστασης είναι διατυπωµένη η αρχή της υπαγωγής των ενόπλων δυνάµεων στη 

δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένη πολιτική εξουσία, η οποία συνιστά απόρροια του πολιτικού - σε 

αντίθεση µε το στρατιωτικό - χαρακτήρα του συγχρόνου κράτους και της κυριαρχίας του έθνους 

- λαού. ΄Εκτοτε, κατοχυρώθηκε, άµεσα ή έµµεσα, το προβάδισµα της πολιτικής εξουσίας, σε 

συνταγµατικές διατάξεις  που αποβλέπουν i) αφ' ενός στην ανάθεση της διοίκησης των ενόπλων 

δυνάµεων στους φορείς της πολιτικής εξουσίας και ii) αφ' ετέρου στην κατοχύρωση  του 

αποφασιστικού ελέγχου του κοινοβουλίου, σ' ότι αφορά την οργάνωση και τη χρηµατοδότησή 

τους, οπότε και διαµορφώθηκε το πρότυπο του σύγχρονου στρατού. Το ίδιο συνέβη και στην 

Ελλάδα,όπου οι απόπειρες να συγκροτηθεί τακτικός στρατός, ήδη από την επανάσταση του 

                                                 
51 Άρθρο 3 παρ. 1 Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας Στρατού. 
52 Ν.Κ.Αλιβιζάτος, Συνταγµατική θέση των ενόπλων δυνάµεων, Ι, Αρχή του πολιτικού ελέγχου, 1987, σελ. 33-48 
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1821, επιδιώχθηκε να περιβληθούν µε εµπνευσµένες από το γαλλικό πρότυπο εγγυήσεις. 

Βέβαια, έχει αποδειχθεί ότι η πραγµάτωση της αρχής αυτής, δεν είναι αυτονόητη, αλλά 

προσκρούει σε δυσχέρειες. 

 Στο Σύνταγµα του 1975, η υπαγωγή των ενόπλων δυνάµεων στην πολιτική εξουσία 

καθιερώνεται µε την ανάθεση της διοίκησής τους στην Κυβέρνηση. Βάσει της Σ 82 παρ. 154, η 

Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας και βάσει της Σ45 εδ ά 55, 

ασκεί τη διοίκηση των ενόπλων δυνάµεων, διάταξη η οποία καθιερώνει πανηγυρικότερα από 

κάθε άλλη, την υπαγωγή των ενόπλων δυνάµεων στους δηµοκρατικά αναδεικνυόµενους φορείς 

της πολιτικής εξουσίας.  

 Μειονέκτηµα της ρητής ανάθεσης της διοίκησης των ενόπλων δυνάµεων στην 

κυβέρνηση, αποτελεί ο αποκλεισµός κάθε µορφής αυτοδιοίκησης και αυτονόµησης τους από την 

πολιτική εξουσία56, καθώς αποκλείει τη διοίκησή τους, όχι µόνον από τον αρχηγό του κράτους - 

στον οποίο η ίδια η συνταγµατική διάταξη αναγνωρίζει την τυπική απλώς αρχηγία των ενόπλων 

δυνάµεων -, αλλά και από κάθε άλλο όργανο. Πλεονέκτηµα, αντίθετα, της διάταξης, συνιστά η 

ευρύτητα του όρου "διοίκηση", όπως χρησιµοποιείται εν προκειµένω: συνίσταται στο ότι η 

κυβέρνηση είναι αρµόδια, όχι απλώς να διοικεί τις ένοπλες δυνάµεις, αλλά και να καθορίζει τους 

άµεσους και απώτερους στόχους της αποστολής τους, µέσα το πλαίσιο του Συντάγµατος και των 

νόµων και να επιλέγει τα προσφορότερα κατά την κρίση της µέσα για την πραγµάτωσή τους. 

Είναι δεδοµένο πλέον ότι σε µία συνταγµατική τάξη που έχει ως θεµέλιο του πολιτεύµατος την 

αρχή της λαϊκής κυριαρχίας  (Σ 1 παρ. 2-3), 57 η υπαγωγή των ενόπλων δυνάµεων στην πολιτική 

εξουσία θα ήταν αυτονόητη και χωρίς τη ρητή ανάθεσή της διοίκησής τους  στην κυβέρνηση, 

λόγω του αδιαίρετου και ενιαίου χαρακτήρα της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας, κι εποµένως του 

αδιανόητου της ύπαρξης τοµέων της κρατικής εξουσίας, που να εκφεύγουν του ελέγχου του 

λαού ως ανωτάτου οργάνου. Αυτό γίνεται σαφέστερο στη σύγχρονη συνταγµατική τάξη, που 

καθιερώνει ρητά, εκτός από την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, το τεκµήριο της αρµοδιότητας 

υπέρ του λαού, και κατ' επέκταση του δηµοκρατικά εκλεγµένου αντιπροσωπευτικού  σώµατος, 

(Σ 50), 58 την εµπιστοσύνη του οποίου οφείλει επιπλέον να απολαµβάνει η Κυβέρνηση, (Σ 37 

                                                                                                                                                             
53 Άρθρο 12, βλ. ελλην. Μεταφρ. Κ. Μαυριά, Αντ. Παντελή, Συνταγµατικά κείµενα. Ελληνικά και ξένα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1981, σελ. 422-423. 
54 Σ 82 παρ. 1: H Kυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Χώρας, σύµφωνα µε τους ορισµούς του Συντάγµατος και των 
νόµων.  
55 Σ 45 εδ α’  Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είναι αρχηγός των Ενόπλων ∆υνάµεων της Χώρας, που τη διοίκησή τους ασκεί η Κυβέρνηση, όπως 
νόµος ορίζει.  
56 Βλ. την έκφραση του Γ.Κασιµάτη «αποκλείει τη δηµιουργία στα πλαίσια του κρατικού µηχανισµού χώρων όπου σχηµατίζεται και ασκείται 
εξουσία που δεν πηγάζει από το λαό και δεν εκφράζει µέσα από τις συνταγµατικές διαδικασίες τη λαϊκή θέληση», Συνταγµατικό ∆ίκαιο ΙΙ, Οι 
λειτουργίες του κράτους, πανεπιστηµιακές παραδόσεις, τόµος α’, Αθήνα \ Κοµοτηνή, 1980, σελ. 197.  
57 Σ 1 παρ. 2-3:  2. Θεµέλιο του πολιτεύµατος είναι η λαϊκή κυριαρχία. 
                             3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται    
                                 όπως ορίζει το Σύνταγµα.   
58 Σ 50: Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δεν έχει άλλες αρµοδιότητες παρά µόνο όσες του απονέµουν ρητά το Σύνταγµα  και οι νόµοι που είναι 
σύµφωνοι µ’ αυτό.  
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και 84).59 Συνεπώς, η ρητή ανάθεση της διοίκησης των ενόπλων δυνάµεων στην Κυβέρνηση 

συνιστά εξειδίκευση και προέκταση της κοινοβουλευτικής  και δηµοκρατικής αρχής. Επειδή 

ωστόσο οι εξουσίες " όχι µόνο πηγάζουν αλλά και επιστρέφουν στο λαό", 60 µε την έννοια του 

συνεχούς ελέγχου και εποπτείας των ασκούντων επ' ονόµατί του την κρατική εξουσία, και µε 

δεδοµένη την υπέρτατη αρµοδιότητα του λαού να καθορίζει και την αρµοδιότητα και την 

ύπαρξη και τη θέση των άλλων κρατικών οργάνων, η διοίκηση των ενόπλων δυνάµεων από την 

Κυβέρνηση δε µπορεί ν' ασκείται ανεξέλεγκτα, αλλά υπόκειται στην αρχή της νοµιµότητας και 

του κοινοβουλευτικού ελέγχου, βάσει της αρχής του κράτους δικαίου, µε την έννοια ότι η µεν 

νοµοθετική εξουσία καλείται να διαµορφώνει τα πλαίσια61 και να ελέγχει την άσκηση της 

κυβερνητικής αυτής αρµοδιότητας και η δε δικαστική εξουσία να ελέγχει την υπέρβαση την 

άκρων ορίων της αναγκαστικά ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας της κυβέρνησης σ' αυτόν τον 

τοµέα, αποτρέποντας ενδεχόµενες καταχρήσεις. Ο κοινοβουλευτικός και δικαστικός αυτός 

έλεγχος επηρεάζει τόσο το νοµικό καθεστώς όσο και τη δράση των ενόπλων δυνάµεων, σε 

                                                 
59 Σ 37:  1. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και, µε πρότασή του, διορίζει και παύει τα λοιπά µέλη της Κυβέρνησης και 
τους Υφυπουργούς.  
    2.Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός κόµµατος το οποίο διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Αν κανένα κόµµα δεν 
διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία , ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του κόµµατος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία 
διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηµατισµού Κυβέρνησης που να απολαµβάνει την εµπιστοσύνη της Βουλής.  
    3. Αν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου  σε 
κοινοβουλευτική δύναµη κόµµατος και εάν δεν τελεσφορήσει και αυτή, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή στον αρχηγό 
του τρίτου  σε κοινοβουλευτική δύναµη κόµµατος. Κάθε διερευνητική εντολή ισχύει για τρεις ηµέρες. Αν οι διερευνητικές εντολές δεν 
τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κοµµάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναµία σχηµατισµού Κυβέρνησης 
που να έχει την εµπιστοσύνη της Βουλής, επιδιώκει το σχηµατισµό Κυβέρνησης από όλα τα κόµµατα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών και 
σε περίπτωση αποτυχίας αναθέτει στον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου  το 
σχηµατισµό Κυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλογές, και διαλύει τη Βουλή.  
    4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανατίθεται, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, εντολή σχηµατισµού Κυβέρνησης ή 
διερευνητική εντολή σε αρχηγό κόµµατος, αν το κόµµα δεν έχει αρχηγό ή εκπρόσωπο, ή αν ο αρχηγός ή ο εκπρόσωπός του δεν έχει εκλεγεί 
βουλευτής, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δίνει την εντολή σ’ αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική οµάδα του κόµµατος. Η πρόταση για την 
ανάθεση εντολής γίνεται µέσα σε τρεις ηµέρες από την ηµέρα που ο Πρόεδρος της Βουλής ή ο αναπληρωτής του ανακοινώνει στον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας τη δύναµη των κοµµάτων στη Βουλή. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται πριν από κάθε ανάθεση εντολής. 
Ερµηνευτική δήλωση: Στις διερευνητικές εντολές, αν κόµµατα είναι ισοδύναµα σε βουλευτικές έδρες, προηγείται εκείνο που έλαβε περισσότερες 
ψήφους στις εκλογές. Νεοσχηµατισµένο κόµµα µε κοινοβουλευτική οµάδα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής, έπεται του 
παλαιότερου µε ίσο αριθµό εδρών. Στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν παρέχονται διερευνητικές εντολές  σε περισσότερα από τέσσερα κόµµατα.  
    Σ 84: 1. Η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εµπιστοσύνη της Βουλής. Μέσα δε δεκαπέντε ηµέρες από την ορκωµοσία του Πρωθυπουργού , η 
Κυβέρνηση υποχρεούται να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης της Βουλής και µπορεί να τη ζητεί και οποτεδήποτε άλλοτε. Η Βουλή, αν έχουν 
διακοπεί οι εργασίες της κατά το σχηµατισµό της Κυβέρνησης, καλείται µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες να αποφανθεί για την πρόταση 
εµπιστοσύνης.  
   2.Η Βουλή µπορεί µε απόφασή της να αποσύρει την εµπιστοσύνη της από την Κυβέρνηση ή από µέλος της. Πρόταση δυσπιστίας µπορεί να 
υποβληθεί µόνο µετά την πάροδο εξαµήνου αφότου η Βουλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας.  
    Η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπογραµµένη από το ένα έκτο τουλάχιστον των βουλευτών και να περιλαµβάνει σαφώς τα θέµατα για 
τα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση.  
    3.Κατ’ εξαίρεση µπορεί να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας και πριν από την πάροδο εξαµήνου, αν είναι υπογραµµένη από την πλειοψηφία του 
όλου αριθµού των βουλευτών.  
    4.Η συζήτηση για την πρόταση εµπιστοσύνης ή δυσπιστίας αρχίζει µετά δύο ηµέρες από την υποβολή της σχετικής πρότασης, εκτός αν η 
Κυβέρνηση , σε περίπτωση πρότασης δυσπιστίας, ζητήσει να αρχίσει αµέσως η συζήτηση, η οποία δεν µπορεί να παραταθεί πέρα από τρεις 
ηµέρες από την έναρξή της.  
    5. Η ψηφοφορία για την πρόταση εµπιστοσύνης ή δυσπιστίας διεξάγεται αµέσως µόλις τελειώσει η συζήτηση, µπορεί όµως να αναβληθεί για 
σαράντα οκτώ ώρες, αν το ζητήσει η Κυβέρνηση.  
    6.Πρόταση εµπιστοσύνης δεν µπορεί να γίνει δεκτή, αν δεν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών , η οποία όµως 
δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από τα δύο πέµπτα του όλου αριθµού των βουλευτών.  
    Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή, µόνο αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών.  
    7. Κατά την ψηφοφορία για τις πιο πάνω προτάσεις ψηφίζουν οι Υπουργεί και Υφυπουργοί που είναι µέλη της Βουλής.  
60 Αρ. Ι. Μάνεσης, Αι εγγυήσεις … τόµος ΙΙ σελ. 91 .  
    Γ. Κασιµάτης, Συνταγµατικό ∆ίκαιο ΙΙ, Οι λειτουργίες του κράτους, πανεπιστηµιακές παραδόσεις, τόµος α’ Αθήνα \ Κοµοτηνή 1980 σελ. 90, 
όπου αναφέρει: «το σύνταγµα διασφαλίζει τον κύκλο λειτουργίας της δηµοκρατικής αρχής σαν συστήµατος σχηµατισµού και σκοπού της 
κρατικής εξουσίας».  
61 Υιοθετώντας το σχετικό εκτελεστικό νόµο, που προβλέπει και το άρθρο 45 εδα’ του Σ.  
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βαθµό ώστε να καθίσταται πρόδηλη η υπαγωγή τους τελικά σ' ολόκληρο το πλαίσιο διαδικασιών 

ελέγχου πολιτικού χαρακτήρα , κι εποµένως  στο σύνολο των εγγυήσεων της λαϊκής κυριαρχίας 

και του κράτους δικαίου. Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε την αρχή του πολιτικού ελέγχου, οι 

ένοπλες δυνάµεις υπόκεινται ως προς την αποστολή, την οργάνωση και τη δράση τους στο 

δηµοκρατικά εκλεγµένο φορέα της πολιτικής εξουσίας, δηλαδή στην κυβέρνηση, ο οποίος ως 

προς την άσκηση της αρµοδιότητας, που κατ' αυτόν τον τρόπο του ανατίθεται, δηλαδή, της 

διοίκησης των ενόπλων δυνάµεων, υπόκειται µε τη σειρά του στην αρχή της νοµιµότητας, καθώς 

και στο σύνολο των συναφών πολιτικών και δικαστικών ελέγχων που προβλέπει η συγκεκριµένη 

έννοµη τάξη.  

 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, µε έρεισµα την Σ 45 εδ α' είναι ο αρχηγός των ενόπλων 

δυνάµεων. Ωστόσο, η αρχηγία του έχει τυπικό χαρακτήρα, µε αρµοδιότητες: α) την πλήρη 

ενηµέρωση και β) διατύπωση γνώµης, σ' ότι αφορά τα στρατιωτικά ζητήµατα και γ) τον έλεγχο 

της νοµιµότητας  των κυβερνητικών πράξεων διοίκησης των ενόπλων δυνάµεων, στην έκδοση 

των οποίων συµπράττει.  

 Με έρεισµα τη Σ 45 εδ β',62 η διοίκηση των ενόπλων δυνάµεων ανατίθεται στην 

Κυβέρνηση, ζητήµατα της οποίας εξειδικεύονται στο νόµο 660/1977, ο οποίος θεσπίζει το 

οργανωτικό πλαίσιο της διοίκησης των ενόπλων δυνάµεων. Βάσει αυτού του νόµου, η 

διαµόρφωση της αµυντικής πολιτικής και η επιλογή της ηγεσίας  των ενόπλων δυνάµεων 

ανατίθεται στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Άµυνας (ΚΥΣΕΑ), 

που αποτελεί συλλογικό όργανο της Κυβέρνησης.63  

 Το ΚΥΣΕΑ είναι αρµόδιο για τη λήψη αποφάσεων επί ζητηµάτων i) εθνικής άµυνας, 

µετά από συνεργασία πολλών υπουργείων,64 ii) ζητηµάτων που ανάγονται στη σχεδίαση, 

προγραµµατισµό και οργάνωση των πολιτικών δυνάµεων της χώρας, για την επιβίωση σε καιρό 

πολέµου ή την αντιµετώπιση, εν καιρώ ειρήνης, εκτάκτων αναγκών και για τη συµβολή τους 

στην εθνική άµυνα .65 Τέλος, το ΚΥΣΕΑ κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση γενικής ή 

περιορισµένης κατάστασης ανάγκης. Οι αρµοδιότητες του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, βάσει 

του ν. 660/1977, ως προϊσταµένου των υπηρεσιών του υπουργείου του, συνίστανται στην 

εποπτεία, συντονισµό και έλεγχο, των τριών κλάδων, (στρατός, ναυτικό, αεροπορία), των 

                                                 
62 Σ 45 εδ β’: Απονέµει επίσης τους βαθµούς σε όσους υπηρετούν σ’ αυτές, όπως νόµος ορίζει.  
63 Άρθρο 3 παρ. 2 εδ. β’ ν. 660\1977:   Tα Υπουργεία υποχρεούνται να λαµβάνουν τα αποφασιζόµενα µέτρα από το ΚΥ.Σ.Ε.Α., εκδίδοντας ή 
προκαλώντας τις αναγκαίες για την εφαρµογή τους διοικητικές πράξεις, προβαίνοντας, όταν χρειάζεται, και στις απαραίτητες ενέργειες για 
ρύθµισή τους µε νόµο.  
64 ´Aρθρο 3 παρ. 1 εδ α' ν. 660/1977: α. ∆ιαµορφώνει την Πολιτική Εθνικής Αµυνας της Χώρας, σύµφωνα µε εκτίµηση µακράς προοπτικής.  
65 Άρθρο 3 παρ. 1 ν.δ. 17/1974: 1. Το Ανώτατον Συµβούλιον Εθνικής Αµύνης τυγχάνει αρµόδιον όργανον προς λήψιν αποφάσεων επί θεµάτων 
του παρόντος, εκφράζει δε την Κυβερνητικήν Πολιτικήν επί της Εθνικής Αµύνης. Άρθρο 2 παρ. 2 ν.δ. 17/1974:  2. Ως Πολιτιτική Σχεδίασης 
Εκτάκτου Ανάγκης νοείται η σχεδίασις και ο προγραµµατισµός ο αναφερόµενος εις την οργάνωσιν, προπαρασκευήν και κινητοποίησιν των 
Πολιτικών ∆υνάµεων, προς επιβίωσιν εν πολέµω ή την αντιµετώπισιν εκτάκτων εν ειρήνη αναγκών και συµβολήν αυτών εις την Εθνικήν 
Άµυναν, ήτις εξασφαλίζει δια της Πολιτικής Κινητοποιήσεως και της Πολιτικής Αµύνης.  
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ενόπλων δυνάµεων, στην νοµοθετική πρωτοβουλία και κανονιστική αρµοδιότητα, στην ανάθεση 

ορισµένων αρµοδιοτήτων στους υφυπουργούς του και στην εφαρµογή της αµυντικής πολιτικής  

της χώρας. Ωστόσο, ο Ν. 660/1977, την πρωταρχική ευθύνη την αναθέτει σε αµιγώς 

στρατιωτικά όργανα,  µε επικεφαλείς το Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) και 

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ) και τον αρχηγό του, (που έχει περιορισµένη 

διοικητικη δικαιοδοσία). Τέλος, η stricto seusu   διοίκηση των ενόπλων δυνάµεων ανήκει, βάσει 

του ν. 660/1977, στα Γενικά Επιτελεία των τριών κλάδων (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) και τους αρχηγούς 

τους και στα αντίστοιχα Ανώτατα Συµβούλιά τους (ΑΣΣ, ΑΝΣ, ΑΑΣ). 66 

2) Καταστάσεις ανάγκης και ενδιάµεσες καταστάσεις ανάγκης 

 Ως κατάσταση ανάγκης στη Σ 48, νοείται η κατάσταση µε κύριο διακριτικό γνώρισµα 

την αξιοποίηση των ενόπλων δυνάµεων για την επίτευξη σκοπών πέραν της συνήθους και 

προδιαγεγραµµένης αποστολής τους, δηλαδή, για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, 

ανεξαρτησίας, ουδετερότητας και ακεραιότητας. Μετά τον πόλεµο, σηµαντικότερη κατάσταση 

ανάγκης είναι η κατάσταση πολιορκίας, παράλληλα µε την οποία προβλέπονται κι άλλες 

ενδιάµεσες καταστάσεις ανάγκης.  

 Βάσει της Σ 48 παρ.1, λόγοι που οδηγούν στην κατάσταση πολιορκίας είναι ο πόλεµος, η 

επιστράτευση εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άµεσης απειλής της εθνικής ασφαλείας, και η 

εκδήλωση ενόπλου κινήµατος για την ανατροπή του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.  Και στις 

τέσσερις περιπτώσεις της Σ 48 παρ. 1, οι ένοπλες δυνάµεις βρίσκονται στο επίκεντρο, γιατί, είτε 

ως ενεργός πρωταγωνιστής των εξελίξεων , αν πρόκειται για πόλεµο, είτε ως αποτρεπτική 

δύναµη ξένων επιβουλών, αν πρόκειται για επιστράτευση εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων, είτε ως 

πιθανός στόχος ή πηγή απειλών και στο εσωτερικό της χώρας, αν πρόκειται για άµεση απειλή 

της εθνικής ασφάλειας, και ένοπλο κίνηµα προς ανατροπή του δηµοκρατικού πολιτεύµατος , το 

στράτευµα αναδεικνύεται  σε παράγοντα του οποίου η συγκρότηση και δράση αποτελούν 

πρωταρχικό αντικείµενο των εξαιρετικών µέτρων της Σ 48. Και αυτό, γιατί  τα µέτρα αυτά 

αποβλέπουν προεχόντως, είτε στο να διευκολύνουν τις ένοπλες δυνάµεις στην εκπλήρωση της 

διευρυµένης αποστολής, που υπό εξαιρετικές περιστάσεις τους ανατίθεται, είτε στο να τις 

αποτρέψουν από το να στραφούν κατά της δηµοκρατικής νοµιµότητας . Έτσι οι ένοπλες 

δυνάµεις συνιστούν ταυτόχρονα "έσχατο εγγυητή" της κρατικής µας υπόστασης απέναντι  σε 

επιβουλές παρεχόµενες είτε έσωθεν είτε έξωθεν. και ως πιθανότερο εµπνευστή και φορέα 

ανατρεπτικών κινήσεων κατά της δηµοκρατικής νοµιµότητας. 67 

                                                 
66 Ν.Κ. Αλιβιζάτος, Η Συνταγµατική Θέση των ενόπλων δυνάµεων, Ι, Η Αρχή πολιτικού ελέγχου, 1987, σελ. 111 επ.  
67 Ν.Κ. Αλιβιζάτος, Η Συνταγµατική θέση των ενόπλων δυνάµεων, Ι, Η Αρχή του Πολιτικού ελέγχου, 1987, σελ. 206-207.  
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 Ενδιάµεσες καταστάσεις ανάγκης εµφανίζονται όταν οι ένοπλες δυνάµεις, χωρίς ν' 

αναλαµβάνουν αρµοδιότητες των πολιτικών αρχών στην ίδια έκταση που τους επιτρέπεται όταν 

κηρυχθεί κατάσταση πολιορκίας, χρησιµοποιούνται για τη διεκπεραίωση των αποστολών που, 

υπό συνθήκες οµαλότητας εµπίπτουν κατ' αρχήν στην δικαιοδοσία των σωµάτων ασφαλείας. 

Παραδείγµατα συνιστούν, η πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης68 και η επίταξη, που βρίσκουν 

έρεισµα στις Σ 18 παρ. 369, (επίταξη πραγµάτων), και Σ 22 παρ. 3 εδβ70, (προσωπικές επιτάξεις). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

1) Στρατιωτική Θητεία71 

 

Η θητεία των στρατιωτικών βρίσκει έρεισµα στη Σ 4 παρ. 6, που ορίζει ότι: "κάθε 

Έλληνας που µπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωµένος να συντελεί στην άµυνα της Πατρίδας 

σύµφωνα µε τους ορισµούς των νόµων" . Επίσης βάσει της Σ 25 παρ. 4, το κράτος δικαιούται ν' 

αξιώνει από τους πολίτες την εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας, ως τη θεµελιωδέστερη 

θεσµοθετηµένη εκδήλωση του χρέους αλληλεγγύης.  

Η στρατιωτική θητεία έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, και γι' αυτό έχουν θεσπιστεί 

πλείστες διατάξεις που κυρώνουν αυστηρά τη µη εκπλήρωσή της. Τέτοιες διατάξεις έχει 

περιλάβει ο νοµοθέτης στον ΠΚ, που αφορούν, είτε στα εγκλήµατα µη στρατιωτικών, και που 

ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και την υποχρέωση για στράτευση, όπως η τεχνητή 

πρόκληση ανικανότητας για την στρατιωτική υπηρεσία, (ΠΚ 203)72 ή η στρατολογία για ξένο 

κράτος, (ΠΚ 206)73, είτε στη συµµετοχή µη στρατιωτικών στη διάπραξη αµιγώς στρατιωτικών 

εγκληµάτων, όπως η διέγερση προσώπου να παραβεί υπηρεσιακή του υποχρέωση, (ΠΚ 202)74 . 

Οι διατάξεις αυτές του ΠΚ, (ΠΚ 202-206) αποσκοπούν, i)  στην επιβολή εκπλήρωσης της 

στρατιωτικής θητείας και ii)  στην προστασία της στρατιωτικής υπηρεσίας, ως αυτοτελές έννοµο 

                                                 
68 ν.δ. 17/1974 " περί πολιτικής σχεδίασης εκτάκτου ανάγκης" 
     ν. 4442/1929 "περί κυρώσεως του από 21/9/1926 ν.δ. "περί στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων" όπως τροποποιήθηκε µε το 
ν. 611/1977.  
69  Σ. 18 παρ. 3 : Ειδικοί νόµοι ρυθµίζουν τα σχετικά µε τις επιτάξεις για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάµεων σε περίπτωση πολέµου ή 
επιστράτευσης, ή για τη θεραπεία άµεσης κοινωνικής ανάγκης που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη ή υγεία. 
70  Σ. 22 παρ. 3 εδ. β': Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας από τους δηµοσίους υπαλλήλους και τους 
υπαλλήλους οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.  
71 Ν.Κ.Αλιβιζάτος, Συνταγµατική θέση των ενόπλων δυνάµεων, ΙΙ, ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Στρατιωτικών, 1992, σελ. 30-73 
72 ΠΚ 203: -1. Όστις εκ προθέσεως και προς αποφυγήν της στρατεύσεως καθιστά εαυτόν, µόνος ή δι' άλλου, εν όλω ή εν µέρει, διαρκώς ή 
προσκαίρως, ανίκανον προς την εν τω στρατώ υπηρεσίαν δι' ακρωτηριασµού ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον, τιµωρείται διά φυλακίσεως µέχρι 
δύο ετών, δυναµένου του δικαστηρίου να επιβάλη και στέρησιν των πολιτικών δικαιωµάτων. 2. ∆ιά της αυτής ποινής φυλακίσεως και διά 
χρηµατικής ποινής τιµωρείται και όστις εκ προθέσεως επιφέρει παρ' ετέρω τη θελήσει  αυτού, τοιαύτην ανικανότητα, εάν η πράξις δεν 
τιµωρείται βαρύτερον κατ' άλλην τινά διάταξιν.  3. Ο εν καιρώ πολέµου, ενόπλου στάσεως ή γενικής επιστρατεύσεωνς διαπράττων τας εν ταις 
πρηγουµέναις παραγράφοις πράξεις, τιµωρείται διά καθείρξεως µέχρι 10 ετών, ον η πράξις δεν τιµωρείται βαρύτερος κατ' άλλην διάταξην.  
73 ΠΚ 206: Ο στρατολογών Έλληνα πολίτην προς στρατιωτικήν εν ξένω κράτει υπηρεσίαν, ως και ο καθ' οιονδήποτε τρόπον βοηθών τούτον, 
τιµωρείται διά φυλακίσεως.  
74 ΠΚ 202:  1. Ο καθ' οιονδήποτε τρόπον εκ προθέσεως προκαλών ή διεγείρων πρόσωπον  υπηρετούν εν τω στρατώ εις παράβασιν υπηρεσιακής 
τινος υποχρεώσεως, τιµωρείται  δια φυλακίσεως µέχρι τριών ετών. 2. Με την αυτήν ποινήν τιµωρείται, όστις εκ προθέσεως προκαλεί ή διεγείρει 
πρόσωπον υποκείµενον εις στράτευσιν, όπως, καλούµενον εις τον στρατόν, µη υπακούση εις την προσκλησιν . 3. Ο εν καιρώ πολέµου, ενόπλου 
στάσεως ή γενικής επιστρατεύσεως διαπράττων τας εν τοις προηγουµέναις παραγράφοις πράξεις, τιµωρείται διά καθείρξεως µέχρι δέκα τών. 4. 
Αι πιναί του παρόντος άρθρου επιβάλονται, εάν η πράξις δεν τιµωρείται βαρύτερον κα' άλλην τινα διάταξιν. 
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αγαθό. Ωστόσο, οι ΠΚ 202-206 έχουν παρακολουθηµατικό χαρακτήρα  σε σχέση µε τα γνήσια 

στρατιωτικά εγκλήµατα που προβλέπει ο ισχύων Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας (ΣτρΠΚ) στις 

ΣτρΠΚ 43-62, όπως το έγκληµα της ανυποταξίας (ΣτρΠΚ 43)75 , της λιποταξίας (ΣτρΠΚ 44 

επ.)76, της εκούσιας πρόκλησης ανικανότητας στράτευσης (Στρ ΠΚ 58)77. Οι διατάξεις αυτές 

προστατεύουν την υπο διαµόρφωση στρατιωτική υπηρεσία, επιχειρώντας να επιβάλλουν την 

εκπλήρωση της στρατιωτικής υποχρεώσεως, όχι µόνο του στρατιωτικού, αλλά και του 

στρατεύσιµου. Τέλος, εφαρµογή τυγχάνει και ο ισχύων στρατολογικός νόµος78, ο οποίος 

καθιερώνει αναφορικά µε το έγκληµα της ανυποταξίας, τη διοικητική ποινή της πρόσθετης 

στρατιωτικής υποχρέωσης79, και προβλέπει σειρά στερήσεων για όσους έχουν καταδικασθεί 

αµετάκλητα - για ανυποταξία ή λιποταξία - και για χρονικά διαστήµατα που η διάρκειά τους 

εξαρτάται  από το αν η χώρα βρίσκεται σε περίοδο ειρήνης ή µερικής επιστράτευσης ή σε 

περίοδο πολέµου ή γενικής επιστράτευσης80 : στέρηση του δικαιώµατος του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι, της άσκησης επαγγέλµατος που προϋποθέτει άδεια διοικητικής ή αστυνοµικής 

αρχής81 και του διορισµού στο δηµόσιο, σε νπδδ και το δηµόσιο τοµέα γενικότερα.82  

 Το πλέγµα όλων αυτών των κυρώσεων, διοικητικών και ποινικών, που εξαρχής 

περιβάλον την εκπλήρωση της στρατιωτικής υποχρέωσης στον τόπο µας, υπήρξε τόσο αυστηρό, 

ώστε ν' αποκλείεται ο χαρακτηρισµός του στρατεύεσθαι ως δικαιώµατος  και µάλιστα πολιτικού 

και να πρόκειται για δηµόσιο καθήκον µε συνταγµατικό έρεισµα τις Σ 4 παρ. 6 και Σ 25 παρ. 483, 

από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση  του κοινού νοµοθέτη να περιβάλει τη στρατιωτική θητεία 

µε τις εγγυήσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη κι αποτελεσµατική εκπλήρωσή της.  

                                                 
75 Στρ.ΠΚ 43: Στρατιωτικός που προσποιείται νόσο ή άλλο σωµατικό ή διανοητικό ελάττωµα  ή µεταχειρίζεται άλλα απατηλά µέσα ή 
τεχνάσµατα µε σκοπό να αποφύγει διαρκώς ή προσωρινά, ολικά ή µερικά, τη στρατιωτική του υποχρέωση, τιµωρείται : α) Σε ειρηνική περίοδο, 
µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους. β) Σε πολεµική περίοδο, µε φυλάκιση τουλάχιστον εντός έτους και, αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού, µε 
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών.  
76 Στρ.ΠΚ 44: Στρατιωτικός που προξενεί στον εαυτό του ανικανότητα για κάποια στρατιωτική υπηρεσία ή προσποιείται τέτοια ανικανότητα 
χρησιµοποιώντας απατηλά µέσα ή τεχνάσµατα µε πρόθεση να αποφύγει την εκτέλεσή της, µε την επιφύλαξη των άρθρων  53, 74 και 76 
τιµωρείται α) Σε ειρηνική περίοδο, µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους β) Σε πολεµική περίοδο, µε φυλάκιση τουλάχιστον  ενός έτους και, αν η πράξη 
τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού, µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.  
77 Στρ.ΠΚ 58: Στρατιωτικός που δηµόσια µε λόγο ή έργο ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκδηλώνει καταφρόνηση για τη σηµαία, το στρατό ή 
διακριτικό σήµα του στρατού ή σώµατος αυτού, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.  
78 ν. 1763/1988 
79 άρθρο 17 παρ. 5β' ν. 1763/1988: Σε όλες τις κατηγορίες ανυπότακτων επιβάλλεται επίσης πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία έξι µηνών, καθώς 
και οι προβλεπόµενες από το άρθρ. 19 στερήσεις.  
80 άρθρο 19 παρ. 5 ν. 1763/1988: Οι στερήσεις των προηγούµενων παραγράφων σε περίοδο ειρήνης ή µερικής επιστράτευσης παύουν να 
ισχύουν εφ’ όσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: α) Εκπληρωθούν όλες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή συµπληρωθεί το 
πεντηκοστό έτος της ηλικίας και β) εκτεθεί η ποινή που επιβλήθηκε.  
Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέµου οι παραπάνω στερήσεις παύουν να ισχύουν µόνο µε τη συµπλήρωση του πεντηκοστού έτους της 
ηλικίας και την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε.   
81 άρθρο 19 παρ. 1-2 ν. 1763/1988: 1. Όσοι καταδικάζονται αµετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία στερούνται της ικανότητας να εκλέγουν 
και να εκλέγονται.  
      2. Η αµετάκλητη καταδίκη για τα ίδια εγκλήµατα επιφέρει στέρηση του δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος που προϋποθέτει άδεια 
διοικητικής ή αστυνοµικής αρχής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
82 άρθρο 19 παρ. 4 ν. 1763/1988: Για τους ανυπότακτους  και λιποτάκτες ισχύουν επίσης οι στερήσεις διορισµού που προβλέπονται κάθε φορά 
από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, οι οποίες εφαρµόζονται για τις προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα.  
83 Σ 25 παρ. 4 : Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.  
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Επίσης, αξιοµνηµόνευτη είναι η καθιέρωση της αρχής αυτοπρόσωπης εκπλήρωσης της 

στρατιωτικής θητείας για πρώτη φορά µε το ν. ΨΙΣΤ'/1878, που πλέον επιβάλλεται και µε τη 

συνταγµατική διάταξη (Σ4παρ. 6). 

Η νοµοθετική κατοχύρωση της καθολικότητας και της ισότητας στη στράτευση δεν 

υπήρξε ποτέ αυτονόητη. Η αρχή της καθολικότητας της στράτευσης συνάπτεται µε το 

υποκείµενο - φορέα της σχετικής υποχρέωσης και σηµαίνει ότι όλοι οι πολίτες που έχουν την 

προς στράτευση ηλικία υπέχουν υποχρέωση θητείας υπό τα όπλα. Την προς στράτευση ηλικία 

καθόριζε ανέκαθεν ο στρατολογικός νοµοθέτης βάσει των βιολογικών χαρακτηριστικών του 

άρρενος πληθυσµού σε αµυντικές ανάγκες της χώρας84. Η ευχέρεια όµως του κοινού νοµοθέτη 

να µεταβάλει τα όρια της προς στράτευση ηλικίας δεν είναι απεριόριστη, αλλά οριοθετείται από 

τις βιολογικές παραµέτρους και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η µεταβολή στην άσκηση 

θεµελιωδών  συνταγµατικών δικαιωµάτων και στην εκπλήρωση συνταγµατικών υποχρεώσεων. 

Σ' αυτό το σηµείο είναι ανάγκη να γίνει µνεία στις εξαιρέσεις από την καθολικότητα, δηλαδή 

στις "αναβολές κατάταξης" και στις "απαλλαγές" 85και στο επιτρεπτό τους ή µη. Αν και σε 

                                                 
84 άρθρο 1 παρ. 2 ν. 1763/1988 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 παρ. 1 ν. 1911/1990 για την ηλικία της στράτευσης όπως 
καθορίζεται µέχρι σήµερα. : Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας , που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άµυνας  (ΓΕΕΘΑ) και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν να καλούνται οι Έλληνες σε εκτέλεση 
στρατιωτικής υπηρεσίας από την 1η Ιανουαρίου του έτους, κατά το οποίο διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους.  
85 άρθρα 7-8  ν. 1763/1988 :  Άρθρο 7. Αναβάλλεται η κατάταξη στις ένοπλες δυνάµεις:  «α. 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». Η περ. α. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 αρθρ. 20 Νοµ. 2109/1992 (ΦΕΚ Α’ 205), κατωτ. αριθµ. 94. 
   β) Όσων καλούνται για κατάταξη και έχουν αδελφό που υπηρετεί στις Ένοπλες ∆υνάµεις για εκπλήρωση στρατεύσιµης υποχρέωσης και δεν 
είναι λιποτάκτης ή καλείται για κατάταξη την ίδια ηµέρα.  
   γ) Όσων κρίνονται προσωρινά ακατάλληλοι, για λόγους υγείας, από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές ή συµβούλια των Ενόπλων 
∆υνάµεων.  « 2. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών>  
   α. ∆ιαρκεί 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. ∆ιατηρείται ισχυρή ή παρατείνεται η µειώνεται ανάλογα, σε περίπτωση  που πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών του ο στρατεύσιµος 
µετεγγράφεται ή εγγράφεται από την αρχή σε άλλο τµήµα ή άλλη σχολή της περιπ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου αυτού.  
   γ. Εφόσον δεν έχει λήξει διακόπτεται:  
   1)Με αίτηση του δικαιούχου ή µε την απώλεια της ιδιότητας του σπουδαστή σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την οικεία σχολή.  
   2)Αν επί ένα ηµερολογιακό έτος ο στρατεύσιµος δεν συµµετάσχει επιτυχώς σε ένα τουλάχιστον µάθηµα τµηµατικής ή πτυχιακής εξετάσεως ή 
σε εργαστηριακή ή πρακτική άσκηση ή δεν ασχοληθεί µε πτυχιακή εργασία.  
   3)Την 31η ∆εκεµβρίου του επόµενου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών»  
     Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 αρθρ. 20 Νοµ. 2109/1992 (ΦΕΚ Α’ 205), κατωτ. αριθ. 94Σύµφωνα δε µε την παρ. 3 άνω 
άρθρ. 20 Νοµ. 2109/1992 ορίστηκε 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 αίτηση την υπαγωγή τους στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου» 
   3.Η αναβολή κατάταξης λόγω αδελφού που υπηρετεί ή καλείται για κατάταξη την ίδια ηµέρα, λήγει µε την ολοκλήρωση της στρατεύσιµης 
υπηρεσίας του αδελφού εξαιτίας του οποίου δηµιουργείται το δικαίωµα. Η αναβολή αυτή διακόπτεται  µε αίτηση του δικαιούχου.  
   4. Η διάρκεια της αναβολής κατάταξης  για λόγους υγείας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη συνολικά και µπορεί να χορηγείται και 
τµηµατικά, κατά έτη ή εξάµηνα.  
    5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που  εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τη χορήγηση 
της αναβολής κατάταξης, η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τυχόν εκπρόθεσµη  υποβολή τους, οι 
υποχρεώσεις όσων λαµβάνουν αναβολή κατάταξης, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.  
  «Με όµοια απόφαση µπορεί να απαγορεύεται η χορήγηση  αναβολής λόγω σπουδών για ορισµένες σχολές του εξωτερικού».  Το µέσα σε «  « 
δεύτερο εδάφιο προστέθηκε από την παρ. 4 αρθρ. 20 Νοµ. 2109/1992 (ΦΕΚ Α 205) , κατωτ. αριθ. 94.  
   6.Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέµου, µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να διακόπτεται η αναβολή  όλων ή ορισµένων κατηγοριών 
στρατευσίµων.   
Εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη.  
 Άρθρο 8.- 1. Εξαιρούνται από τις προσκλήσεις γα κατάταξη:  
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   α)Οι κρατούµενοι σε φυλακές είτε ελληνικές είτε άλλης χώρας, καθώς και όσοι κρατούνται από άλλη αρµόδια αρχή.  
   β)Όσοι βρίσκονται σε εκτόπιση µε απόφαση ελληνικού δικαστηρίου.  
   « γ. Όσοι νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κέντρα υγείας του ∆ηµοσίου, δήµων, κοινοτήτων ή άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου καθώς και  όσοι νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία του εξωτερικού ή ακολουθούν θεραπευτική αγωγή στα κατά τις διατάξεις του Ν. 
1729/1987 λειτουργούντα κέντρα θεραπείας εξαρτηµένων ατόµων».  
     Η υποπαρ. Γ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 5 άρθρ. 15 Νοµ. 1911/1990 (ΦΕΚ Α’ 166), Τοµ. 36∆, σελ. 1338,501.  
   δ) Οι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού.  
   «ε. Όσοι πτυχιούχοι σχολής της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρ. 7 του νόµου αυτού εγγράφονται για απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
ή ιατρικής ειδικότητας σε εκπαιδευτικό ίδρυµα ή κλινική ή επιστηµονικό εργαστήριο σχολής  ισότιµης ή ανώτερης αυτής από την οποία 
αποφοίτησαν.  
   στ. Οι σπουδαστές  ινστιτούτου Επαγγελµατικής Καταρτίσεως του Νοµ. 2009/1992 ή σχολής της δευτεροβάθµιας εκπαιδεύσεως ή 
αναγνωρισµένου ωδείου, οι µαθητές λυκείου, οι απόφοιτοι λυκείου που πρόκειται να συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία εισαγωγής ή 
εγγραφής σε σχολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εξωτερικού, καθώς και οι σπουδαστές 
προπαρασκευαστικού τµήµατος σχολής του εξωτερικού, εφόσον η φοίτηση σε αυτό είναι υποχρεωτική για την εγγραφή σε ανώτατη σχολή και 
εφόσον διδάσκονται σε αυτό και άλλα µαθήµατα πλην ξένης γλώσσας» .  
   Οι περιπτ. ε’ και στ’ αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 5 αρθρ. 20 Νοµ. 2109/1992 (ΦΕΚ Α’ 205) κατωτ. αριθµ. 94.  
   ζ)  Οι σπουδαστές αναγνωρισµένων ιερατικών σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού που πρόκειται να χειροτονηθούν.  
  « . Οι δόκιµοι ή µόνιµοι υπάλληλοι  των καθοριζοµένων µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής άµυνας και Εξωτερικών διεθνών 
οργανισµών, για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα του δοκίµου  ή µόνιµου υπαλλήλου των οργανισµών αυτών».  
   Η υποπαρ.  η  προστέθηκε  ως άνω από την παρ. 6 άρθρ. 15 Νοµ. 1911/1990 (ΦΕΚ Α’ 166), Τοµ. 36 ∆, σελ. 1338, 501.  
   «θ.  Όσοι στρατεύσιµοι της κλάσεως 1995 και νεότερων υπηρετούν σε πλοία άνω των 1000 κ.ο.χ. µε ελληνική ή ξένη σηµαία, συµβεβληµένα 
όµως ασφαλιστικά µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο.  
   ι. Όσοι στρατεύσιµοι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ευρίσκονται στο εξωτερικό και διαπρέπουν σε επιστηµονικές εργασίες ή έρευνες 
ή προσφέρουν εθνικές υπηρεσίες υψίστης σπουδαιότητας».  
   Οι περιπτ. θ΄ και ι΄ προστέθηκαν από την παρ. 6 άρθρ. 20 Ν. 2109/1992 (ΦΕΚ Α΄205), κατωτ. αριθ. 94.  
    2.Η εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη των µόνιµων κατοίκων εξωτερικού είναι απεριόριστης διάρκειας, διακόπτεται δε µόνο στις 
εξής περιπτώσεις: 
α) ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου,  
β) αυτοδικαίως µετά τη συµπλήρωση εξάµηνης παραµονής µέσα στο ίδιο έτος στην Ελλάδα. 
    Η ιδιότητα του µονιµου κατοίκου εξωτερικού δεν αποβάλλεται για όσο χρονικό διάστηµα ο µόνιµο κάτοικος εξωτερικού παραµένει στην 
Ελλάδα για σπουδές, εκτός αν το χρονικό αυτό διάστηµα υπερβεί συνολικά τα δώδεκα έτη.  
   "3. Η εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη αυτών που συνεχίζουν τις σπουδές τους για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή 
ιατρικής ειδικότητας.: 
α. ∆ιαρκεί, όταν πρόκειται για πτυχιούχους ιατρικών σχολών µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο συµπληρώνουν το 30ό έτος της 
ηλικίας τους και για τους πτυχιούχους των λοιπών σχολών µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο συµπληρώνουν το εικοστό ένατο 
έτος της ηλικίας του.  
β. Χορηγείται εφόσον η ελάχιστη προβλεπόµενη διάρκεια  των σπουδών για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου ή ιατρικής ειδικότητας δεν 
υπερβαίνει το παραπάνω όριο ηλικίας και εφόσον η εγγραφή στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, κλινική ή επιστηµονικό εργαστήριο 
πραγµατοποιείται πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο στρατεύσιµος υποχρεούται να καταταγεί στις ένοπλες δυνάµεις λόγω λήξεως ή 
διακοπής της νόµιµης παραµονής του έξω από αυτές.  
γ. ∆ιακόπτεται είτε µε αίτηση του δικαιούχου, είτε µε την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ιατρικής ειδικότητας, είτε µε τη διαγραφή 
από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, την κλινική ή το επιστηµονικό εργαστήριο, για οποιονδήποτε λόγο.  
    4.Η εξαίρεση της περιπτ. στ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου: 
α. ∆ιαρκεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους, κατά το οποίο ο στρατεύσιµος συµπληρώνει το εικοστό τέταρτο  έτος της ηλικίας του, αν 
πρόκειται για σπουδαστή Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Καταρτίσεως και το εικοστό πρώτο για τις λοιπές περιπτώσεις.  
β. Χορηγείται προκειµένου µεν περί σπουδαστών ή µαθητών, εφόσον η διάρκεια της εναποµένουσας φοίτησης για την απόκτηση  του κατά 
περίπτωση διπλώµατος, απολυτηρίου ή πτυχίου δεν υπερβαίνει τά παραπάνω όρια ηλικίας, προκειµένου δε περί υποψηφίων σχολής της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εφόσον κατά τη διάρκεια της εξαίρεσης πρόκειται να διενεργηθούν γενικές εισαγωγικές εξετάσεις.  
γ. ∆ιακόπτεται  είτε µε αίτηση του δικαιούχου, είτε µε την ολοκλήρωση των σπουδών είτε µε την απώλεια της σπουδαστικής ή της µαθητικής  
ιδιότητας, είτε µε την απώλεια και δεύτερου εξαµήνου για τους µαθητές των  Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Καταρτίσεως. 
    Οι παρ. 3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 7 άρθρ. 20 Νοµ. 2109/1992 (ΒΕΚ Α΄205), κατωτ. αριθ. 9. 
    5. Η εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη των σπουδαστών  ιερατικών σχολών διακόπτεται, αν το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 
του έτους, κατά το οποίο οι ενδιαφερόµενοι συµπληρώνουν το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν χειροτονηθεί.  
  " Η εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη  των υπηρετούντων σε πλοία άνω των 1000 κ.ο.χ. µε ελληνική ή ξένη σηµαία, συµβεβληµένα 
όµως ασφαλιστικά µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο, διαρκεί δύο έτη και διακόπτεται είτε µε αίτηση  του δικαιούχου είτε  µε τη συµπλήρωση 
οκτάµηνης συνεχούς ή δωδεκάµηνης συνολικής διακοπής της ναυτολογήσεως".  
    "Η εξαίρεση των αναφεροµένων στην περίπτ. ι' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά 
το οποίο ο στρατεύσιµος συµπληρώνει το 32ο έτος της ηλικίας του. Για τη χορήγηση ή µη της εξαίρεσης και για τη διάρκειά της αποφασίζει, 
κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εθνικής άµυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων 
∆υνάµεων και προηγούµενη σύµφωνη  γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου του Κλάδου". 
     Τα δύο τελευταία εδάφια µέσα σε "   " προστέθηκαν από την παρ. 9 αρθρ. 20 Νο 2109/1992 (ΦΕΚ Α' 205), κατωτ. αριθ. 94.  
     "6. Οι οπλίτες που εισάγονται σε σχολή του εσωτερικού για την οποία παρέχεται αναβολή κατάταξης, καθώς και οι οπλίτες που εισάγονται ή 
έχουν εισαχθεί κατά το σπουδαστικό έτος 1992- 1993 σε Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Καταρτίσεως  έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την προσωρινή 
απόλυσή τους και την εξαίρεσή τους από τις προσκλήσεις για κατάταξη. Για τη χορήγηση, τη διάρκεια και τη διακοπή της εξαιρέσεως 
εφαρµόζονται για τους σπουδαστές σχολών του εσωτερικού οι διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρ. 7 του νόµου αυτού και για τους σπουδαστές 
Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Καταρτίσεως οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού".  
      Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 10 αρθρ. 20 Νοµ. 2109/1992 (ΦΚ Α΄205), κατωτ. αριθµ. 94.  
      7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής άµυνας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α.  και δηµοσιεύεται  στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις  και τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την 
εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη, η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τυχόν εκπρόθεσµη 
υποβολής τους,  οι υποχρεώσεις όσων εξαιρούνται, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία  για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.  
     8. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέµου µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση  του 
Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δε δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα  της Κυβερνήσεως, να διακοπεί η εξαίρεση όλων ή ορισµένων κατηγοριών.  
και άρθρα 2 και 3 της απόφασης Φ 429.1/157/340105/8-13/9/1988 του ΥΕΘΑ ( ΦΕΚ Β΄ 675 ) 
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πολλές περιπτώσεις, οι αλλεπάλληλες αναβολές ενδέχεται να οδηγήσουν σε κάµψη, αν όχι σε 

ευθεία αναίρεση της αρχής της καθολικότητας, η δυνατότητα αυτή, η οποία υπάρχει i) για να 

συµβιβαστούν κατά χρόνο, εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης και άσκηση άλλων 

συνταγµατικών δικαιωµάτων, όπως αυτό της εκπαίδευσης86 ii) για σκοπούς κοινωνικούς (πχ 

αναβολή λόγω υπηρετούντος αδελφού) και iii) για λόγους εθνικής πολιτικής (αναβολή για 

µόνιµους κατοίκους εξωτερικού)87, της στρατολογικής αρχής, δεν προσκρούει στο Σύνταγµα εφ' 

όσον ασκείται µε αντικειµενικά κριτήρια και βάσει διατάξεων που δεν εισάγουν αθέµιτες 

διακρίσεις88 . Όσον αφορά τις "απαλλαγές" 89από την υποχρέωση στρατιωτικής θητείας, οι 

οποίες συνιστούν την προφανέστερη περίπτωση αναίρεσης της αρχής της καθολικότητας, ο 

ισχύων στρατολογικός νόµος έχει κατηγοριοποιήσει τις οµάδες ατόµων που χρήζουν απαλλαγής 

από τη στρατιωτική θητεία και είναι οι εξής: i)  οι ακατάλληλοι για λόγους υγείας90 ii)  οι 

                                                 
86 άρθρο 30παρ. 2 ν. 1763/1988:  2. Όσοι κατά την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού βρίσκονται νόµιµα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων 
∆υνάµεων και έχουν τις προϋποθέσεις µεταφοράς σους υπόχρεους µειωµένης θητείας, τις οποίες απαιτούσε το προηγούµενο νοµικό καθεστώς 
και εξακολουθούν να τις έχουν και κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για µεταφορά, διέπονται από το προηγούµενο καθεστώς ως προς 
τη διάρκεια της θητείας.  
 και άρθρο 8 παρ. 1 ε' ν. 1763/1988 : ε. Όσοι πτυχιούχοι σχολής της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρ. 7 του νόµου αυτού εγγράφονται για 
απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ιατρικής ειδικότητας σε εκπαιδευτικό ίδρυµα ή κλινική ή επιστηµονικό εργαστήριο σχολής  ισότιµης 
ή ανώτερης αυτής από την οποία αποφοίτησαν. 
Πρβλ. ΣτΕ 1813/1979, Το Σ, 1980, σελ 173 
87 άρθρο 8 παρ. 1 δ' ν. 1763/1988:  δ) Οι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού. 
και άρθρο 8 παρ. 2 ν. 1763/1973:  2. 2.Η εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη των µόνιµων κατοίκων εξωτερικού είναι απεριόριστης 
διάρκειας, διακόπτεται δε µόνο στις εξής περιπτώσεις :  
α) ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου,  
β) αυτοδικαίως µετά τη συµπλήρωση εξάµηνης παραµονής µέσα στο ίδιο έτος στην Ελλάδα.  
Η ιδιότητα του µόνιµου κατοίκου εξωτερικού δεν αποβάλλεται για όσο χρονικό διάστηµα ο µόνιµος κάτοικος εξωτερικού παραµένει στην 
Ελλάδα για σπουδές, εκτός αν το χρονικό αυτό διάστηµα υπερβεί συνολικά τα δώδεκα έτη.  
88 πρβλ. όµως τις ΣτΕ 1774 και 1914/1973 βλ. εκτενέστερα επισκόπηση της σχετικής  νοµολογίας από τον Β. Αραβαντινό. Η αρχή της 
ισότητας ενώπιον των δηµοσίων βαρών κατά το άρθρο  4 παρ. 5 του Σ. διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Νοµικής 1992, 
σελ. 153 επ.   
89 άρθρο 6 ν. 1763/1988: Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης και εφ' όσον υπηρετούν απολύονται:  
α) Οι στρατεύσιµοι και οι οπλίτες που κρίνονται από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές ή συµβούλια των Ενόπλων ∆υνάµεων ακατάλληλοι για 
στράτευση από λόγους υγείας, 
β) Όσοι καταδικάζονται αµετάκλητα από οποιοδήποτε δικαστήριο σε καθαίρεση ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση.  
γ) Οι στρατεύσιµοι που είναι θρησκευτικοί λειτουργεί, µοναχοί ή δόκιµοι µοναχοί γνωστής  θρησκείας, εφ' όσον το επιθυµούν.  
δ) Οι πατέρες τεσσάρων ή περισσοτέρων τέκνων.  
    2.Οι υπαγόµενοι στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, εκτός της περιπτ. δ' υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφ' όσον πριν  από τη 
συµπλήρωση του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους, παύσουν να υφίστανται οι παραπάνω λόγοι.  
    3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που εκδίδεται µετά από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α.  και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απαλλαγή, οι υποχρεώσεις όσων απαλλάσσονται και κάθε 
λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.  
90 άρθρο 6 παρ. 1 α' :  Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης και εφ' όσον υπηρετούν απολύονται:  
α) Οι στρατεύσιµοι και οι οπλίτες που κρίνονται από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές ή συµβούλια των Ενόπλων ∆υνάµεων ακατάλληλοι για 
στράτευση από λόγους υγείας, 
άρθρο 11 του ν. 1763/1988:  1.  Οι στρατεύσιµοι και οι ανυπότακτοι  που κατατάσσονται στις Ένοπλες ∆υνάµεις υποβάλλονται σε υγειονοµική 
εξέταση και εφ' όσον δεν επιβάλλεται η προσωρινή αναβολή εκπλήρωσης της στρατεύσιµης υποχρέωσής τους, εντάσσονται στις παρακάτω 
κατηγορίες σωµατικής ικανότητας:  
α) Ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1).  
β) Ικανοί κατηγορίας δεύτερης (Ι/2) 
γ) Ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι/3) 
δ) Ικανοί κατηγορίας τέταρτης (Ι/4) 
ε) Ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5).  
     2.Με π.δ/γµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής ΄Αµυνας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα νοσήµατα, οι παθήσεις 
και οι βλάβες της υγείας που πρέπει να έχουν οι στρατεύσιµοι για να ενταχθούν τις κατηγορίες σωµατικής ικανότητας της προηγούµενης 
παραγράφου ή να τύχουν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας.  
     3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ  και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η συγκρότηση, η σύνθεση, η λειτουργία και οι αρµοδιότητες των ειδικών στρατολογικών συµβουλίων, η 
αρµοδιότητα των υγειονοµικών επιτροπών των Ενόπλων ∆υνάµεων και η διαδικασία και ο τρόπος υγειονοµικής εξέτασης των στρατεύσιµων που 
παρουσιάζονται για κατάταξη. µε όµοια απόφαση καθορίζονται επίσης η συγκρότηση, η σύνθεση, η λειτουργία και οι αρµοδιότητες των 
οργάνων, συµβουλίων και επιτροπών των Ενόπλων ∆υνάµεων, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία υγειονοµικής επανεξέτασης των 
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αµετάκλητα καταδικασθέντες  σε καθαίρεση ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς 

συνεπάγεται καθαίρεση,91 iii)  οι θρησκευτικοί λειτουργοί, µοναχοί και δόκιµοι µοναχοί  κάθε 

γνωστής θρησκείας, εφ' όσον το επιθυµούν92, iv) οι πατέρες τεσσάρων ή περισσοτέρων 

τέκνων93, v) οι αντιρρησίες συνείδησης, αν έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης ισόχρονη µε την 

κατά περίπτωση στρατιωτική υποχρέωσή τους, ύστερα από την καταδίκη για άρνηση 

εκπλήρωσης και άοπλης θητείας94, vi) και τέλος οι µόνιµοι κάτοικοι του εξωτερικού, οι οποίοι 

εξαιρούνται επ' αόριστον και υπηρετούν θητεία εξάµηνης διάρκειας εφ' όσον το επιθυµούν 95. 

Για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών, τα αρµόδια όργανα ενεργούν κατά δέσµια αρµοδιότητα 

και η άρνησή τους, ρητή ή σιωπηρή, ελέγχεται δικαστικά. Η αρχή της καθολικότητας 

στράτευσης περιλαµβάνει και τις γυναίκες Ελληνίδες, οπότε σύµφωνα  µε το ν. 705/1977, όλες 

οι Ελληνίδες ηλικίας 20-32 ετών υπέχουν υποχρέωση στράτευσης για την εκτέλεση 

στρατιωτικής υπηρεσίας  στις ένοπλες δυνάµεις96, µόνο εν καιρώ πολέµου και µόνο κατ' 

εξαίρεση εν καιρό ειρήνης, και σύµφωνα µε τη νοµολογία του ΣτΕ, απαγορεύονται  χάριν της 

                                                                                                                                                             
στρατεύσιµων, που έχουν κριθεί από οποιοδήποτε συµβούλιο και επιτροπή, καθώς και οι υποχρεώσεις όσον παραπέµπονται για επανεξέταση και 
οι συνέπειες της µη συµµόρφωσής τους.  
     4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
∆ηµόσια Τάξης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η 
συγκρότηση, η σύνθεση, η λειτουργία και οι αρµοδιότητες των οργάνων και συµβουλίων, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία 
υγειονοµικής εξέτασης των στρατεύσιµων που καλούνται για κατάταξη, εφ' όσον αδυνατούν  λόγω υγείας να προσέλθουν στις µονάδες 
κατάταξης: α) Όσων διαµένουν σε δήµο ή σε κοινότητα όπου εδρεύει φρουραρχείο, β) όσων διαµένουν σε δήµο ή κοινότητα, όπου δεν εδρεύει 
φρουραρχείο,  γ) όσων διαµένουν στο εξωτερικό. 
  και τα εκτελεστικά π.δ. 426/1984, και 430/1988 και την απόφαση Φ 429.1/149/338328/20-7-1988 (ΦΕΚ Β' 510) 
91 άρθρο 6 παρ. 1 β' ν. 1763/1988: β) Όσοι καταδικάζονται αµετάκλητα από οποιοδήποτε δικαστήριο σε καθαίρεση ή σε ποινή που για τους 
στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση. 
 άρθρο 9 Στρ. ΠΚ: 1. Η καθαίρεση επιφέρει στέρηση του βαθµού του στρατιωτικού και του δικαιώµατός του να φέρει οποιοδήποτε  παράσηµο,  
ως και ανικανότητά του να υπηρετεί στο στρατό ή στο λιµενικό σώµα µε οποιαδήποτε ιδιότητα  
    2.Η καθαίρεση επέρχεται ότι η καταδικαστική απόφαση καταστεί αµετάκλητη.  
    3.Η ποινή του θανάτου ή της κάθειρξης επιφέρει αυτοδικαίως και καθαίρεση του στρατιωτικού.  
άρθρο 48 β' ΣτρΠΚ: Ατιµώρητος µένει ο υπαίτιος που απέχει από τη συµφωνηµένη πράξη  πριν από την έναρξη εκτέλεσής της και πληροφορεί 
έγκαιρα τις αρχές κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή την πρόληψή της.  
 άρθρο 52 ΣτρΠΚ: Αξιωµατικός που είναι παρών σε αντίσταση στρατιωτικών και δεν πράττει ό,τι µπορεί  για να την καταστείλει ή να 
εµποδίσει την επέκτασή της, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών.  
 άρθρα 53-54 ΣτρΠΚ:  άρθρο 53- 1.Στρατιωτικός που λαµβάνει προσταγή από τον αρχηγό του να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία και αρνείται 
να υπακούσει ή παραλείψει  την εκτέλεσή της τιµωρείται:  
α) Σε ειρηνική περίοδο, µε φυλάκιση. 
β) Σε πολεµική περίοδο, µε κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη και αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον του εχθρού µε θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.  
      2. Η πράξη δεν είναι άδικη, αν και η προσταγή ή η υπηρεσία είναι προδήλως παράνοµη.  
Άρθρο 54: Στρατιωτικός που λαµβάνει προσταγή από τον αρχηγό του να παρευρεθεί σε ορισµένο χρόνο και τόπο για να λάβει φύλλο πορείας ή 
για να συµπεριληφθεί σε στρατιωτικό τµήµα που πρόκειται να αναχωρήσει και δεν είναι παρόν τιµωρείται: α) Σε ειρηνική περίοδο, µε φυλάκιση 
β9 σε πολεµική περίοδο, µε κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη.   
άρθρο  63-64 ΣτρΠΚ: άρθρο 63: Στις περιπτώσεις των άρθρων 46, 47, 48, 49, 50 παρ. 3, 53, 55 παρ. 1 στοιχ. β' και 58, αν ο υπαίτιος είναι 
αξιωµατικός και η ποινή που επιβλήθηκε δεν επιφέρει καθαίρεση, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει και έκπτωση.  
άρθρο 64: Στρατιωτικός που εξυβρίζει σκοπό ή φρουρό που έχει εντολή να φρουρεί ή να επιτηρεί ορισµένη περιφέρεια τιµωρείται µε φυλάκιση 
τριών µηνών µέχρι δύο ετών, αν πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.  
92 άρθρο 6 παρ. 1 γ' ν. 1763/1988: γ) Οι στρατεύσιµοι που είναι θρησκευτικοί λειτουργοί, µοναχοί ή δόκιµοι µοναχοί γνωστής  θρησκείας, εφ' 
όσον το επιθυµούν. 
93 άρθρο 6 παρ. 1δ' . 1763/1988: δ) Οι πατέρες τεσσάρων ή περισσοτέρων τέκνων.  
 
94 άρθρο 5 παρ. 3 ν. 1763/1988: Όσοι από τους υπαγόµενους στην προηγούµενη παράγραφο εκτίσουν, λόγω καταδίκης για άρνηση εκπλήρωσης 
και της άοπλης θητείας τους, ισόχρονη  φυλάκιση µε την κατά περίπτωση υποχρέωσή τους, αποφυλακιζόµενοι εξαιρούνται των προσκλήσεων 
για κατάταξη.  
ΣτΕ (Τµ ∆') 790/1986, Το Σ 1987 σελ. 339.: Συνταγµατική κατοχύρωση θρησκευτικής ελευθερίας. Στέρηση µάρτυρα Ιεχωβά από άσκηση 
επαγγέλµατος εκγυµναστή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων. 
95 άρθρο 8 παρ. 1 δ' ν. 1763/1988:  Οι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού.  
άρθρο 9 παρ. 1α' 7 ν. 1763/1988: Οι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού . 
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ισονοµίας των δύο φύλων, (Σ4 παρ. 2), αποκλίσεις σε βάρος των γυναικών, όταν δε 

δικαιολογούνται από βιολογικές και άλλες διαφορές97. Αντίθετα το Σύνταγµα δικαιολογεί τη 

διαφορετική αντιµετώπιση των γυναικών για λόγους µητρότητας . 

Συµπερασµατικά, όσο η στρατιωτική θητεία εξακολουθεί ν' αποτελεί το µόνο 

θεσµοθετηµένο τρόπο για την εκπλήρωση της συνταγµατικής υποχρέωσης της συµβολής στην 

άµυνα της χώρας, χωρίς να καθιερώνονται νοµοθετικά, εναλλακτικοί τρόποι πραγµατωσής της, 

η αρχή της καθολικότητας, είναι εξαιρετικά δυσχερές να επιβληθεί στην πράξη, λόγω των 

παραπάνω ζητηµάτων, (απαλλαγές, αναβολές, στράτευση των γυναικών).  

 

Σύµφωνα µε την αρχή της ισότητας στη στράτευση, όλοι οι υπόχρεοι προς στράτευση 

οφείλουν να υπηρετήσουν υπό ίσους όρους και επί ίσο χρονικό διάστηµα. Θεµελιώδες κριτήριο 

για την τήρηση της αρχής της ισότητας στην εκπλήρωση της στρατιωτικής υποχρέωσης, είναι η 

ικανότητα χειρισµού οπλισµού από όλους τους στρατιωτικούς. Από τη στιγµή που µε την 

κατάλληλη εκπαίδευση και την προσήκουσα πολιτική τοποθετήσεων, ο όρος αυτός πληρωθεί,  

οι όποιες διαφοροποιήσεις των υποχρέων ανάλογα µε τις απαιτήσεις της στρατιωτικής 

οργάνωσης, τις ανάγκες της κάθε µονάδας και τις ικανότητες των υπηρετούντων, είναι κατ’ 

αρχήν θεµιτές, εφ’ όσον δεν παρεισάγονται µ’ αυτές διακρίσεις, που παραβλέποντας τις 

αντικειµενικές ανάγκες, συνιστούν, είτε εύνοιες, είτε δυσµενή µεταχείριση, και µάλιστα µε 

κριτήρια όπως πχ. η φυλή, η γλώσσα, οι θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις των πολιτών, 

που το Σύνταγµα αποδοκιµάζει, (πρβλ. Σ 5 παρ. 2α, 13 παρ. 1β’). Μ’ αυτά τα δεδοµένα, η 

ισότητα των όρων στράτευσης νοείται ως αναλογική. ∆ε συµβαίνει όµως το ίδιο και µε την ίση 

διάρκεια της στρατιωτικής θητείας,  η οποία έχει καθιερωθεί σε 24µηνη και για τους τρεις 

κλάδους των ενόπλων δυνάµεων, βάσει του ισχύοντος στρατολογικού νόµου, παρά τις 

αποκλίσεις που προβλέπονται µε βάση κάποια κριτήρια. Ένα άλλο κριτήριο για την τήρηση της 

αρχής της ισότητας είναι η ένταξη όλων των υπηρετούντων οπλιτών και των τριών κλάδων σε 

τρεις κατηγορίες, (Α’, Β’, Γ’), µε βάση  τη γεωγραφική θέση της µονάδας στην οποία 

υπηρετούν, και δευτερευόντως, τα καθήκοντα που τους ανατίθενται98.   

                                                                                                                                                             
96 άρθρο 1 παρ. 1 ν. 705/1977: Άπασαι οι Ελληνίδες, από της 1ης Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίον άγουν το εικοστόν έτος της ηλικίας των 
µέχρι της 31ης ∆εκεµβρίου  του έτους κατά το οποίον συµπληρούν το τριακοστόν δεύτερον, υπέχουν υποχρέωσιν στρατεύσεων  δι’ εκτέλεσιν 
στρατιωτικής υπηρεσίας εις τας Ενόπλους ∆υνάµεις.  
97 ΣτΕ (Τµ.Γ')  3217/1977, Το Σ 1977 σελ 459: Αρχή ισότητας. Κανόνες που απορρέουν για τον κοινό νοµοθέτη. Ειδικά προς την ισότητα των 
φύλων. Ποιες αποκλίσεις είναι θεµιτές. Προσωπικό Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Αντισυνταγµατική η διά του Κανονισµού τεθείσα 
προϋπόθεση του άρρενος φύλου για την κατάληψη των θέσεων των κλάδων Α1 και Α2. Άρθρο 116 παρ. 1 του Συντάγµατος. Ειδική πρόβλεψη 
για τον τρόπο και το χρόνο κατάργησης της υφιστάµενης νοµοθεσίας που αντίκειται στη θεσπιζόµενη ισότητα των φύλων. Ποιες διατάξεις 
υπάγονται στη ρύθµιση. ∆εν εµπίπτει στη ρύθµιση αυτή το άρθρο 17 παρ. 1 του Β∆ 83/1972, διότι αυτό αντίκειται  και στη γενική αρχή της 
ισότητας, και στο προϊσχύον Σύνταγµα του 1952.  
98 Φ. 421.4/1/103859/5.3.1991 του Υπουργού Εθνικής Άµυνας (ΦΕΚ Β' 130) 
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      Σηµαντικότατη απόκλιση από την αρχή της ισότητας, ως προς τη διάρκεια της θητείας, 

συνιστά µία µακρά σειρά περιπτώσεων υποχρέων, οι οποίοι για ποικίλους λόγους, οφείλουν, 

δηλαδή «δικαιούνται» να εκπληρώνουν, αντί της πλήρους θητείας, µειωµένης διάρκειας, 6µηνη 

ή 12µηνη99, και είναι πατέρες ή παιδιά πολυτέκνων οικογενειών, παιδιά µε γονείς υπερήλικες ή 

ανίκανους για εργασία ή που έχουν πεθάνει,100 οι µόνιµοι κάτοικοι του εξωτερικού, (αν και 

εφόσον θέλουν να υπηρετήσουν )101. Στην αρχή της ισότητας  αντίκειται ασφαλώς και η εξαγορά 

της στρατιωτικής υποχρέωσης, είτε εν όλω είτε εν µέρει, είτε της πρόσθετης θητείας, η οποία 

έχει επιβληθεί ως διοικητική ποινή κατά τους στρατολογικούς νόµους102.  

                                                 
99 άρθρα 5 παρ. 1: " Η διάρκεια της πλήρους θητείας είναι εικοσιτετράµηνη, της δε µειωµένης θητείας δωδεκάµηνη ή εξάµηνη.  Με απόφαση 
του Υπουργού εθνικής Άµυνας,  που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
είναι δυνατή η κατά κλάσεις ή κατηγορίες απόλυση οπλιτών από τις Ένοπλες ∆υνάµεις και πριν από τη συµπλήρωση του παραπάνω χρόνου , όχι 
όµως πριν από τη συµπλήρωση δωδεκάµηνης  τουλάχιστο στρατιωτικής θητείας  για τους υπόχρεους πλήρους θητείας και τρίµηνης για τους 
υπόχρεους µειωµένης".  Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 αρθρ. 15 Νοµ. 1911/1990 (ΦΕΚ Α' 166), Τόµ 36 ∆ σελ. 1338,501. 
και 9 ν. 1763/1988:  1. Μεταφέρονται στους υπόχρεους µειωµένης θητείας, εφ όσον το επιθυµούν, οι παρακάτω κατηγορίες οπλιτών:  
α) θητεία εξάµηνης διάρκειας:  

(1) Οι δύο µεγαλύτεροι αδελφοί από έξι ή περισσότερα συνολικά αδέλφια. 
(2) Ο µόνος ή ο µεγαλύτερος γιος, του οποίου ο πατέρας πέθανε κατά τη διάρκεια της υπηρεσιίας του στις Ένοπλες ∆υνάµεις ή στα Σώµατα 

και εξαιτίας αυτής.  
(3) Ο µόνος ή ο µεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, εφ' όσον ένα τουλάχιστον από τα λοιπά τέκνα τους είναι άγαµο και δεν έχει 

συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για άσκηση εργασίας.  
(4)  Ο πατέρας τριών τέκνων.  
(5) Ο πατέρας δύο τέκνων, εφ' όσον βρίσκεται σε χηρεία.  
(6) Όσοι υπηρέτησαν µε στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικά στρατεύµατα άλλων κρατών για διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα µηνών.  
(7) Οι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού.  

β) θητεία δωδεκάµηνης διάρκειας:  
(1) Ο µεγαλύτερος αδελφός από τέσσερα ή πέντε συνολικά αδέλφια.  
(2) Ο πατέρας δύο τέκνων. 
(3) Ο πατέρας ενός τέκνου, εφ' όσον βρίσκεται σε χηρεία. 
(4) Όσοι υπηρέτησαν µε στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικά στρατεύµατα άλλων κρατών για διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών.  
(5) Ο µόνος ή ο µεγαλύτερος αδελφός προσώπου που πέθανε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες ∆υνάµεις ή στα Σώµατα και 

εξαιτίας αυτής.  
" (6) Ο µόνος ή ο µεγαλύτερος γιος του οποίου ο πατέρας ή η µητέρα είναι πάνω από εβδοµήντα ετών ή είναι ανίκανος για εργασία ή έχει 
πεθάνει ή διατελεί σε χηρεία, εφόσον ο γονέας αυτός δεν έχει άλλο εκανό για εργασία ενήλικο τέκνο".  
   Η υποπεριπτ. (6) αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 11 αρθρ. 20 Νοµ. 2109/1992 (ΦΕΚ Α' 205), κατωτ. αριθ. 94.  
(7) Ο µόνος ή ο µεγαλύτερος γιος άγαµης µητέρας εφ' όσον δεν έχει ικανό για εργασία ενήλικο αδελφό ή αδελφή.  
(8) Ο µόνος ή ο µεγαλύτερος γιος γονέων  που έχουν πεθάνει.  

2.     Η µεταφορά στους υπόχρεους µειωµένης θητείας δεν ανακαλείται, αν µετά την υποβολή  της σχετικής αίτησης εκλείψουν οι λόγοι 
µεταφοράς.  
2. Στις υποπερ. (1) , (2) και (3) της περίπτ.  α' και (1), (5), (6), (7) και (8) της περίπτ. β' της παρ. 1, αν ο δικαιούχος του ευεργετήµατος κριθεί 

ακατάλληλος για στράτευση, το ευεργέτηµα περιέρχεται  στον αµέσως επόµενο ικανό για στράτευση αδελφό.  
3. Για την εφαρµογή του άρθρου αυτού δε λαµβάνεται υπόψη υιοθεσία του στρατεύσιµου ή οπλίτη που συντελέστηκε µετά τη συµπλήρωση 

του δέκατου πέµπτου έτους της ηλικίας του.  
4. Η ανικανότητα γονέα , αδελφού ή αδελφής κρίνεται από την επιτροπή απαλλαγών την πλησιέστερη στον τόπο διαµονής τους.  Ο 

ενδιαφερόµενος  έχει δικαίωµα  να ασκήσει προσφυγή  κατά απορριπτικής απόφασης της επιτροπής απαλλαγών ενώπιον της ανώτατης 
υγειονοµικής επιτροπής του οικείου κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας  που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού.   

100 άρθρο 9 παρ. 1β7 ν. 1763/1988: (7) Ο µόνος ή ο µεγαλύτερος γιος άγαµης µητέρας εφ' όσον δεν έχει ικανό για εργασία ενήλικο αδελφό ή 
αδελφή.  
101 άρθρο 8 παρ. 2 ν. 1763/1988: 2.Η εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη των µόνιµων κατοίκων εξωτερικού είναι απεριόριστης 
διάρκειας, διακόπτεται δε µόνο στις εξής περιπτώσεις: 
α) ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου,  
β) αυτοδικαίως µετά τη συµπλήρωση εξάµηνης παραµονής µέσα στο ίδιο έτος στην Ελλάδα. 
    Η ιδιότητα του µόνιµου κατοίκου εξωτερικού δεν αποβάλλεται για όσο χρονικό διάστηµα ο µόνιµο κάτοικος εξωτερικού παραµένει στην 
Ελλάδα για σπουδές, εκτός αν το χρονικό αυτό διάστηµα υπερβεί συνολικά τα δώδεκα έτη 
102 άρθρο 25 παρ. 1 ν. 1763/1988: Η πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία που επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
νόµου αυτού:  
α) δεν αίρεται ούτε µετατρέπεται σε χρηµατικό πρόστιµο, αν έχει επιβληθεί για ανυποταξία ή λιποταξία. 
β) Αίρεται, αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας, και µετατρέπεται σε χρηµατικό πρόστιµο σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.  
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      Τέλος , από τη σκοπιά της ισότητας στη στράτευση, ζητήµατα τίθενται ως προς την 

εκπλήρωση της εφεδρικής υποχρέωσης, αφού ούτε η διάρκειά της, ούτε οι όροι υπό τους 

οποίους υπηρετείται, καθορίζονται από το νόµο103. Η αντιµετώπιση αυτού του θέµατος, όπως 

και άλλα, που σχετίζονται µε τη διάρκεια της θητείας υπό τα όπλα, πρέπει να γίνεται από τον 

εξουσιοδοτούµενο προς τούτο υπουργό104, κατά τρόπο ώστε να σέβεται την αρχή της ισότητας 

και να µην υπερβαίνει τα άκρα όρια, πέρα από τα οποία οι διαφοροποιήσεις που θα επέβαλαν οι 

εκάστοτε ανάγκες θα συνιστούσαν αδικαιολόγητες και αντισυνταγµατικές διακρίσεις.  

2) Ενναλακτικές λύσεις στρατιωτικής θητείας και αντιρρησίες συνείδησης105 

      Το Ελληνικό Σύνταγµα συγκαταλέγεται σ’εκείνα που περιέχουν ειδική διάταξη για τη 

στρατιωτική υποχρέωση και δεν επαφίεται στη ρυθµιστική παρέµβαση του κοινού νοµοθέτη. 

Έτσι η διάταξη Σ 4 παρ 6 ορίζει ότι: «κάθε Έλληνας που µπορεί να φέρει όπλα είναι 

υποχρεωµένος να συντελεί στην άµυνα της Πατρίδας σύµφωνα µε τους ορισµούς των νόµων»  

και η Σ 13 παρ. 4 ότι : «κανένας δεν µπορεί, εξ αιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων106, να 

απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς το Κράτος ή να αρνηθεί να 

συµµορφωθεί προς τους νόµους». Ratio της διάταξης αυτής, (Σ 13 παρ. 4), ήταν η άρνηση 

ορισµένων αντιρρησιών συνείδησης να στρατευθούν, εξαιτίας  των θρησκευτικών τους 

πεποιθήσεων, οπότε εξαρχής συµπεριελήφθη στη διάταξη περί θρησκευτικής ελευθερίας, την 

οποία, (όχι τη Σ 4 παρ. 6), και επικαλούνται διαχρονικά όλοι οι ερµηνευτές του Συντάγµατος για 

να υποστηρίξουν την άποψη ότι δεν είναι επιτρεπτή η απαλλαγή από τη στρατιωτική υποχρέωση   

για λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων, γιατί όπως υποστηρίζει και ο Αρ. Μάνεσης, κατά το 

Σύνταγµα, το «καθήκον» του πολίτη  προηγείται των δικαιωµάτων του107. Τέλος το απώτερο 

έρεισµα της στρατιωτικής υποχρέωσης είναι το άρθρο 25 παρ. 4 του Σ σύµφωνα µε το οποίο: « 

                                                 
103 άρθρο 16 παρ. 2 ν. 1763/1988: Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:  
α) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής από την εφεδρεία.  
β) Η διαδικασία κατανοµής των εφέδρων στους κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων.  
γ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία µεταφοράς από την εφεδρεία κλάδου στην  εφεδρεία άλλου κλάδου στων Ενόπλων ∆υνάµεων.  
δ) Οι υποχρεώσεις των εφέδρων και οι συνέπειες της µη συµµόρφωσής τους.  
ε) Ο τρόπος και η διαδικασία πρόσκλησης για εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας των εφέδρων.  
στ) Οι εξαιρούµενοι και οι δικαιούµενοι αναστολής από την πρόσκληση για κατάταξη έφεδροι.  
ζ) Η διαδικασία καθώς και ο τρόπος κατάταξης και υγειονοµικής εξέτασης και επανεξέτασης  της σωµατικής ικανότητας των εφέδρων. 
η) Ο χρόνος και η διαδικασία απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις  των οπλιτών από την εφεδρεία.  
θ) Ο τρόπος υπολογισµού του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας  και των ειδικών καταστάσεων των οπλιτών από την εφεδρεία . 
ι) Κάθε λεπτοµέρεια  αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.  
104 άρθρα 10 παρ. 5 και 22 ν. 660/1977   
105 N.K. Αλιβιζάτος , Η Συνταγµατική θέση των ενόπλων δυνάµενων ΙΙ, ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις στρατιωτικών, 1992, σελ. 30/73 και 
81/119.  
106 Χρ. Σγουρίτσας, Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, τόµος Β’, τεύχος α’, Αθήναι, Αντ. Σάκκολας, 1964, σελ. 158.  
107 - Αρ. Ι. Μάνεσης , Ατοµικές ελευθερίες , γ’ έκοδση, σελ. 183,  
      - Χρ. Σγουρίτσα, Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, τόµος Β’, τεύχος α’, Αθήναι, 1964 σελ. 159.   
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το Κράτος δικαιούται ν’ αξιώνει απ’ όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους κοινωνικής 

και εθνικής αλληλεγγύης» .  

       Η πάγια νοµολογία του ΣτΕ108 αναφορικά µε τη Σ 4 παρ. 6, πρόδηλη και σαφής, συνίσταται 

στο ότι ο Σύνταγµα επιβάλλει τη στρατιωτική θητεία των ικανών Ελλήνων, µέσω της 

καθιέρωσης αυτοπρόσωπης θητείας στο στρατό. Αυτό καθίσταται σαφές µε τη διαπίστωση ότι η 

υιοθέτηση της Σ 4 παρ. 6 απέβλεψε στην κατοχύρωση αυτοπρόσωπης, ίσης, καθολικής 

στρατιωτικής υποχρέωσης, µε τη µορφή της θητείας ορισµένης διάρκειας υπό τα όπλα.  

Πριν την ανάλυση του θέµατος, «εναλλακτικές λύσεις και αντιρρησίες συνείδησης», 

ερµηνείας χρήζει η έννοια της «υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας» της Σ 4 παρ. 6. Φορέας της 

είναι «κάθε ΄Ελληνας, που µπορεί να φέρει όπλα», δηλαδή κάθε πολίτης ανεξαρτήτως πως 

απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια109, ο οποίος έχει συµπληρώσει, βάσει του ισχύοντος 

στρατολογικού νόµου, την προς στράτευση ηλικία και ο οποίος διαθέτει τη σωµατική και ψυχική 

ικανότητα να χειρίζεται απλό οπλισµό µε τους αντικειµενικούς κανόνες της ιατρικής, 

ανεξαρτήτως της βούλησης του, γιατί «ο µη βουλόµενος δεν είναι µη δυνάµενος να φέρει όπλα». 

Κρίσιµες λέξεις για τον προσδιορισµό του περιεχοµένου της Σ 4 παρ. 6 είναι οι λέξεις, «άµυνα» 

και «συντελώ» . Η «άµυνα της πατρίδας» δε συνιστά καθ’εαυτήν σκοπό, αλλά αποτελεί  το µέσο 

για την εξασφάλιση της σκοπούµενης εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή, της εδαφικής ακεραιότητας 

και εθνικής ανεξαρτησίας. ∆εδοµένου ότι, οι ένοπλες δυνάµεις είναι ο σηµαντικότερος, αλλά όχι 

ο µόνος θεσµός που έχει συσταθεί για την άµυνα της πατρίδας και ότι υπάρχει ανάγκη εκ των 

προτέρων ετοιµότητας για δραστηριοποίηση όλου του έµψυχου και άψυχου δυναµικού του 

έθνους, στην έννοια της άµυνας περιλαµβάνονται και δραστηριότητες, που δεν είναι 

αναγκαστικά ένοπλες , ούτε και αµιγώς στρατιωτικές, εποµένως, «η άµυνα της πατρίδας» είναι 

εξίσου πολύ,  υπόθεση και των µη στρατιωτικών. Έτσι η Σ 4 παρ. 6 δεν αποβλέπει απλώς στο να 

καθιερώσει τη στρατιωτική υποχρέωση, αλλά στο ν’ αναγνωρίσει  ένα γενικότερο χρέος, η 

εκπλήρωση του οποίου υπερβαίνει την ένοπλη θητεία. Συµπερασµατικά, η Σ 4 παρ. 6 δεν 

επιβάλλει ως καθολική υποχρέωση τη στρατιωτική θητεία, αλλά τη συµβολή στην άµυνα της 

πατρίδας, εποµένως, είναι κατ’ αρχήν δυνατή η υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων, χωρίς 

απαραιτήτως να χρειάζεται ν’ αναθεωρηθεί προηγουµένως η διάταξη αυτή, (δηλ. η Σ 4 παρ. 

                                                 
108 ΣτΕ 1616/1977, το Σ 1977 σελ. 452, ΣτΕ 2579/1977,το Σ 1977 σελ. 641, ΣτΕ 204/1978, ΣτΕ 2350/1980, ΣτΕ 56/1981  
109 Ο ν.  1763/1988 δεν προβαίνει σε καµία διάκριση µε κριτήριο τον τρόπο και την ηλικία κτήσης της ελληνικής  ιθαγένειας για την 
εκπλήρωση της στρατιωτικής υποχρέωσης (άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1763/1988: ´Ολοι οι Έλληνες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο 
διανύουν το εικοστό έτος µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο συµπληρώνουν το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, έχουν 
υποχρέωση στράτευσης στις Ένοπλες ∆υνάµεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.) 
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6)110. Εναλλακτικών λύσεων εν τούτοις που θέτουν άλλα συνταγµατικά ζητήµατα εξ ίσου 

µεγάλου ενδιαφέροντος. 

Στη χώρα µας δεν υπάρχει συνταγµατική διάταξη, που να καθιερώνει την άοπλη ή 

εναλλακτική θητεία. Ωστόσο ο µεταδικτατορικός νοµοθέτης, (ν. 731\1977) αναγνώρισε  την 

ύπαρξη θρησκευτικών πεποιθήσεων ως προϋπόθεση  εκπλήρωσης άοπλης θητείας, ενώ ο ισχύων 

ήδη στρατολογικός νόµος, (ν. 1763\1988), προσέθεσε στις πεποιθήσεις αυτές και τις ιδεολογικές 
111και συζητείται αντικατάσταση των δύο αυτών όρων µε το γενικότερο, «σοβαροί λόγοι 

συνείδησης», δεδοµένου ότι κρίσιµο δεν είναι τόσο η παράθεση των λόγων απαλλαγής των 

αντιρρησιών, όσο η εξακρίβωση της ειλικρίνειας  και σοβαρότητας των αντιρρησιών ως προς 

την κοσµοαντίληψή τους. Ένα ζήτηµα που ανακύπτει όσον αφορά στην άοπλη ή εναλλακτική 

θητεία είναι ότι η διαφορετική µεταχείριση των αντιρρησιών και η µακρότερη διάρκεια της 

θητείας τους, (διπλάσια ση χώρα µας από την πλήρη ή µειωµένη κατά περίπτωση στρατιωτική 

θητεία)112, συνιστά την προφανέστερη απόκλιση από την αρχή της ισότητας σε βάρος τους.  

Ωστόσο, αυτή η απόκλιση δεν είναι αντισυνταγµατική γιατί αντισταθµίζει  τον κατά τεκµήριο 

λιγότερο επαχθή χαρακτήρα τους, σε σχέση προς την ένοπλη θητεία, που προκύπτει από τη µη 

διακινδύνευση που συνεπάγεται το φέρειν και το χειρίζεσθαι τα όπλα, (έτσι ώστε αποκαθίσταται 

η αναλογική ισότητα της Σ 4 παρ. 1). Πέρα όµως από τη διάρκεια της άοπλης και εναλλακτικής 

θητείας, ιδιαίτερα  ζητήµατα θέτει η κατά περιεχόµενο διαφοροποίησή τους από την ένοπλη. Ως 

προς αυτό, η αναλογική ισότητα της Σ 4 παρ. 1 αποκαθιστάται, καθώς η άοπλη θητεία 

παραµένει στρατιωτική και άρα το νοµικό καθεστώς από πλευράς δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεων ταυτίζεται µ’ εκείνο των στρατιωτικών, ενώ η εναλλακτική θητεία, εναπόκειται 

µεν στις επιλογές του κοινού νοµοθέτη, ωστόσο, αυτός περιορίζεται από τη Σ 4 παρ. 6, η οποία 

επιβάλλει η εναλλακτική θητεία να συντελεί στην άµυνα της πατρίδας,  και από τη Σ 22 παρ. 

3α113 ,η οποία απαγορεύει την αναγκαστική εργασία. Βέβαια πρέπει ν’ αναφερθεί ότι ναι µεν η 

άοπλη ή εναλλακτική θητεία, που καθιερώνεται για τους αντιρρησίες συνείδησης, δεν 

καθιερώνεται ρητά στο Σύνταγµα, αλλά βρίσκει συνταγµατικό έρεισµα στις Σ 2 παρ. 1 και 5 

                                                 
110 πρβλ. και Π.∆. ∆αγτογλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α’ σελ. 394 κατά το οποίο «αντικείµενο της στρατιωτικής υποχρέωσης είναι όµως η 
συµβολή στην άµυνα της πατρίδας γενικά, όχι µόνο αυτή που γίνεται µε χρήση όπλων» coutra βλ. Τζ. Ηλιοπούλου / Στράγγα, «Αντιρρησίες 
Συνείδησης  και συνταγµατική έννοµη τάξη»,Καθηµερινή, 12/6/1988, Γ. Κρίππα «Η συνταγµατικότης απαλλαγής από την ένοπλην στρατιωτικήν 
θητείαν διά λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων, ΕΕΝ 1979, σελ. 225 επ. 
111 άρθρο 5 παρ. 2 ν. 1763/1988: Όσοι λόγω των θρησκευτικών ή ιδεολογικών τους πεποιθήσεων αρνούνται να φέρουν όπλα, υποχρεούνται να 
εκπληρώνουν πλήρη ή µειωµένη άοπλη θητεία διπλάσια καρά περίπτωση  αυτής που ορίζεται για την κατηγορία στην οποία ανήκουν , καθώς και 
την προβλεπόµενη κάθε φορά εφεδρική υποχρέωση.  
112 άρθρο 5 παρ. 2 - 3 ν. 1763/1988:  2. Όσοι λόγω των θρησκευτικών ή ιδεολογικών τους πεποιθήσεων αρνούνται να φέρουν όπλα, 
υποχρεούνται να εκπληρώνουν πλήρη ή µειωµένη άοπλη θητεία διπλάσια καρά περίπτωση  αυτής που ορίζεται για την κατηγορία στην οποία 
ανήκουν , καθώς και την προβλεπόµενη κάθε φορά εφεδρική υποχρέωση.  
3. Όσοι από τους υπαγόµενους στην προηγούµενη παράγραφο εκτίσουν, λόγω καταδίκης για άρνηση εκπλήρωσης και της άοπλης θητείας τους, 
ισόχρονη φυλάκιση µε την κατά περίπτωση υποχρέωσή τους, αποφυλακιζόµενοι εξαιρούνται των προσκλήσεων για κατάταξη.  
113 Σ 22 παρ. 3α: Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας από τους δηµόσιους υπαλλήλους και τους 
υπαλλήλους οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.  
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παρ. 1, που προστατεύουν την αξία του ανθρώπου και την ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ  

1) Συνταγµατικά δικαιώµατα στρατιωτικών 114  

i) ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ  

 Οι ένοπλες δυνάµεις συνιστούν αναγνωρισµένο θεσµό στον οποίο ασκούνται θεµελιώδη 

δικαιώµατα, οπότε εµφανίζεται στο χώρο αυτό ιδιαίτερα έντονο το ζήτηµα της θεσµικής 

προσαρµογής των θεµελιωδών δικαιωµάτων των στρατευµένων, καθώς η έννοµη σχέση, που 

συνδέει του στρατιωτικούς, εφέδρους και µονίµους, µε το κράτος είναι ειδικώς κυριαρχική 

σχέση µε ιδιαίτερα έντονο το εξουσιαστικό στοιχείο, που συνεπάγεται κάποιους περιορισµούς 

στα δικαιώµατά τους.  

 Εκτός όµως από τις διατάξεις µε τις οποίες καθιερώνει την κοµµατική ουδετερότητα των 

στρατιωτικών  (Σ 29 παρ. 3), τα κωλύµατα εκλογιµότητάς τους (Σ 56 παρ. 1,3,4) και τη δυνητική 

υπαγωγή τους στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων (Σ 96 παρ. 4-5) , το Σύνταγµά 

µας, δεν περιέχει άλλη ρύθµιση, γενική ή ειδική, για τα συνταγµατικά δικαιώµατα των 

υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάµεις, πολύ περισσότερο για τους περιορισµούς στους οποίους 

τα δικαιώµατα αυτά είναι επιτρεπτό να υποβάλλονται . Όσο για την επιφύλαξη νόµου της Σ 4 

παρ. 6115, η οποία θα µπορούσε ν' αποτελέσει έρεισµα για την εισαγωγή προσθέτων περιορισµών 

στη συνταγµατική µεταχείρισή τους, µόνο εν µέρει επιλύει εν προκειµένω το πρόβληµα, καθώς, 

πρώτον η γενικότητά της, δεν συνιστά επαρκή βάση για να εκβληθούν οι στρατιωτικοί από το 

βεληνεκές των επί µέρους εγγυήσεων των συνταγµατικών δικαιωµάτων και δεύτερον είναι 

αµφίβολο αν στο ρυθµιστικό πεδίο της Σ 4 παρ. 6 εµπίπτει, πέρα από τη στρατιωτική θητεία και 

τα θεµιτά υποκατάστατά της, η στρατιωτική σταδιοδροµία. Ελλείψει, συνεπώς, ρητού 

συνταγµατικού κανόνα, η αξιολόγηση της συνταγµατικότητας των νοµοθετικών και  

κανονιστικών διατάξεων και πρακτικών, που αφορούν στα θεµελιώδη δικαιώµατα των 

στρατιωτικών, προϋποθέτει µία συστηµατική ερµηνευτική προσέγγιση.  

 Ένα πρώτο ζήτηµα που τίθεται είναι, αν είναι επιτρεπτό να θεωρείται ότι η ειδική σχέση 

τους προς το κράτος αρκεί καθ' εαυτήν για να δικαιολογήσει εκ των προτέρων κάθε είδους 

αποκλίσεις στη συνταγµατική τους µεταχείριση, εντός και εκτός υπηρεσίας. Γίνεται δεκτό ότι 

                                                 
114 Ν.Κ.Αλιβιζάτος, Η Συνταγµατική θέση των ενόπλων δυνάµεων, ΙΙ, ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις στρατιωτικών, 1992, σελ. 133/211 
Α.Γ.∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά δικαιώµατα, Ειδικό µέρος, παραδόσεις συνταγµατικού δικαίου, 2005 τόµος ΙΙΙ, ηµίτοµος Β’  
115 Σ 4 παρ. 6 : Κάθε Έλληνας που µπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωµένος να συντελεί στην άµυνα της Πατρίδας, σύµφωνα µε τους 
ορισµούς των νόµων.  
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προκειµένου περί ατόµων που τελούν σε ειδική σχέση εξουσιάσης προς το κράτος και σε ειδικό 

καθεστώς πειθαρχίας, όπως συµβαίνει µε τους στρατιωτικούς, είναι κατ' αρχήν θεµιτός ο γενικός 

για το µέλλον περιορισµός  ορισµένων από τα συνταγµατικά δικαιώµατά τους, εφ' όσον η 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τους έχουν ανατεθεί το επιβάλλει.  ∆ικαιολογητική βάση 

δηλαδή, για τον εκ των προτέρων περιορισµό ενός ή περισσότερων συνταγµατικών 

δικαιωµάτων, όταν το Σύνταγµα δεν το επιτρέπει ρητά, δεν είναι ούτε η ιδιότητα, ούτε το ειδικό 

status  στο οποίο τα άτοµα αυτά έχουν υπαχθεί, αλλά η φύση των καθηκόντων τους. Αυτή τη 

δικαιολογητική βάση προβάλλει και η πάγια νοµολογία του ΣτΕ. Την ένταξη των στρατιωτικών 

και τη ρύθµιση του πράγµατι ειδικού καθεστώτος στο οποίο υπάγονται, χωρίς εκ των προτέρων 

αποκλεισµούς, αλλά µε αφετηρία το σύνολο των εγγυήσεων που ίσχυαν για όλους του πολίτες, 

επιβάλλει και το Σύνταγµα της χώρας µας.  

 Στο ερώτηµα ποια από τα συνταγµατικά δικαιώµατα των στρατιωτικών είναι επιδεκτικά 

πρόσθετων περιορισµών, δηλαδή περιορισµών που βαίνουν πέρα από τους συνήθεις, που ίσχυαν 

για όλους τους πολίτες, η απάντηση είναι ότι τον κατάλογο των περιορισµών τον οριοθετούν η 

επιδίωξη και διατήρηση της µαχητικής ικανότητας και της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας 

του στρατεύµατος, µοναδικό µέσο για την επίτευξη των οποίων είναι η στρατιωτική πειθαρχία, 

βασική στρατιωτική αρετή. Αµέσως παρακάτω αναλύονται διεξοδικά τα επιµέρους δικαιώµατα 

των στρατιωτικών, µε τους περιορισµούς τους οποίους επιδέχονται εξ αιτίας της ιδιότητας και 

των καθηκόντων τους.  

ii) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ  

α) ∆ικαιώµατα στη ζωή, τη σωµατική και ψυχική ακεραιότητα (Σ 5 παρ. 2 και 7 

παρ. 2)  

 Η καθοριστική σηµασία της ζωής και της υγείας για όλο το σύστηµα των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων, οδήγησε στην προστασία τους στα διάφορα εθνικά Συντάγµατα αλλά και σε 

διεθνές επίπεδο116 . Στο ελληνικό Σύνταγµα η προστασία της ζωής βρίσκει έρεισµα στη διάταξη 

Σ 5 παρ. 2: "όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη 

προστασία της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας τους ..." - σε συνδυασµό µε τις Σ 5 παρ. 1 και 

Σ 7 παρ. 3117.  Η προστασία της υγείας βρίσκει έρεισµα στη διάταξη Σ 7 παρ. 2 - "τα 

                                                 
116 Άρθρο 3 Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (1948) άρθρο 6 ∆ιεθνούς Συµφώνου Ατοµικών και Πολιτικών 
∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ (1966)  
άρθρο 2 παρ. 1 της ΕΣ∆Α: Το δικαίωµα εκάστου προσώπου εις την ζωήν προστατεύεται υπό του νόµου. Εις ουδένα δύναται να επιβληθεί εκ 
προθέσεως θάνατος, ειµή εις εκτέλεσιν θανατικής ποινής εκδιδοµένης υπό δικαστηρίου εν περιπτώσει αδικήµατος τιµωρουµένου υπό του νόµου 
διά της ποινής ταύτης.  
117 Σ 5 παρ. 2: ‘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. Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας. Σ 7 παρ. 3: Η γενική 
δήµευση απαγορεύεται. Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόµο για κακουργήµατα τα οποία 
τελούνται σε καιρό πολέµου και σχετίζονται µε αυτόν. Σ 5 παρ. 1: Ο καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του 
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βασανιστήρια,  οποιαδήποτε σωµατική κάκωση, βλάβη υγείας ή άσκηση ψυχολογικής βίας  

καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, απαγορεύονται και τιµωρούνται, 

όπως ο νόµος ορίζει" - σε συνδυασµό µε τις διατάξεις, Σ 5 παρ. 5, Σ 21 παρ. 3, το ν. 2619/1998, 

το από 12/1/98 πρόσθετο Πρωτόκολλο "για την απαγόρευση της κλωνοποίησης ανθρώπινων 

όντων  και το Ν. 3089/2002" περί της ιατρικής υποβοηθούµενης αναπαραγωγής. Με τη 

συνταγµατική προστασία, τα φυσικά αγαθά της ζωής και της υγείας ανάγονται σε συνταγµατικά 

προστατευόµενα αγαθά. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας αποτελεί πρωταρχική και 

αναγκαία συνέπεια της καταστατικής αρχής του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξίας κι έχει 

εφαρµογή στη συνολική έννοµη τάξη, εποµένως, το δικαίωµα του κάθε ανθρώπου στη ζωή και 

την υγεία αναγνωρίζεται σε κάθε άτοµο, (ατοµικό δικαίωµα), και είναι "µητρικό", δηλαδή, 

αποτελεί προϋπόθεση όλων των άλλων δικαιωµάτων . Φορείς του δικαιώµατος στη ζωή και 

υγεία είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, είτε ηµεδαποί, είτε αλλοδαποί, είτε ανιθαγενείς, µε 

µοναδικές επιτρεπόµενες εξαιρέσεις αυτές που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο. Όσον 

αφορά στους στρατιωτικούς, οι οποίοι ως Έλληνες φυσικά πρόσωπα απολαµβάνουν του 

δικαιώµατος προστασίας της ζωής και υγείας τους, η διακινδύνευση την οποία αυτοί εξ ορισµού 

αναλαµβάνουν, ως χειριστές της κρατικής βίας, συνεπάγεται τη σχετικότητα του 

θεµελιωδέστερου ατοµικού δικαιώµατος, στο πεδίο του οποίου εµπίπτει αυτή καθ' εαυτήν η 

ύπαρξη του ανθρώπου118. Και ως προς µεν τους στρατιωτικούς καριέρας και τους εθελοντές 

οπλίτες, η εκούσια εκ µέρους τους ανάληψη του κινδύνου, τον οποίο συνεπάγεται ο χειρισµός 

όπλου και οπλικών συστηµάτων, φαίνεται να δικαιολογεί τον περιορισµό του θεµελιώδους 

αυτού δικαιώµατος, ακόµα και όταν διατάσσονται να συµµετάσχουν σε αποστολές, που 

υπερβαίνουν το σύνηθες όριο διακινδύνευσης. Για τους οπλίτες και τους υπόλοιπους υπόχρεους 

θητείας, έρεισµα και ακραίος φραγµός των σχετικών περιορισµών είναι η διάταξη Σ 4 παρ. 6, 

δηλαδή, η υποχρέωση συµβολής στην "άµυνα της πατρίδας", η οποία ενδέχεται να επιβάλλει και 

την υπέρτατη θυσία στο πλαίσιο ενός αµυντικού πολέµου119. Εποµένως, ο βαθµός 

διακινδύνευσης ζωής και υγείας, ο οποίος επιτρέπεται να απαιτηθεί απ' αυτούς, δεν είναι θεµιτό 

να υπερβαίνει ένα εύλογο κάθε φορά µέτρο, διότι το Σύνταγµα δεν επιβάλλει υποχρέωση 

αυτοθυσίας120.  

 

                                                                                                                                                             
και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν 
παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη.  
118 Κατά τον Π. ∆. ∆αγτογλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 194,197: «ναι µεν το δικαίωµα της ζωής αφορά µόνο τη ζωή ως αντίθεση 
προς τον θάνατο», πλην όµως το σύνταγµα «απορρίπτει κάθε αντίληψη ότι είναι νοητή ζωή που είναι ανάξια προς το ζειν λόγω της σωµατικής ή 
της διανοητικής της καταστάσεως». 
119 Πρβλ. Σ 2 παρ. 2, Εµµ. Ρουκουνα , ∆ιεθνές ∆ίκαιο Ι, σελ. 29-30 . Η Ελλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισµένους κανόνες του 
διεθνούς δικαίου, επιδιώκει την εµπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών  σχέσεων µεταξύ των λαών και 
των κρατών.  
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 β) ∆ικαίωµα προσωπικής ελευθερίας, ασφάλειας, ελευθερίας κίνησης, 

εγκατάστασης (Σ 5 παρ. 2α-3) .  

 Το άρθρο 5 παρ. 2α του Σ121 προστατεύει την ελευθερία, (µαζί µε τη ζωή και την τιµή), 

που συνίσταται στον βάσει της βούλησης του ανθρώπου προσδιορισµό της υλικής και 

πνευµατικής του δραστηριότητας, στον αυτοπροσδιορισµό, στην πλήρη εξουσία του ανθρώπου 

πάνω στον εαυτό του (όχι στους άλλους). Εποµένως, η ελευθερία είναι µορφή υλικής και 

σωµατικής δράσης του ανθρώπου και µαζί µε την ισότητα, αποτελούν τους δύο γενικούς 

συνταγµατικούς προσδιορισµούς της ανθρώπινης αξίας. Και καθώς η ελεύθερη δράση του 

ανθρώπου αναδεικνύει την ατοµικότητά του, συνδέεται στενά µε την προσωπικότητά του και γι' 

αυτό καλείται "προσωπική ελευθερία". Η προσωπική ελευθερία είναι βάσει της Σ 5 παρ. 3122 

απαραβίαστη. Η προσωπική ελευθερία είναι "µητρικό δικαίωµα" , δηλαδή, προϋπόθεση όλων 

των άλλων ελευθεριών, και καθολικό δικαίωµα, δηλαδή, αναγνωρίζεται σ' όλους ανεξαιρέτως 

τους ανθρώπους, γι' αυτό και η ελευθερία του ενός βρίσκει τα όριά της εκεί που αρχίζει η 

ελευθερία των άλλων και εκεί όπου ασκείται καταχρηστικά (Σ 25 παρ. 1-3)123. Η προσωπική 

ελευθερία ή ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, αναλύεται σε ελεύθερη συµµετοχή στην 

πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας.  

 Η διάταξη Σ 5 παρ. 3124 κατοχυρώνει την ελευθερία κίνησης του ανθρώπου, στην οποία 

ανήκουν α) η ελευθερία εισόδου στη χώρα, β) η ελευθερία κίνησης στην ελληνική επικράτεια, γ) 

η ελευθερία  εγκατάστασης στο ελληνικό έδαφος και δ) η ελευθερία αποδηµίας από την Ελλάδα. 

Η γενικότερη ελευθερία κίνησης είναι κατ' αρχήν η ελευθερία µετάβασης οπουδήποτε, 

οποτεδήποτε, µ' οποιοδήποτε µέσο και ανεξαρτήτως σκοπού και αναφέρεται σε πρόσωπα και 

αγαθά, µε αποτέλεσµα να έχει µεγάλη οικονοµική σηµασία ως βάση του ελεύθερου εµπορίου. Η 

Σ 5 παρ. 3 απαγορεύοντας την καταδίωξη, σύλληψη, φυλάκιση και περιορισµό , αναφέρεται κατ' 

                                                                                                                                                             
120 «η οργάνωση επιχειρήσεων αυτοκτονίας, έστω και εθελοντικών, αποτελεί πάντοτε παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 2 Σ» κατά τον Π.∆. 
∆αγτόγλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 202.  
121 Σ 5 παρ. 2: 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.  Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.  
122 Σ 5 παρ. 3: Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαµβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά µόνο όταν και όπως ορίζει ο νόµος. 
123 Σ 25παρ. 1-3:  1. Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους 
δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική 
άσκησή τους. Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν 
κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον 
υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.  
2. Η αναγνώριση και προστασία των θεµελιωδών και απαράγραπτων δικαιωµάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγµάτωση 
της κοινωνικής προόδου µέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.  
3. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος δεν επιτρέπεται.  
124 Σ. 5 παρ. 3: προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαµβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά µόνο όταν και όπως ορίζει ο νόµος.  
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αρχήν στην προσωπική ασφάλεια και ανήκει στην ενότητα µε τις διατάξεις της Σ 6125, µε τις 

οποίες κατοχυρώνεται η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης των πολιτών στη χώρα126.  

 Η προσωπική ελευθερία, η ασφάλεια, η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης είναι, όπως 

είπαµε, θεµελιώδη, µητρικά και καθολικά δικαιώµατα, που αναγνωρίζονται σ' όλα ανεξαιρέτως 

τα φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, και ως προς αυτά τα θεµελιώδη κατ' αρχήν συνταγµατικά 

δικαιώµατα, τίθεται το ζήτηµα της οριοθέτησης και του περιορισµού της ελευθερίας του 

ανθρώπου, που συνιστά κρίσιµο νοµικό ζήτηµα µε φιλοσοφικές προεκτάσεις. Η ελευθερία του 

ανθρώπου, ως µητρικό δικαίωµα, και κατά συνέπεια όλα τα µερικότερα δικαιώµατα που 

απορρέουν απ' αυτή , υπάγεται στις οριοθετήσεις της Σ 5 παρ. 1 και 25127 . Σ' αυτές τις 

συνταγµατικές διατάξεις βρίσκουν έρεισµα και οι περιορισµοί της ελευθερίας των 

στρατιωτικών.  

 Η υποχρεωτική ενδιαίτηση, σε στρατιωτική µονάδα ή καταυλισµό, οι, συνεπεία 

µεταθέσεων, αποσπάσεων και ειδικών αποστολών, αναγκαστικές µετακινήσεις και οι 

περιορισµοί στην ελεύθερη µετακίνηση στρατιωτικών, ακόµη και εκτός υπηρεσιακού ωραρίου, 

επιβάλλονται από τις ανάγκες της στρατιωτικής ετοιµότητας και οργάνωσης. Σε περίοδο ειρήνης  

και υπό οµαλές περιστάσεις, συνιστούν τον προφανέστερο, περιορισµό ενός µείζονος 

συνταγµατικού δικαιώµατος και µάλιστα σε βαθµό αδιανόητο για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία 

πολιτών, γι' αυτό και απαιτούνται κατάλληλες ρυθµίσεις ώστε ν' αποτρέπονται αυθαιρεσίες128.  

  

                                                 
125 Βλ. για την προσωπική ασφάλεια Π.∆. ∆αγτογλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α’, 1991, σελ. 237 επ, Κουράκης Ν., ∆ικαιώµατα 
κατηγορουµένου  και στρατιωτική δικαιοσύνη ΝοΒ 1989, σελ. 401 επ. 
126 Σ 6: 1. Κανένας δεν συλλαµβάνεται ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογηµένο δικαστικό ένταλµα, που πρέπει να επιδοθεί τη στιγµή που γίνεται 
η σύλληψη ή η προφυλάκιση. Εξαιρούνται τα αυτόφωρα εγκλήµατα.  
2. Όποιος συλλαµβάνεται για αυτόφωρο έγκληµα ή µε ένταλµα προσάγεται στον αρµόδιο ανακριτή το αργότερο µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες 
από τη σύλληψη, αν όµως η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του ανακριτή, η προσαγωγή γίνεται µέσα στον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη 
µεταγωγή του. Ο ανακριτής οφείλει, µέσα σε τρείς ηµέρες από την προσαγωγή, είτε να απολύσει τον συλληφθέντα είτε να εκδώσει ένταλµα 
φυλάκισης. Η προθεσµία αυτή παρατείνεται για δύο ηµέρες, αν το ζητήσει αυτός που έχει προσαχθεί, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας που 
βεβαιώνεται αµέσως µε απόφαση του αρµόδιου δικαστικού συµβουλίου.  
3. Όταν περάσει άπρακτη καθεµία από τις δύο αυτές προθεσµίες, κάθε δεσµοφύλακας ή άλλος, είτε πολιτικός υπάλληλος είτε στρατιωτικός, στον 
οποίο έχει ανατεθεί η κράτηση εκείνου που έχει συλληφθεί, οφείλει να τον απολύσει αµέσως. 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. 
4. Νόµος ορίζει το ανώτατο όριο διάρκειας της προφυλάκισης, που δεν µπορεί να υπερβεί το ένα έτος στα κακουργήµατα και τους έξι µήνες στα 
πληµµελήµατα. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις τα ανώτατα αυτά όρια µπορούν να παραταθούν για έξι και τρεις µήνες, αντίστοιχα, µε 
απόφαση του αρµόδιου δικαστικού συµβουλίου.  Απαγορεύεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων της προφυλάκισης µε τη διαδοχική επιβολή 
του µέτρου αυτού για επί µέρους πράξεις της ίδιας υπόθεσης.  
127 Σ 5 παρ. 1: Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και 
πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη.  
Σ 25: Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό 
την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκησή τους. Τα 
δικαιώµατα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το Σύνταγµα 
να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ 
αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.  
2. Η αναγνώριση και προστασία των θεµελιωδών και απαράγραπτων δικαιωµάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγµάτωση 
της κοινωνικής προόδου µέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.  
3. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος δεν επιτρέπεται.  
4. Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους  της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.  
128 βλ. τα άρθρα 29/50 (άδειες στρατιωτικών, 51/52 (αποσπάσεις) και 54/58 (µετακινήσεις) το ΣΚ 20-1 και κεφάλαιο Α, τµηµ. β’ παρ. 2 .- ∆εν 
συνιστά, εξ άλλου, αθέµιτο περιορισµό η απαγόρευση αποδηµίας των στρατιωτικών χωρίς προηγούµενη  ειδική άδεια της προϊστάµενης αρχής 
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γ) ∆ικαίωµα συλλογικής δράσης και ειδικότερα συλλογικές αναφορές, συναθροίσεις, 

ενώσεις, δικαίωµα για απεργία (Σ 10 παρ. 1, Σ 11 παρ.1, Σ 12 παρ. 1, Σ 23 παρ. 2) 

 Βασικές µορφές της ανθρώπινης συλλογικής δράσης είναι οι συναθροίσεις και οι ενώσεις 

προσώπων (σωµατεία). Η ελευθερία της συνάθροισης κατοχυρώνεται στη διάταξη Σ 11 παρ. 

1129, θετικά και αρνητικά. Θετικά, µε την έννοια της ελευθερίας διοργάνωσης και συµµετοχής 

στις συναθροίσεις . Αρνητικά, µε την έννοια ότι ουδείς µπορεί να υποχρεωθεί να συµµετάσχει 

σε συνάθροιση. Περιεχόµενο της κατά τη Σ 11 παρ. 1 ελευθερίας συνάθροισης είναι η ελευθερία 

συγκέντρωσης των πολιτών για οποιονδήποτε λόγο , ήσυχα και άοπλα, σε χρόνο και τόπο της 

αρεσκείας τους, χωρίς κανένα περιορισµό. Η ελευθερία συνάθροισης έχει απόλυτο χαρακτήρα 

και στρέφεται τόσο κατά της κρατικής όσο και κατά της ιδιωτικής εξουσίας και µπορεί ν' 

ασκηθεί µόνο σε δηµοκρατικό πλαίσιο κρατικής εξουσίας.  

 Η άλλη έκφανση της ανθρώπινης συλλογικής δράσης, η  ελευθερία σύστασης ενώσεων 

προσώπων, (σωµατείων), βρίσκει έρεισµα και κατοχυρώνεται στη διάταξη Σ 12 παρ. 1130 . Το 

Σύνταγµα στο άρθρο 12 παρ. 1 προστατεύει κάθε ένωση προσώπων, ως συντονιστική µονάδα 

των ατόµων που την αποτελούν, ανεξαρτήτως αν έχει περιβληθεί νοµική προσωπικότητα, µη 

κερδοσκοπική και µη πρόσκαιρου χαρακτήρα.  Οι ενώσεις προσώπων που δεν έχουν τα 

ανωτέρω χαρακτηριστικά προστατεύονται ειδικότερα σ' άλλες συνταγµατικές διατάξεις, όπως i)  

στη Σ 29, η ελευθερία ίδρυσης και συµµετοχής σε πολιτικά κόµµατα,  II) στη Σ 23, η 

συνδικαλιστική ελευθερία, iii)  στη Σ 14 παρ. 4, οι ενώσεις υπαλλήλων, iv) στη Σ 89 παρ. 5, οι 

ενώσεις δικαστών v) στη Σ 16 παρ. 5, οι  φοιτητικοί σύλλογοι και vi) στη Σ 16 παρ. 9 εδ β', οι 

ενώσεις αθλητικών σωµατείων . Στη Σ 12 παρ. 1 το Σύνταγµα κατοχυρώνει το δικαίωµα ίδρυσης 

και συµµετοχής σε ενώσεις προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, (θετική συνδικαλιστική 

ελευθερία), όπως επίσης και το δικαίωµα αποχής από την ίδρυση και συµµετοχή σ’ αυτές, 

(αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία). Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι αναγνωρίζεται σ’ όλους 

τους Έλληνες πολίτες, στρέφεται ενάντια, τόσο στην κρατική, όσο και στην ιδιωτική εξουσία 

και αφορά στην ελευθερία ίδρυσης, εισόδου, συµµετοχής, λειτουργίας, και αποχώρησης από 

ένωση προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Ως ειδική µορφή της συνδικαλιστικής ελευθερίας το Σύνταγµα κατοχυρώνει στη διάταξη, 

Σ23 παρ. 2131 την απεργία, η οποία αποτελεί βασικό µέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των 

                                                                                                                                                             
τους. Άδεια, εν τούτοις, η µη χορήγηση της οποίας ελέγχεται από τον ακυρωτικό δικαστή για παράβαση των άκρων ορίων της διακριτικής 
ευχέρειας.  
129 Σ 11 παρ. 1: Οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα.  
130 Σ 12 παρ. 1 : Οι ΄Ελληνες έχουν το δικαίωµα να συνιστούν ενώσεις και µη κερδοσκοπικά σωµατεία, τηρώντας τους νόµους που ποτέ όµως  
δεν µπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώµατος αυτού από προηγούµενη άδεια.  
131 Σ 23 παρ. 2: Η απεργία αποτελεί δικαίωµα και ασκείται από τις νόµιµα συστηµένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και 
προαγωγή των οικονοµικών και εργασιακών γενικά συµφερόντων των εργαζοµένων.  Απαγορεύεται η απεργία µε οποιαδήποτε µορφή στους 
δικαστικούς λειτουργούς και σ’ αυτούς που υπηρετούν στα σώµατα ασφαλείας. Το δικαίωµα προσφυγής σε απεργία των δηµόσιων υπαλλήλων 
και των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και του προσωπικού των κάθε µορφής 
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οικονοµικών και εργασιακών συµφερόντων των εργαζοµένων. Το δικαίωµα απεργίας 

αναγνωρίζεται σ’ όλους τους εργαζόµενους απόλυτα, δηλαδή, τόσο ενάντια στην κρατική, όσο 

και ενάντια στην ιδιωτική εξουσία. Ειδική συνταγµατική πρόβλεψη υπάρχει για τον περιορισµό 

του δικαιώµατος απεργίας συγκεκριµένων κατηγοριών εργαζοµένων, που κυρίως βρίσκονται σε 

ειδική κυριαρχική σχέση µε το κράτος,  όπως οι δικαστικοί λειτουργοί, οι υπηρετούντες στα 

σώµατα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάµεις. Σύµφωνα µε τη Σ 23 παρ. 2 εδ. β’, το δικαίωµα 

απεργίας υπόκειται στους συγκεκριµένους περιορισµούς του νόµου που το ρυθµίζουν, µε όριο 

την µη κατάργηση του δικαιώµατος ή τη µη παρεµπόδιση της νόµιµης άσκησής του. Η απεργία 

είναι δικαίωµα σύµφυτο προς το συνδικαλιστικό χώρο, αποτελεί µερικότερη εκδήλωση της 

συνδικαλιστικής ελευθερίας και δεν ανήκει στο περιεχόµενο της εργασιακής σχέσης.  

Στη διάταξη Σ 10παρ. 1132 βρίσκει έρεισµα το δικαίωµα «του αναφέρεσθαι στις αρχές», 

όπου αναφορά είναι η έγγραφη προσφυγή προς την αρµόδια αρχή, προκειµένου να επιληφθεί 

συγκεκριµένου θέµατος. Αποδέκτης των αναφορών είναι οι διοικητικές και δικαστικές αρχές. Η 

άσκηση του δικαιώµατος του αναφέρεσθαι, ενεργοποιεί αντίστοιχες συνταγµατικές υποχρεώσεις 

του αποδέκτη, που είναι: i) υποχρέωση ενέργειας έγκαιρης και σύννοµης και ii)  υποχρέωση 

αιτιολογηµένης απάντησης   στον υποβάλλοντα την αναφορά, διαφορετικά ανακύπτει ζήτηµα 

παραβίασης του Συντάγµατος. Στη Σ 10 παρ. 1 κατοχυρώνεται το δικαίωµα του αναφέρεσθαι για 

όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, και η άσκησή του, είτε ατοµικά, 

είτε απ' όλους µαζί στο ίδιο έγγραφο.  

 Σε αντίθεση µε ο,τι προβλέπει για τους δηµοσίους κ.λ.π. υπαλλήλους, (Σ 12 παρ. 4 και Σ 

23 παρ. 2β') τα όργανα των σωµάτων ασφαλείας και τους δικαστικούς λειτουργούς (Σ 23 παρ. 

2β), το Σύνταγµά µας δεν περιέχει ειδική ρύθµιση για την άσκηση των θεµελιωδών αυτών 

δικαιωµάτων από τους  στρατιωτικούς. Είναι πρόδηλο, ωστόσο, ότι η χωρίς επιφυλάξεις 

αναγνώριση ορισµένων έστω απ' αυτά στο πλαίσιο της στρατιωτικής ζωής θα ισοδυναµούσε κατ' 

ουσία µε αναίρεση της στρατιωτικής πειθαρχίας133. Κατά τούτο, οι σχετικές διατάξεις των 

στρατιωτικών κανονισµών, όπως π.χ. η απαγόρευση της υποβολής οµαδικών παραπόνων134, δεν 

                                                                                                                                                             
επιχειρήσεων δηµόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που η λειτουργία τους έχει ζωτική σηµασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του 
κοινωνικού συνόλου, υπόκειται στους συγκεκριµένους περιορισµούς του νόµου που το ρυθµίζει. Οι περιορισµοί αυτοί δεν µπορούν να φθάσουν 
έως την κατάργηση του δικαιώµατος της απεργίας ή την παρεµπόδιση της νόµιµης άσκησής του.  
132 Σ 10 παρ. 1: Καθένας ή πολλοί µαζί έχουν το δικαίωµα τηρώντας τους νόµους του Κράτους να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες 
είναι υποχρεωµένες να ενεργούν σύντοµα κατά τις κείµενες διατάξεις και να απαντούν  αιτιολογηµένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, 
σύµφωνα µε το νόµο.  
133 Έτσι η Ε Αναθεωρητική Βουλή θεώρησε περιττή τη ρητή  µνεία των στρατιωτικών στη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 2β’ Σ, µε το σκεπτικό 
ότι η εκ µέρους των τελευταίων άσκηση των δικαιωµάτων  συλλογικής δράσης και ιδίως των δικαιωµάτων της απεργίας θα κατέλυε την 
στρατιωτική πειθαρχία, βλ. σχετικά και ∆. Τσάτσο, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τόµος Α’ , σελ. 264/265.  
134 Βλ. άρθρο 77 παρ. 2 ΣΚ 20-1: Αναστολή εκτελέσεως διαταγής ή εκτίσεως ποινής για εξέταση παραπόνων, απαγορεύεται. Μόνο µετά την 
εκτέλεση της διαταγής ή την έναρξη εκτίσεως ποινής, µπορεί να γίνει δεκτό το παράπονο. άρθρο 64 Στρ ΠΚ: Στρατιωτικός που εξυβρίζει σκοπό 
ή φρουρό που έχει εντολή να φρουρεί ή να επιτηρεί  ορισµένη περιφέρεια τιµωρείται  µε φυλάκιση τριών µηνών µέχρι δύο ετών, αν η πράξη  δεν 
τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.  πρβλ. ΣτΕ 33/1933, Θ. Γενικά ευρετήρια, τεύχος 6, σελ. 470. 
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είναι αντίθετες προς το Σύνταγµα, υπό τον όρο, εντούτοις, ότι δεν καταλαµβάνουν και την εκτός 

υπηρεσία άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων υπό µη στρατιωτική ιδιότητα135. 

 

δ) ∆ικαίωµα της οικονοµικής ελευθερίας των στρατιωτικών (Σ 5 παρ. 1).  

Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Σ136, καθένας έχει δικαίωµα ν' αναπτύσσει ελεύθερα την 

προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην οικονοµική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει 

τα δικαιώµατα των άλλον και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα και τα χρηστά ήθη. Ο συντακτικός 

νοµοθέτης κατοχυρώνει για τον καθένα, δικαίωµα συµµετοχής  στην οικονοµική ζωή, 

παθητικής, (επιχειρηµατικής συµµετοχής)  και ενεργητικής, (καταναλωτική συµµετοχή) . 

Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ΣτΕ, η οικονοµική ελευθερία επιδέχεται περιορισµούς χάριν του 

δηµοσίου συµφέροντος, όπως προκύπτει από τις επιφυλάξεις των συνταγµατικών διατάξεων (Σ 

5 παρ. 1 και 3)137 και από τις συνταγµατικές διατάξεις κοινωνικού περιεχοµένου , ιδίως (Σ 106 

παρ. 1-2)138. Το ΣτΕ έχει δεχθεί ότι δεν αντίκειται στο Σ. η θέσπιση δεσµεύσεων της 

οικονοµικής ελευθερίας, από το νοµοθέτη, αν δικαιολογούνται από σοβαρούς κοινωνικούς, 

οικονοµικούς ή άλλους λόγους και δε θίγουν τον πυρήνα της οικονοµικής ελευθερίας καθόσον 

µόνο αυτός προστατεύεται συνταγµατικά.  

Σ' αυτή την προβληµατική, εµπίπτουν και οι περιορισµοί της οικονοµικής ελευθερίας 

των στρατιωτικών. Αυστηρότεροι απ' ότι για τους δηµοσίους υπαλλήλους, οι κανονισµοί 

απαγορεύουν στους "στρατιωτικούς καριέρας" "να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελµα  ή να 

απασχολούνται µε οποιαδήποτε αµειβόµενη εργασία"139. Απεναντίας, για τους υπόχρεους 

θητείας, η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, κατά τον εκτός υπηρεσίας χρόνο"140.  Έτσι 

                                                 
135 Βλ. άρθρο 25 παρ. 7 ΣΚ 20-21, το οποίο καινοτοµώντας προς την ορθή κατεύθυνση σε σχέση προς τους προηγούµενους κανονισµούς  (βλ 
άρθρο 25 π.δ. 202/1970, άρθρο 25 π.δ. 982/1980) ορίζει: « Επιτρέπεται η συµµετοχή των στρατιωτικών σε επιστηµονικές, αθλητικές, ή 
επαγγελµατικές ενώσεις, συνδέσµους ή σωµατεία. Για τα µόνιµα στελέχη απαιτείται άδεια υπηρεσίας» Για τον τελευταίο αυτό περιορισµό, που 
είναι κατά τον Ν.Κ. Αλιβιζάτο αµφίβολης συνταγµατικότητας, βλ. τη θετική κρίση της ΣτΕ 720/1983. Το Σ, 1984, σελ. 113, ενόψει της Σ 12 παρ. 
4. Αµφίβολης επίσης συνταγµατικότητας είναι σε ό,τι αφορά την εκτός, φυσικά στρατεύµατος συνδικαλιστική δραστηριότητα των οπλιτών ως 
ιδιωτών- η υποχρεωτική αναστολή της κατά τη διάρκεια της θητείας τους, βλ. άρθρο 25 παρ. 2 ΣΚ 20-1 : Οι κληρωτοί, που είχαν ενταχθεί σε 
πολιτικές οργανώσεις πριν τη στράτευσή τους, αναστέλλουν την πολιτική και συνδικαλιστική τους δραστηριότητα κατά την διάρκεια της θητείας 
τους.  
136 Σ 5 παρ. 1: Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική , οικονοµική και 
πολιτική ζωή της Χώρας , εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη.  
137 Σ 5 παρ. 2: 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.  Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.  
138 Σ106 παρ. 1-2: 1. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συµφέροντος το Κράτος προγραµµατίζει και 
συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της εθνικής 
οικονοµίας . Λαµβάνει  τα επιβαλλόµενα µέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατµόσφαιρα και τα υπόγεια ή 
υποθαλάσσια κοιτάσµατα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης  και την προαγωγή ιδίως της οικονοµίας των ορεινών, νησιωτικών 
και παραµεθόριων περιοχών.  
2. Η ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς 
βλάβη της εθνικής οικονοµίας.  
139 ΣτΕ 2125/1977, 4126/1980:  Επαγγελµατική ελευθερία, ελευθερία επιστήµης, αρχή της ισότητος. Απαγόρευση ασκήσεως ιδιωτικώς του 
ιατρικού επαγγέλµατος απ- το διδακτικό προσωπικό των Ιατρικών σχολών, εντός του ωραρίου εργασίας τους στις σχολές. Η δι- αρθρο 7  Ν. 
641/77 θρσπιζοµένη ρύθµισις α) συνιστά συνταγµατικώς θεµιτόν περιορισµόν της επαγγελµατικής ελευθερίας, β) ουδόλως πλήσσει την 
ελευθερίαν της επιστήµης, γ) ούτε αντίκειται εις την αρχήν της ισότητος. , ΣτΕ 2193/1982, 1366/1983, 3003/1983, 2376/1984.  
140 Άρθρο 25 παρ. 4 ΣΚ 20-1. Απαγορεύεται στους αξιωµατικούς, Υπαξιωµατικούς και Ανθυπασπιστές να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελµα ή να 
ασχολούνται µε οποιαδήποτε αµειβόµενη εργασία. Η παρ. 5 του ίδιου άρθρου  εισάγει εξαίρεση για την εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος 
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οριοθετηµένες οι αποκλίσεις αυτές, είναι συνταγµατικά ανεκτές, δεδοµένου ότι δικαιολογούνται 

εκ πρώτης όψεως από τις ανάγκες της στρατιωτικής θητείας υπηρεσίας141.  

 

ε) ∆ικαίωµα συµµετοχής και εκδήλωσης υπερ πολιτικών κοµµάτων (Σ29 παρ. 3)142 

Το άρθρο 29 παρ. 3 του Συντάγµατος επιβάλλει άµεσα την πολιτική ουδετερότητα των 

στρατιωτικών, ενώ το άρθρο 56 του Συντάγµατος143 καθιερώνει γι' αυτούς κωλύµατα 

εκλογιµότητας . Συγκεκριµένα, µετά την αναθεώρηση του 2001, η Σ 29 παρ. 3 απαγορεύει 

οποιαδήποτε εκδήλωση υπερ ή κατά κόµµατος προερχοµένη µεταξύ άλλων και από όσους 

υπηρετούν στις Ένοπλες ∆υνάµεις και τα σώµατα ασφαλείας. Η απαγόρευση αυτή αφορά κατ' 

αρχήν το σύνολο των στρατιωτικών, δηλαδή, τόσο 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, η παρ. 1 ορίζει ότι δεν µπορούν ν' 

ανακηρυχθούν υποψήφιοι, ούτε να εκλεγούν βουλευτές οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις  

και τα Σώµατα Ασφαλείας, αν δεν παραιτηθούν πριν την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. Η παρ. 

3γ του ίδιου άρθρου ιδρύει απόλυτο κώλυµα εκλογιµότητας για τους "στρατιωτικούς  εν 

ενεργεία", ειδικά στις εκλογικές περιφέρειες  στις οποίες υπηρέτησαν περισσότερο από τρεις  

µήνες κατά την τριετία πριν τις εκλογές. Το ανωτέρω κώλυµα γίνεται δεκτό ότι καταλαµβάνει 

µόνο τους "µόνιµους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάµεις της χώρας ... οποιουδήποτε βαθµού 

και όπλου, αδιαφόρως δε εάν διατελούν σε κατάσταση ενεργείας, διαθεσιµότητας ή αργίας", κι 

όχι τους εν αποστρατεία και εφέδρους στρατιωτικούς, έστω κι αν οι τελευταίοι κλήθηκαν στην 

                                                                                                                                                             
από τους υγειονοµικούς αξιωµατικούς «µετά από εγκριτική διαταγή του ΓΕΣ», εξαίρεση αµφίβολης συνταγµατικότητας, ενόψει της αρχής της 
ισότητας. (παρ. 5 πδ 130/1984: Επίσης επιτρέπεται στους υγειονοµικούς Αξιωµατικούς η εξάσκηση του Ιατρικού επαγγέλµατος, εξ αιτίας της 
ιδιοµορφίας του και της γενικότερης κοινωνικής αποστολής του, µετά από εγκριτική διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που µπορεί να 
µεταβιβάσει αυτό το δικαίωµα στους διοικητές των Σχηµατισµών. ). 
141 Αρθρο 25 παρ. 6 ΣΚ 20-1: Οι έφεδροι Αξιωµατικοί και κληρωτοί οπλίτες µπορούν κατά τον εκτός υπηρεσίας χρόνο να ασκούν το 
επάγγελµά τους.  
Οι οποίες ανάγκες συνήθως επιτάσσουν τη διαρκή ετοιµότητα των στρατιωτικών. Απεναντίας, η διαφύλαξη του κύρους των ενόπλων δυνάµεων 
δε δικαιολογεί καθ’εαυτών την επιβολή των περιορισµών αυτών, υπό τις σηµερινές τουλάχιστον συνθήκες και για τα περισσότερα επαγγέλµατα.  
142 Σ 29 παρ. 3 .  Απαγορεύεται απολυτως οι οποιασδήποτε µορφής εκδήλωση υπέρ ή κατά πολιτικού κόµµατος στους δικαστικούς λειτουργούς 
και σε όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάµεις και στα σώµατα ασφαλείας. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε µορφής εκδηλώσεις υπέρ 
ή κατά πολιτικού κόµµατος, κατά την άσκηση των αθηκόντων τους, στους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, 
άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων η 
διοίκηση των οποίων ορίζεται άµεσα η έµµεσα από το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχο.  
143 Σ 56 : 1. Οι Έµµισθοι δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, άλλοι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάµεις και στα 
σώµατα ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αιρετά µονο πρόσωπα 
όργανα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλµένοι 
σύµβουλοι νοµικών προσώποων δηµοσίου δικαίου ή κρατικών νοµικών ρποσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δηµοσίων επιχειρήσεωνή επιχειρήσεων 
τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος ή επιχειρήσεων των οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης δεν µπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές, αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως 
υποψηφίων. Η παραίτηση συντελείται µε µόνη τη γραπτή υποβολή της. Αποκλείεται η επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών που 
παραιτούνται. Τα ανώτερα αιρετά µονοπρόσωπα όργανα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθµού δεν µπορούν να 
ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία εξελέγησαν, ακόµη και αν παραιτηθούν.  
3.∆εν µπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, ούτε να εκλεγούν βουλευτές σε όποια εκλογική περιφέρεια υπηρέτησαν ή σε όποια εκλογική 
περιφέρεια εκτεινόταν η τοπική αρµοδιότητά τους µέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ µήνες της τετραετούς βουλευτικής περιόδου: 
γ) Οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας.  
   4.Πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί γενικά, που έχουν κατά το νόµο αναλάβει υποχρέωση να παραµείνουν στην υπηρεσία για ορισµένο 
χρόνο, δεν µπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές όσο χρόνο διαρκεί η υποχρέωσή τους.  
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ενεργό υπηρεσία"144 Αυτό συνάγεται από το ratio  της Σ 56 παρ. 3, η οποία όπως έχει 

νοµολογηθεί, αποβλέπει στο να αποτρέψει µελλοντικούς υποψηφίους από το να εκµεταλλευθούν 

τη θέση τους  για να προετοιµάσουν την πολιτική τους σταδιοδροµία145. Απόλυτο κώλυµα 

εκλογιµότητας θέτει και η Σ 56 παρ. 4, για τους στρατιωτικούς γενικά που έχουν κατά νόµο 

αναλάβει υποχρέωση παραµονής στο στράτευµα επί ορισµένο χρόνο, για όσο χρόνο διαρκεί 

αυτή τους η υποχρέωση. Υποχρέωση παραµονής αναλαµβάνουν οι σπουδαστές των 

παραγωγικών σχολών των ενόπλων δυνάµεων και τα µόνιµα στελέχη γενικά, που 

µετεκπαιδεύονται κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους146. Τους στρατιωτικούς ενδιαφέρει 

και το άρθρο 57 παρ. 3 του Συντάγµατος147, το οποίο ορίζει ως ασυµβίβαστη µε το βουλευτικό 

αξίωµα την άσκηση οποιουδήποτε "καθήκοντος"  ή "έργου" απ' όσα απαριθµούνται  στο άρθρο 

56 Σ., ως κωλύµατα εκλογιµότητας, εποµένως, δεν επιτρέπεται η επάνοδος στο στράτευµα  ως 

µονίµων εν ενεργεία των πρώην αξιωµατικών που είχαν εκλεγεί βουλευτές , εφόσον δεν 

παραιτούνται από του βουλευτικό αξίωµα. Απεναντίας, δεν απαγορεύεται η εκούσια κατάταξη 

εν ενεργεία βουλευτών για να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία, κύρια ή εφεδρική, καθώς και 

βουλευτών πρώην αξιωµατικών για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως έφεδροι εκ µονίµων. 

Στο βαθµό που ο νόµος το προβλέπει, οι στρατιωτικοί κωλύονται να εκλεγούν στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβλούλιο148 και τους ΟΤΑ149, αν δεν υποβάλουν προηγουµένως την παραίτησή τους, η 

οποία εν τούτοις, δεν είναι εν προκειµένω εκ του Συντάγµατος υποχρεωτική για τη διοίκηση150.  

Οι παραπάνω περιορισµοί αφορούν, όχι στην πολιτική, αλλά στην κοµµατική ουδετερότητα. Απ' 

όλα αυτά, σε συνδυασµό µε τη διάταξη Σ 5 παρ. 1 προκύπτει ότι οι στρατιωτικοί δικαιούνται να 

τοποθετούνται επί των πολιτικών ζητηµάτων, να αναπτύσσουν τις απόψεις τους ακόµα και σε 

έντυπα µε κοµµατικό προσανατολισµό, αλλά µε τρόπο που να µην εκθέτουν, αφενός µεν το 

                                                 
144 Π. Παραράς, Σύνταγµα 1975, Corpum  Π. 1986, σελ. 95  
Χρ. Σγουρίτσας, σελ. 239.  
Αθ. Ράϊκος, ∆ικονοµικού εκλογικού δικαίου, σελ. 354 επ.  
Ευ. Βενιζέλος, Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου Ι. Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1991, σελ. 285.  
145 βλ. αντί πολλών ΑΕ∆ 2/1990, 6/1990: Εκλογές. Κωλύµατα εκλογικότητας αριθµ. 56 παρ. 3 Συντ. Χρόνος ισχύος κωλύµατος. Μεσολάβηση 
βουλευτικής περιόδου. Κώλυµα ανακηρύξεως ως υποψηφίου και εκλογής του ως βουλευτή γιατρού του Ε.Σ.Υ. , 37/1991: Βουλευτικές εκλογές. 
Κωλύµατα εκλογιµότητας  στρατιωτικών εν ενεργεία (Άρθρο 56 παρ. 3 του Συντ.). Το κώλυµα ισχύει ακόµα κ' εάν έπαυσαν να έχουν την 
ιδιότητα του µόνιµου εν ενεργεία στρατιωτικού. Το κώλυµα ισχύει και όταν έχουν µεσολαβήσει άλλες εκλογές.  
146 άρθρο 64 παρ. 1 ν.δ. 1400/1973: Οι απόφοιτοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ) και τη Στρατιωτική Σχολή 
Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) αξιωµατικοί αναλαµβάνουν από την ονοµασία τους ως Ανθυπολοχαγών, Σηµαιοφόρων ή Ανθυποσµηναγών 
υποχρέωση παραµονής στις ΄Ενοπλες ∆υνάµεις (Ε∆) για χρόνο διπλάσιο των ετών φοίτησής τους, όπως αυτά καθορίζονται από τους 
Οργανισµούς των ΑΣΕΙ και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ).  
147 Σ 57 παρ. 3: Βουλευτές που αποδέχονται οποιαδήποτε από τις ιδιότητες ή τα έργα που αναφέρονται σε αυτό ή στο προηγούµενο άρθρο και 
που χαρακτηρίζονται ότι αποτελούν κώλυµα για την υποψηφιότητα βουλευτή ή ότι είναι ασυµβίβατα µε το βουλευτικό αξίωµα, εκπίπτουν από 
το αξίωµα αυτό, όπως νόµος ορίζει.  
148 άρθρο 2 παρ. 2 ν. 1180/1981 που επεκτείνει τα κωλύµατα εκολγιµότητας της Σ 56 παρ. 1-4 και στους υποψηφίους  για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο : 2. Αι περί των κωλυµάτων εκλογιµότητος των βουλευτών διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 56 του Συντάγµατος και 
των παραγράφων 1 έως και 4 άρθρου 30 του Π.∆. 610/1974, ως τούτο ετροποποιήθη διά του άρθρου 9 του Ν. 789/1978 "περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως διατάξεων του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος και της Εκλογικής Νοµοθεσίας", έχουν εφαρµογήν και δια την εκλογήν των 
αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον.  
149 άρθρο 40 παρ. 1 π.δ. 323/1989, βλ. coutra  για τους οπλίτες στα: ∆.Τσάτσου, Π.Παυλόπουλου, "Κωλύµατα και ασυµβίβαστα κατά το 
δηµοτικό και κοινοτικό κώδικα", γνµδ , ΕΕ∆ 1987 σελ. 5 επ.  
150 άρθρο 40 παρ. 7  π.δ 323/1989, πρβλ. ΣτΕ 2014/1959 .  
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κύρος τους ως στρατιωτικών, και αφ' ετέρου το κύρος των Ενόπλων ∆υνάµεων. Ακόµα, οι 

στρατιωτικοί έχουν το δικαίωµα να παρίστανται σε συναθροίσεις πολιτικών κοµµάτων και άλλες 

συναφείς εκδηλώσεις, αρκεί να µη φέρουν στολή και να µην προκαλούν το κοινό αίσθηµα µε 

την εν γένει συµπεριφορά τους και να έχουν την αναγκαία αυτοσυγκράτηση. Αξιοσηµείωτο 

είναι ακριβώς εδώ ότι όσον αφορά στη σταδιοδροµία των µονίµων στελεχών των Ενόπλων 

∆υνάµεων και την υπηρεσιακή τους µεταχείριση, αυτή δε θα πρέπει να επηρεάζεται και να 

εξαρτάται από τα πολιτικά τους φρονήµατα και τις κοµµατικές προτιµήσεις τους, γιατί αυτό θα 

συνιστούσε περιορισµό του δικαιώµατός τους για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους 

(Σ 5 παρ. 1) και της ιδιωτικής ζωής (Σ 9 παρ. 1)151. Η κοµµατική ουδετερότητα αφορά τόσο την 

άσκηση καθηκόντων, όσο και την εξωϋπηρεσιακή δράση των στρατιωτικών, γιατί ως προς την 

άσκηση των καθηκόντων συνάπτεται µε την αρχή της αµεροληψίας, η οποία ως απόρροια των 

αρχών της αναλογικότητας και της ισότητας152 ,απαγορεύει κάθε είδους διακρίσεις  στην 

εκπλήρωση των καθηκόντων των κρατικών οργάνων µε κριτήρια κοµµατικά, προσωπικά ή 

άλλα, ενώ ως προς την εξωϋπηρεσιακή τους δράση, δηλαδή τις εκδηλώσεις τους ως ιδιωτών, 

επειδή η συµπεριφορά αυτή είναι ως εκ της φύσεώς της "δηµόσια", µε την έννοια ότι γίνεται 

αντιληπτή προς τα έξω, θα ήταν ανεπίτρεπτη η ένταξη στρατιωτικού καριέρας σε πολιτικό 

κόµµα και θα ήταν εύλογη η αυστηρότερη εφαρµογή εν προκειµένω των κριτηρίων της 

"διακριτικότητας", της "ευπρέπειας" και της "γλωσσικής εγκράτειας",  τα οποία θα πρέπει κατά 

τη νοµολογία να διέπουν την έκδοση πολιτικών απόψεων153.   

 

iii) ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΝΕΠΙ∆ΕΚΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ  

Εξ αντιδιαστολής, από την περιοριστική αυτή απαρίθµηση, προκύπτει ότι, εν ειρήνη και 

υπό οµαλές συνθήκες154, δεν είναι επιδεκτικά περιορισµών,  πέρα από τους γενικούς που ίσχυαν 

                                                 
151 Πρβλ. ΣτΕ /Τµ Γ') 595/1977 , Το Σ 1977 σελ. 327  
152 Γ. Κασιµάτη, Συνταγµατικό ∆ίκαιο ΙΙ, σελ. 168 επ.  
      Π.∆.∆αγτογλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Β', σελ. 1044-5. 
      Α.Τάχος, Σύγχρονες τάσεις της αρχής της µονιµότητας εις το διοικητικός δίκαιον, Θεσσαλονίκη, 1973, σελ. 134 επ. 
153 ΣτΕ 151/1958, 2209/1977, Το Σ 1977 σελ. 636:  Προσωπική ελευθερία - δικαίωµα εκφράσεως πολιτικών κ.λ.π. πεποιθήσεων - χαρακτήρας 
και έκταση του δικαιώµατος ως προς τους δηµοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς. - όρια  επεµβάσεως της κρατικής εξουσίας. - Τύπος - δεν 
είναι θεµιτή η διάκριση εφηµερίδων σε "εθνικόφρονες" και "κοµµουνιστικές"  και δεν απαγορεύεται στους στρατιωτικούς η προµήθεια  αι 
ανάγνωση κοµµουνιστικών εφηµερίδων - δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα η ανάγνωσή τους. , ∆εφΑθ.  329/1980, Το Σ 1980 σελ. 237, 
∆ΣτρΘες 191/1988, ΝοΒ 1988, σελ. 1697  
154 Επιτρέπεται η επιβολή περιορισµών σε περίοδο  κρίσης κι εφόσον ανασταλεί η άσκηση συνταγµατικών δικαιωµάτων βάσει της Σ 48: 1. Σε 
περίπτωση πολέµου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άµεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο 
κίνηµα για την ανατροπή του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, η Βουλή, µε απόφασή της, που λαµβάνεται ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, 
θέτει σε εφαρµογή, σε ολόκληρη την Επικράτεια ή σε τµήµα της, το νόµο για την κατάσταση πολιορκίας, συνιστά εξαιρετικά δικαστήρια και 
αναστέλλει την ισχύ του συνόλου ή µέρους των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφος 4,6,8,9,11,12 παράγραφοι 1 έως και 4,14,19,22 
παράγραφος 3,23,96 παράγραφος 4 και 97. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δηµοσιεύει την απόφαση της Βουλής.  
    Με την απόφαση της Βουλής ορίζεται η διάρκεια ισχύος των επιβαλλόµενων µέτρων, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τις δεκαπέντε ηµέρες.  
   2. Σε περίπτωση απουσίας της Βουλής ή αν συντρέχει αντικειµενική αδυναµία να συγκληθεί εγκαίρως, τα µέτρα της προηγούµενης 
παραγράφου λαµβάνονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου . Το διάταγµα υποβάλλεται 
από την Κυβέρνηση στη Βουλή για έγκριση µόλις καταστεί δυνατή η σύγκλησή της, ακόµη και αν έληξε η βουλευτική περίοδος ή η Βουλή έχει 
διαλυθεί, και πάντως µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες το αργότερο.  
   3.Η διάρκεια των κατά τις προηγούµενες παραγράφους µέτρων µπορεί να παρατείνεται ανά δεκαπενθήµερο µόνο µε προηγούµενη απόφαση 
της Βουλής, η οποία συγκαλείται ακόµη και αν έχει λήξει η βουλευτική περίοδος  ή η Βουλή έχει διαλυθεί.  
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για το σύνολο των πολιτών, τα υπόλοιπα συνταγµατικά δικαιώµατα των στρατιωτικών. Πιο 

συγκεκριµένα, είναι ανεπίδεκτα περιορισµών τα παρακάτω δικαιώµατα:  

α) Το δικαίωµα για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των στρατιωτικών και 

για σεβασµό της αξίας τους ως ανθρώπων (Σ 5 παρ. 1α' και Σ 2 παρ. 1) 155 

Ανθρώπινη αξία, ως έννοια γένους, είναι το σύνολο των γενικών, υλικών πνευµατικών 

και κοινωνικών γνωρισµάτων του ανθρώπινου γένους , και γι' αυτό ταυτίζεται µε τον άνθρωπο. 

Κάθε άνθρωπος είναι φορέας ανθρώπινης αξίας και η ανθρώπινη αξία προσδίδει ουσιαστικό 

περιεχόµενο στην προσωπικότητα. Η αρχή του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξίας αποτελεί 

καταστατική αρχή της νέας ελληνικής έννοµης τάξης, γιατί µε τη διάταξη Σ 2 παρ. 1 ανάχθηκε 

σε συνταγµατικό θεµέλιό της . Στη σύγχρονη έννοµη τάξη του κοινωνικού ανθρωπισµού , η 

ανθρώπινη αξία είναι απαραβίαστη, εποµένως, είναι απαραβίαστα και τα θεµελιώδη 

συνταγµατικά δικαιώµατα που την περιβάλλουν. Αυτό το απαραβίαστο βρίσκει έρεισµα στις 

διατάξεις Σ 4 παρ. 1-2, 5 παρ. 1-2, 7 παρ. 2, 25 παρ. 1-4, 106 παρ. 2 και φυσικά άµεσα τη Σ 2 

παρ. 1. Η Σ 2 παρ. 1 καθιερώνει αυτοτελές δικαίωµα , µητρικό (=αποτελεί προϋπόθεση όλων 

των άλλων δικαιωµάτων), ανθρώπινο  (=φορείς του είναι µόνο φυσικά πρόσωπα και όλοι οι 

άνθρωποι ανεξαιρέτως) και καθολικό (= αφορά τόσο στις σχέσεις κράτους - πολιτών όσο και 

στις σχέσεις µεταξύ πολιτών). Περιορισµοί, εποµένως, στα θεµελιώδη δικαιώµατα, που 

κατοχυρώνονται στις Σ 2 παρ. 1, και Σ 5 παρ. 1α' είναι απαγορευµένοι.  

Ως προς τους στρατιωτικούς, καµία επίκληση των αναγκών της στρατιωτικής οργάνωσης 

και πειθαρχίας, δεν µπορεί να δικαιολογήσει απαγορεύσεις και διαταγές που προσβάλλουν την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια (Σ 7 παρ. 2) ή συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση 

κατά την έννοια του άρθρου  3 της ΕΣ∆Α, όπως π.χ. ασκήσεις και δοκιµασίες υπέρµετρης 

σκληρότητας, στερήσεις τροφής και ύπνου, καψώνια, διαποµπεύσεις για αποκλίνουσες στάσεις 

κ.λ.π. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο όταν οι ως άνω περιορισµοί εισβάλλουν και στην εκτός 

στρατεύµατος ζωή των στρατιωτικών, ως ιδιωτών  (εµφάνιση, συναναστροφές, εργασία κ.λ.π.), 

η οποία είναι κατ' αρχήν ανεπίτρεπτο να σχετίζεται µε την εκτέλεση στρατιωτικών καθηκόντων. 

                                                                                                                                                             
   4.Τα κατά τις προηγούµενες παραγράφους µέτρα αίρονται αυτοδικαίως µε τη λήξη των προθεσµιών που προβλέπονται στις παραγράφους 1,2 
και 3, εφόσον δεν παρατείνονται µε απόφαση της Βουλής, και σε κάθε περίπτωση µε τη λήξη του πολέµου, εφόσον είχαν επιβληθεί εξαιτίας 
πολέµου.  
   5.Αφότου άρχισαν να ισχύουν τα µέτρα των προηγούµενων παραγράφων ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, 
µπορεί να εκδίδει πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, για να αντιµετωπιστούν επείγουσες ανάγκες ή για να αποκατασταθεί ταχύτερα η 
λειτουργία των συνταγµατικών θεσµών. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται για κύρωση στη Βουλή µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τη σύγκλησή της 
σε σύνοδο και παύουν  να ισχύουν στο εξής, αν δεν υποβληθούν στη Βουλή µέσα στις παραπάνω προθεσµίες ή δεν εγκριθούν από αυτή µέσα σε 
δεκαπέντε ηµέρες αφότου υποβλήθηκαν.  
   6.Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 αποφάσεις της Βουλής λαµβάνονται µε την πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των βουλευτών και η κατά 
την παράγραφο 1 απόφαση µε την πλειοψηφία των τριών πέµπτων του συνολικού αριθµού των βουλευτών. Η Βουλή αποφασίζει σε µία µόνο 
συνεδρίαση.  
   7. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρµογής των µέτρων κατάστασης ανάγκης, τα οποία λαµβάνονται κατά το άρθρο αυτό, ισχύουν αυτοδικαίως οι 
διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Συντάγµατος, ακόµη και αν διαλύθηκε η Βουλή ή έληξε η βουλευτική περίοδος.  
155 Σ 2 παρ. 1:  Ο Σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. Σ 5 παρ. 1α: 
Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της 
Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα  ή τα χρηστά ήθη.  
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Γι' αυτό είναι χαρακτηριστική η επίκληση των άρθρων Σ 2 παρ. 1 και Σ 5 παρ. 1 από τη 

νοµολογία, είτε επικουρικά προς άλλες συνταγµατικές εγγυήσεις, όπως η ελευθερία της 

έκφρασης (Σ 14 παρ. 1)156, ή η προστασία του γάµου ή της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 

των στρατιωτικών (Σ 21 παρ. 1, Σ 9 παρ. 1)157 είτε αυτοτελώς, όπως στην περίπτωση των 

πειθαρχικών συµβουλίων τους, η ευκαιριακή συγκρότηση των οποίων εν όψει  της 

συγκεκριµένης υπόθεσης, κρίθηκε αντισυνταγµατική158.  

β) Η προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των στρατιωτικών και της 

ιδιωτικής τους σφαίρας γενικότερα (Σ 9 παρ. 1 και Σ 21 παρ. 1) 159 

Στη διάταξη Σ 9 παρ. 1, προστατευόµενο αγαθό δεν είναι η ζωή ως βιολογικό, αλλά ως 

κοινωνικό αγαθό, δηλαδή ως βιοτικός χώρος. Στο Σύνταγµα,  (Σ 9 παρ. 1), προστατεύεται η 

ιδιωτική ζωή, αφενός ως οικονοµική , πολιτική, κοινωνική και οικογενειακή και αφετέρου ως 

σύνολο ανθρωπίνων ενεργειών που αναφέρονται σε συγκεκριµένο πρόσωπο και στο στενό 

συγγενικό του περιβάλλον ή σε θέµατα της δικής του επιλογής. Προστατεύεται η φανερή, 

µυστική και απόρρητη ιδιωτική ζωή, χωρίς η συνταγµατική προστασία να παρέχει άσυλο στην 

παρανοµία, δηλαδή προστατεύεται η νόµιµη ιδιωτική ζωή, που συνιστά ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας . Στη Σ 9 παρ. 1 κατοχυρώνεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής, αφενός της 

ατοµικής (προστασία προσωπικότητας) και αφετέρου της  οικογενειακής. Το δικαίωµα της Σ 9 

παρ. 1 κατοχυρώνεται και στο άρθρο 8 παρ. 1 της ΕΣ∆Α160 και είναι µητρικό δικαίωµα (: 

προϋπόθεση άλλων δικαιωµάτων, όπως π.χ. του ασύλου της κατοικίας, του γάµου, του 

απορρήτου των επιστολών κ.λ.π.) . Περιεχόµενο του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής είναι η 

ελευθερία διαµόρφωσης, αποκάλυψης ή απόκρυψης της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής που 

αναγνωρίζεται στον άνθρωπο. Το δικαίωµα της Σ 9 παρ. 1 είναι αµυντικό λόγω της Σ 25 παρ. 

1γ', απόλυτο (: στρέφεται erga omnes), καθολικό (: στρέφεται τόσο κατά του κράτους, όσο και 

κατά των ιδιωτών), προστατευτικό (: το κράτος οφείλει να το σέβεται, να µην το παραβιάζει και 

να το εξασφαλίζει στους πολίτες) και έχει ως φορέα κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαιρέτως. Η 

προστασία της οικογενειακής ζωής βρίσκει έρεισµα ειδικότερα στη Σ 21 παρ. 1, βάσει της 

                                                 
156 ΠΕ ΣτΕ 720/1983, Το Σ. 1984, σελ. 113, ∆ΕφΑθ 311/1980, 320/1980, Το Σ, 1980, σλ. 234,236.  
157 ΣτΕ (Ολ) 4590/1976, Το Σ 1977 σελ. 163, 395/1978, Το Σ, 1978, σελ. 176, 867/1988, Εφαρµογές, 1988, σελ. 194 (σχόλιο, Τ.Βιδάλη): 
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 προϊσταµένης διοικητικής αρχής 
χαρακτηρίστηκε αντισυνταγµατική. Συνιστά επέµβαση στην ιδιωτική ζωή των µελλονύµφων και αποτελεί ηθική µείωση αυτών. Άποψη 
µειοψηφίας για τις ανωτέρω προϋποθέσεις. ∆εν στοιχειοθετείται πειθαρχικό παράπτωµα. Παράνοµη η επιβληθείσα ποινή.  
158 ΣτΕ (Ολ) 789/1990, Το Σ, 1990, σελ. 263: Υπάλληλοι στρατιωτικοί, Σύνταγµα, αξία του ανθρώπου, ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, η συγκρότηση  του πειθαρχικού συµβουλίου ευκαιριακά για συγκεκριµένη υπόθεση αντίκειται στα άρθρα 2 και 5 Σ και το 
κράτος δικαίου.  Η κακή συγκρότηση του ανακριτικού συµβουλίου εξετάζεται αυτεπάγγελτα από τα δικαστήρια.  
159 Σ 9 παρ. 1: Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη. Καµιά έρευνα δεν γίνεται 
σε κατοικία, παρά µόνο όταν και όπως ορίζει ο νόµος και πάντοτε µε την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας.  
     Σ 21 παρ. 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.  
160 άρθρο 8 παρ. 1 της ΕΣ∆Α: Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασµόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και 
της αλληλογραφίας του.  
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οποίας τελεί υπό την προστασία του κράτους. Τα θεµελιώδη αυτά συνταγµατικά δικαιώµατα 

είναι κατ' αρχήν ανεπίδεκτά οποιωνδήποτε περιορισµών. Ας δούµε όµως πως έχει το εν λόγω 

ζήτηµα ως προς τους στρατιωτικούς.  

Έτσι όπως έχει νοµολογηθεί, δε συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα η κοινωνική 

συναναστροφή στρατιωτικού µε πρόσωπα στα οποία δε µπορεί ν' αποδοθεί µείωση κοινωνικής 

υπόστασης161, ή µε συµµαθητές του στο Γυµνάσιο έστω και προσκείµενων σε αριστερές 

οργανώσεις162, ούτε η σύναψη ή διάλυση ερωτικών σχέσεων163 ή φιλίας µε τουρίστες  και 

ιδιαίτερου δεσµού µε αλλοδαπή164, εφόσον δεν του αποδίδονται άλλες πράξεις  ή παραλείψεις, 

που θα τον εξέθεταν ως κρατικό όργανο και θα έπλητταν το κύρος των Ενόπλων ∆υνάµεων.  Το 

ίδιο και η σύναψη και διάλυση µνηστείας, όταν δεν καταλογίζονται στο στρατιωτικό άλλες  

υπαίτιες πράξεις, που θίγουν την αξιοπρέπεια και την ορθή συµπεριφορά του στην κοινωνία 165. 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη της νοµολογίας στο ζήτηµα του γάµου των 

στρατιωτικών χωρίς άδεια, τοµή στο οποίο αποτέλεσε η απόφαση του ΣτΕ το 1988, όταν για 

πρώτη φορά αποφάνθηκε ότι η απαίτηση προηγούµενης άδειας αντίκειται στο Σύνταγµα και στο 

άρθρο 12 της ΕΣ∆Α166. Τέλος, παραβίαση των ανωτέρω δικαιωµάτων (Σ 9 παρ. 1 και 21 παρ. 1) 

θα συνιστούσε και ο εξαναγκασµός των στρατιωτικών ν' αποκαλύπτουν στοιχεία της ιδιωτικής 

τους ζωής167, καθώς και οι κάθε είδους παρακολουθήσεις, καταγραφές κ.λ.π. της εντός και εκτός 

υπηρεσίας ιδιωτικής δράσης και συµπεριφοράς τους, συµπεριλαµβανοµένης και της άρσης του 

απορρήτου της επικοινωνίας τους- χωρίς να συντρέχουν οι ουσιαστικές και τυπικές 

προϋποθέσεις  που προβλέπουν προς τούτο για όλους τους πολίτες οι σχετικές συνταγµατικές 

διατάξεις.168  

                                                 
161 ΣτΕ (Τµ. Β') 483/1936, Θ.Γεν. Ευ. τεύχος 6, σελ. 470 
162 ΣτΕ (τµ. Γ') 2209/1977, Το Σ, 1977, σελ. 636: Χωροφυλακή. Η προµήθεια και ανάγνωση αριστερών εφηµερίδων εκτός υπηρεσίας δεν 
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα. Ούτε, επίσης, η σύναψη φιλίας µε τουρίστες και ερωτικού δεσµού µε αλλοδαπή, εφόσον δεν συνοδεύονται και 
από άλλες ενέργειες ή παραλείψεις που θα µπορούσαν τυχόν να πλήξουν το κύρος του Σώµατος. Σύνταγµα. Ελευθερία έκφρασης των πολιτικών 
πεποιθήσεων. Όρια σχετικά µε τους δηµόσιους υπαλλήλους. ελευθερία τύπου. Καθιερώνεται άνευ διακρίσεως ως προς την πολιτική τοποθέτηση 
των εφηµερίδων.   
163 ΣτΕ 3181/1964 ΝοΒ, 13 σελ. 360  
164 ΣτΕ (τµ. Γ') 2209/1977, Το Σ, 1977, σελ. 636 αντ. ΣτΕ 704/1954, Συµπλ. νοµολ.  1953-60 σελ. 519. (βλ. υποσηµ. 162)  
165 ΣτΕ 1115/1965, 1866/1965, ΝοΒ, 13, σελ. 1209, 1883/1964, ΕΕ∆, 9, σελ. 86, 574/1966, Ευρ. νοµολ. ΣτΕ, 1961-1970, τόµος Γ', σελ. 822.βλ. 
αντίθετη παλαιότερη νοµολογία ΣτΕ 968/1954, Συµπλ. νοµολ. , 1953- 1960 σελ. 515.  
166 άρθρο 12 παρ. 1 της ΕΣ∆Α: Άµα τη συµπληρώσει ηλικίας γάµου, ο ανήρ και η γυνή έχουν το δικαίωµα να συνέρχονται εις γάµον και 
ιδρύωσιν οικογένειαν συµφώνως προς τους διέποντας το δικαίωµα τούτο εθνικούς νόµους. ΣτΕ (Ολ) 867/1988: 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 προϊσταµένης διοικητικής αρχής χαρακτηρίστηκε αντισυνταγµατική. Συνιστά 
επέµβαση στην ιδιωτική ζωή των µελλονύµφων και αποτελεί ηθική µείωση αυτών. Άποψη µειοψηφίας για τις ανωτέρω προϋποθέσεις. ∆εν 
στοιχειοθετείται πειθαρχικό παράπτωµα. Παράνοµη η επιβληθείσα ποινή.  
Εφαρµογές, 1988, σελ. 194, µε µειοψηφία που θεώρησε θεµιτό τον καθορισµό ελάχιστου ηλικιακού ορίου (:26 ετών) και την απαίτηση 
προηγούµενης άδειας για την σύναψη γάµου µε αλλοδαπό(η),  Της αποφάσεως της ολµέλειας του ΑτΕ, είχαν προηγηθεί οι ∆ΕφΑθ 185/1985 και 
η ΣτΕ(Γ' Τµ) 1647/1987.   
167βλ. coutra  Π.∆. ∆αγτογλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α', σελ. 325, όποιος θεωρεί θεµιτή την υποχρεωτική αποκάλυψη στοιχείων που 
γίνεται για στρατιωτικούς σκοπούς, υπό τον όρο να εξασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα, βλ. εντούτοις το σχολιασµό του Β. Σκουρή, "Ατοµικά 
∆ικαιώµατα και απογραφή του πληθυσµού", Αρµ. 1984, σελ. 689 επ. στην απόφαση του BVerfG της 15/12/1983, NJW, 1984, σελ. 419. 
168 πρβλ. Σ 9 παρ. 1γ' : Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη. Καµία έρευνα 
δεν γίνεται σε κατοικία, παρά µόνο όταν και όπως ορίζει ο νόµος και πάντοτε µε την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας. Σ 19 παρ 
1 : Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. 
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γ) Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας των στρατιωτικών (Σ 13 

παρ. 1-2).169  

Η θρησκεία αποτελεί µερικότερο τµήµα της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου, γι' αυτό και 

στο θρησκευτικό χώρο ασκούνται κάποια θεµελιώδη συνταγµατικά δικαιώµατά του, όπως η 

θρησκευτική ελευθερία , η ελευθερία της λατρείας κ.λ.π. Θρησκεία είναι σύνολο δοξασιών 

χωρίς κρυφά δόγµατα και λατρείες  αναφεροµένων στην υπόσταση του θείου και αποτελεί 

σύνολο αντιλήψεων , οργανωµένης θεωρίας .  Το σύνταγµα κατοχυρώνει την ελευθερία , όχι 

κάθε θρησκείας, αλλά των γνωστών θρησκειών, δηλαδή, των φανερών, που είναι προσιτές σε 

όποιον θέλει να τις γνωρίσει, που έχουν φανερά δόγµατα και σκοπούς, φανερή οργάνωση και 

τρόπους λατρείας. Είναι αξιοσηµείωτο ότι, η αναγνώριση της ελευθερίας της θρησκείας δεν 

αποκλείει την κρατική εποπτεία, αντιθέτως, οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών 

υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της πολιτείας και στις ίδιες  υποχρεώσεις απέναντί της, όπως και 

οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας170. Στη Σ 13 παρ. 1α κατοχυρώνεται το απαραβίαστο 

της ελεύθερης θρησκευτικής συνείδησης, στη Σ 13 παρ. 1β' η απαγόρευση των θρησκευτικών 

διακρίσεων ενόψει και της αρχής της ισότητας171 και στη Σ13 παρ. 2 η ελευθερία της θρησκείας, 

η ανεξιθρησκία (= ελεύθερη και ανεκτή οποιαδήποτε πίστη σε οποιοδήποτε δόγµα). Στη Σ 13 

προστατεύεται η θρησκευτική ελευθερία, ως θετική (= ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης 

και δράσης)  και ως αρνητική (= ελευθερία να µην πιστεύει κάποιος σε συγκεκριµένο 

θρησκευτικό δόγµα ή σε ύπαρξη "καλής" ανώτερης δύναµης), ως ελευθερία άσκησης όλων των 

συνταγµατικών δικαιωµάτων σε θρησκευτικό χώρο και για θρησκευτικούς σκοπούς, όπως η 

ελευθερία του θρησκευτικού λόγου , του θρησκευτικού τύπου, η ελευθερία έκφρασης γραπτά ή 

προφορικά των θρησκευτικών πεποιθήσεων, η ελευθερία σύστασης θρησκευτικών ενώσεων ή 

σωµατείων, ελευθερία πραγµατοποίησης  θρησκευτικών συγκεντρώσεων, θρησκευτικής 

εκπαίδευσης κ.λ.π. Είναι πανανθρώπινο δικαίωµα  (:αναγνωρίζεται σ' όλα τα φυσικά πρόσωπα), 

απόλυτο (:στρέφεται erga omnes, δηλαδή τόσο κατά του κράτους όσο και κατά των ιδιωτών), 

αµυντικό, προστατευτικό (: ο πολίτης έχει έναντι του κράτους αξίωση, όχι µόνο σεβασµού αλλά 

και διασφάλισης του απαραβίαστου της ελευθερίας της θρησκείας)172.  Όρια στην ελευθερία της 

θρησκευτικής συνείδησης θέτουν οι γενικές διατάξεις, Σ 5 παρ. 1, 25 και η Σ 13 παρ. 2β' , οι 

                                                                                                                                                             
Νόµος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσµεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφαλείας ή για διακρίβωση 
ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων.  
169 Σ 13 παρ. 1-2: 1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση  των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων δεν 
εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.   
  2.Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη  και τα σχετικά µε τη λατρεία της τελούνται  ανεµπόδιστα υπό την προστασία των νόµων. Η άσκηση 
της λατρείας δεν επιτρέπεται  να προσβάλλει τη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Ο προσηλυτισµός  απαγορεύεται.  
170 Σ 13 παρ. 3:  Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί 
της, όπως και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας.  
171 βλ. και Σ 5 παρ. 2: 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. Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.  
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νόµοι, η δηµόσια τάξη και τα χρηστά ήθη, ενώ ειδικότερος περιορισµός εισάγεται µε την 

απαγόρευση προσηλυτισµού, της θρησκευτικής δράσης. 

Η θρησκευτική ελευθερία υπόκειται σε περιορισµούς που προκύπτουν από την άσκηση 

του δικαιώµατος στους µερικότερους χώρους των διάφορων θεσµών και εννόµων σχέσεων 

δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και είτε αναφέρονται ρητά στο Σύνταγµα, είτε συνάγονται απ' 

αυτό, οπότε είναι συνταγµατικοί περιορισµοί, είτε προέρχονται από κοινούς νόµους  µε 

συνταγµατικό έρεισµα, βάσει της αρχής της αιτιώδους συνάφειας. Ας δούµε τι συµβαίνει στο 

χώρο των στρατιωτικών. Ο αποκλεισµός υποψηφίων, µόνιµων στρατιωτικών , οι οποίοι ανήκουν 

σε θρησκευτικές αιρέσεις έχει κριθεί αντισυνταγµατικός και αντίθετος προς το άρθρο 9 της 

ΕΣ∆Α173, µε το σκεπτικό ότι τα καθήκοντα του στρατιωτικού υπαλλήλου δεν περιλαµβάνονται 

σ' εκείνα που κατ' εξαίρεση, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία174, επιτρέπουν να θεσπιστεί ως 

προσόν ή κώλυµα η πίστη ή η αποχή από την πίστη σε ορισµένη  θρησκεία175. Και αντίστροφα: 

ο εξαναγκασµός στρατιωτικού να συµµετέχει σε θρησκευτική τελετή και προσευχή, να προβεί 

σε ενέργειες που προϋποθέτουν πίστη σε ορισµένη θρησκεία - κυρίως την επικρατούσα θα ήταν 

αντίθετος προς το Σύνταγµα, δεδοµένου ότι τούτο δεν συνδέεται ούτε άµεσα ούτε έµµεσα µε την 

εκτέλεση των καθηκόντων του176.  

δ) Η ελευθερία άντλησης πληροφοριών, έκφρασης και διάδοσης γνώµης (Σ 14 παρ. 

1 και Σ 16 παρ. 1) 177 

Η Σ 14 παρ. 1 κατοχυρώνει  το δικαίωµα έκφρασης και διάδοσης γνώµης και ως θεσµική 

εγγύηση, αφού στο γενικότερο πλαίσιο της ελεύθερης διάδοσης των ιδεών κατοχυρώνει την 

ελευθερία του τύπου.  Η ελευθερία του τύπου στη Σ 14 παρ. 1 ως ελευθερία δηµοσίευσης 

πληροφοριών έχει θετικό και αρνητικό περιεχόµενο (ελευθερία δηµοσίευσης και µη) και 

περιλαµβάνει την ελευθερία έκδοσης, εκτύπωσης, κυκλοφορίας, ίδρυσης και λειτουργίας  

                                                                                                                                                             
172 Αυτό συνάγεται και από τις Σ 2 παρ. 1, 25, 5 παρ. 2.  
173 άρθρο 9 της ΕΣ∆Α: 1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις την ελευθερίαν σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας. Το δικαίωµα τούτο επάγεται την 
ελευθερίαν αλλαγής θρησκείας ή πεποιθήσεων, ως και την ελευθερίαν εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων µεµονωµένως, ή 
συλλογικώς δηµοσία ή κατ' ιδίαν δια της λατρείας, της παιδείας, και της ασκήσεως των θρησκευτικών καθηκόντων και τελετουργιών 2. Η 
ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν επιτρέπεται να αποτελέση αντικείµενον ετέρων περιορισµών πέραν των 
προβλεποµένων υπό του νόµου και αποτελούντων αναγκαία µέτρα, εν δηµοκρατική κοινωνία, δια την δηµοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της 
δηµοσίας τάξεως , υγείας και ηθικής, ή την προάσπισιν των δικαιωµάτων και ελευθεριών  των άλλων.  
174 ∆ηλαδή τα του καθηγητή θρησκευτικών, βλ. ΣτΕ 260/1948, 1417/1949  πρβλ. και ΣτΕ /Τµ Γ') 3533/1986 , Το Σ, 1986 σελ. 126: Μάρτυρες 
Ιεχωβά. ∆ιορισµός εκπαιδευτικού Μ.Ε. (Καθηγητής Φιλόλογος). Αντισυνταγµατική η πιθανή ύπαρξη κωλύµατος ένεκα Θρησκευτικής 
συνείδησης.  
175 ΠΕ ΣτΕ 409/1977, Το Σ, 1977, σελ. 475, η οποία ορίζει ότι: "κρίνονται ακατάλληλοι προς κατάταξη υποψήφιοι, οι οποίοι πρεσβεύουν 
θρησκευτικές δοξασίες ασυµβίβαστες  προς την άσκηση  των καθηκόντων οργάνου", Είδηση από το ∆Στρ. Χανίων,  για καταδίκη υπολοχαγού 
για προσβολή του στρατεύµατος, επειδή ζήτησε να διαγραφεί από το δελτίο ταυτότητάς του η ένδειξη "χριστιανός ορθόδοξος" και να τεθεί αντ' 
αυτής "άθεος", Καθηµερινή 18/9/1986.  
176 βλ. γνωµοδότηση του Ι. Μανωλεδάκη για την υποχρεωτική προσευχή στις ένοπλες δυνάµεις, Αρµ., 1981, σελ. 14-15 και Αρ. Μάνεση, 
Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, σελ. 251-252, Σπ. Τρωϊάνου, Εκκλησιαστικό δίκαιο, σελ. 77, 83 και Αν Μαρίνου, Θρησκευτική ελευθερία , σελ. 105 
επ.  
177 Σ 14 παρ. 1:  Καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του τύπου τους στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους 
του Κράτους. Σ 16 παρ. 1: Η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί 
υποχρέωση του Κράτους. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο 
Σύνταγµα.   
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επιχείρησης τύπου, άσκησης δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος, ίδρυσης και λειτουργίας 

δηµοσιογραφικών οργανώσεων, διανοµής, διάθεσης, πώλησης . Είναι ελευθερία ενεργητική 

(από την πλευρά του γράφοντος, ιδιοκτήτη κ.λ.π.) και παθητική (από την πλευρά του 

αναγνώστη). Φορέας της ελευθερίας του τύπου της Σ 14 παρ. 1 είναι κάθε φυσικό πρόσωπο 

ανεξαιρέτως, καθόσον καθένας µπορεί να εκφράζει δια του τύπου τους στοχασµούς του, κι όχι 

µόνο οι εκδότες και δηµοσιογράφοι . Η Σ 14 παρ. 1 κατοχυρώνει δικαίωµα αµυντικό και 

απόλυτο (:στρέφεται erga omnes, τόσο κατά της κρατικής όσο και κατά της ιδιωτικής 

εξουσίας178 και προστατευτικό (= το κράτος υποχρεούται, όχι µόνο να µην παραβιάζει179 αλλά 

και να διασφαλίζει την ελευθερία του τύπου). Στη Σ 16 παρ. 1 κατοχυρώνονται ειδικότερες 

εκφάνσεις του δικαιώµατος άντλησης πληροφοριών, µέσω της αναγνώρισης της υποχρέωσης 

τους Κράτους για προαγωγή της τέχνης, επιστήµης, έρευνας, διδασκαλίας, ακαδηµαϊκής 

ελευθερίας, και της ελευθερίας της διδασκαλίας. Και η ελευθερία όµως άντλησης πληροφοριών , 

έκφρασης και διάδοσης γνώµης, υπόκειται στις γενικές συνταγµατικές οριοθετήσεις του 

Συντάγµατος και των νόµων, (αρχή νοµιµότητας της Σ 5 παρ. 1). Ειδικότερα, η ελευθερία του 

τύπου οριοθετείται από τα δικαιώµατα των άλλων, από την αξία της προσωπικότητας των άλλων 

και από τα χρηστά ήθη, που επιβάλλουν την τήρηση του καθήκοντος αληθείας και έντιµης 

συµπεριφοράς.  

Όσον αφορά στο δικαίωµα της Σ 14 παρ. 1 και 16 παρ. 1 για τους στρατιωτικούς: Ως 

προς το δικαίωµα του πληροφορείσθαι, που δεν κατοχυρώνεται  ρητά από το Σύνταγµα, αλλά 

προβλέπεται από το άρθρο 10 παρ. 1 της ΕΣ∆Α180, ο ισχύων στρατιωτικός κανονισµός 

επαναλαµβάνει, παλαιότερο περιορισµό µε ηπιότερο τρόπο και απαγορεύει "την ανάγνωση ή µε 

οποιοδήποτε τρόπο προβολή εντός των µονάδων πάσης φύσεως πολιτικών εντύπων και 

εκδόσεων, που άµεσα ή έµµεσα µπορεί να κλονίσουν την πειθαρχία, καθώς και των εντύπων µε 

                                                 
178 βλ. και Σ 25 παρ. 1: Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους 
δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική 
άσκησή τους. Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν 
κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το ’Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον 
υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και αν σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.  
179 ΣτΕ 2109/1988, Ολ.∆ι∆ικ. 1989 σελ. 338: Ανθρώπινα δικαιώµατα, τύπος, ελευθερία, ταµεία ασφαλιστικά, η πολιτεία πρέπει να απέχει από 
ενέργειες  που µπορούν να παρακωλύσουν το δικαίωµα της ελεύθερης  έκφρασης και διάδοσης των στοχασµών, η µείωση σε 5% της εισφοράς 
υπέρ του Ταµείου Ασφαλίσεων Τεχνικών Τύπου Αθηνών και σε βάρος των εκδοτών εξακολουθεί να αποτελεί  υπέρµετρο βάρος και προσκρούει 
στο Σ ακύρωση της επιβληθείσης στην αιτούσα εισφοράς.  
180 άρθρο 10 παρ. 1 της ΕΣ∆Α που συνίσταται ως προς µεν τον τύπο στο δικαίωµα για ελεύθερη προµήθεια και ανάγνωση εντύπων, ως προς δε 
τα οπτικοακουστικά ΜΜΕ στην ελεύθερη πρόσβαση σε οποιαδήποτε προσιτή ραδιοτηλεοπτική εκποµπή:  1. Παν πρόωπον έχει δικαίωµα εις την 
ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωµα τούτο περιλαµβάνει την ελευθερίαν γνώµης ως και την ελευθερίαν λήψεως ή µεταδόσεως πληροφορικών ή 
ιδεών,  άνευ επιµβάσεως δηµοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Το παρόν άρθρον δεν κωλύει τα Κράτη από του να υποβάλωσι τας επιχειρήσεις 
ραδιοφωνίας, κινηµατογράφου ή τηλεοράσεως εις κανονισµούς εκδόσεως αδειών λειτουργίας.  
πρβλ. ΣτΕ 2209/1977, Το Σ, 1977, σελ. 636: Χωροφυλακή. Η προµήθεια και ανάγνωση αριστερών εφηµερίδων εκτός υπηρεσίας δεν συνιστά 
πειθαρχικό παράπτωµα. Ούτε, επίσης, η σύναψη φιλίας µε τουρίστες και ερωτικού δεσµού µε αλλοδαπή, εφόσον δεν συνοδεύονται και από 
άλλες ενέργειες ή παραλείψεις που θα µπορούσαν τυχόν να πλήξουν το κύρος του Σώµατος. Σύνταγµα. Ελευθερία έκφρασης των πολιτικών 
πεποιθήσεων. Όρια σχετικά µε τους δηµόσιους υπαλλήλους. ελευθερία τύπου. Καθιερώνεται άνευ διακρίσεως ως προς την πολιτική τοποθέτηση 
των εφηµερίδων.   
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καθαρά αντιστρατιωτικό περιεχόµενο181. Αντίθετα το ΣτΕ έκρινε καθ' ολοκληρίαν και ορθά 

αντισυνταγµατική αυτή τη διάταξη182, ενώ και η εφαρµογή της προκάλεσε θύελλα διαµαρτυριών 

και επικρίσεων και επιχειρήθηκε µε πλήθος διαταγών να περιορισθούν οι συνέπειές της183. Το 

βέβαιο είναι ότι αφορά την εντός στρατιωτικών µονάδων και καταυλισµών ενηµέρωση των 

στρατιωτικών, η οποία θα µπορούσε να υποβληθεί σε θεµιτούς κατά το Σύνταγµα περιορισµούς, 

µόνο κατά τη διάρκεια του υπηρεσιακού ωραρίου184. Εκτός στρατιωτικών χώρων το ΣτΕ έχει 

νοµολογήσει από το 1977 ότι κάθε είδους περιορισµός θα ήταν αντισυνταγµατικός και άρα 

ανεπίτρεπτος185. Όσο για την ενεργητική πλευρά του δικαιώµατος πληροφόρησης  των 

στρατιωτικών, δηλαδή την ελευθερία τους να εκφράζουν και να διαδίδουν τη γνώµη τους, η 

απαγόρευση δηµοσιεύσεων χωρίς προηγούµενη άδεια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ή του 

αρχηγού του οικείου κλάδου περιορίζεται κατά βάση σε δηµοσιεύµατα µε πολιτικό ή κοµµατικό 

περιεχόµενο, κάτι κατ' αρχήν θεµιτό ενόψει της Σ 29 παρ. 3. Το ΣτΕ θεώρησε πρόσφατα ότι η 

πολύ γενικότερη απαγόρευση που εξακολουθεί να προβλέπει εν προκειµένω ο ισχύων 

κανονισµός πειθαρχίας  της πολεµικής αεροπορίας είναι αντίθετος στη Σ 14 παρ. 1 και το άρθρο 

10 της ΕΣ∆Α186. Αυτό δε σηµαίνει ότι αποκλείεται συνταγµατικά η επιβολή πειθαρχικών ή και 

ποινικών κυρώσεων σε στρατιωτικούς βάσει των κανονισµών και του Στρ.ΠΚ για 

δηµοσιεύµατα, που, είτε αποκαλύπτουν απόρρητα187, είτε συγκροτούν την αντικειµενική 

υπόσταση άλλων αξιόποινων πράξεων. Με τη διευκρίνιση ότι οι ένοπλες δυνάµεις, ως κρατικός 

θεσµός, δεν εµπίπτουν σε κανενός είδους απυρόβλητο, ούτε έναντι των στελεχών τους, αλλά 

είναι και θα πρέπει να είναι αντικείµενο σχολιασµού και κριτικής στα όρια της 

αυτοσυγκράτησης και της διακριτικότητας, που είναι αναγκαίες για τη διαφύλαξη του κύρους 

και της αποστολής τους188.  

                                                 
181 άρθρο 12 παρ. 2 ΚΣ 20-1:  Απαγορεύεται στους στρατιωτικούς η ανάγνωση, ή η µε οποιοδήποτε τρόπο προβολή εντός των Μονάδων πάσης 
φύσεως Πολιτικών, εντύπων και εκδόσεων, που άµεσα ή έµµεσα µπορεί να κλονίσουν την πειθαρχία, καθών και εντύπων µε καθαρά 
αντιστρατιωτικό περιεχόµενο  
182 ΠΕ ΣτΕ 720/1983, Το Σ, 1983, σελ. 113.   
183   βλ. τη γενική διαταγή ΓΕΣ (7ο ΕΓ) Φ. 461/28/268778/Σ.177/4.3.1991 
184 βλ. το άρθρο 2α' της ως άνω γεν. διαταγής του ΓΕΣ coutra Π.∆. ∆αγτογλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α, σελ. 537 ο οποίος δέχεται την 
απαγόρευση διαδοσης αντιπειθαρχικών  και αντιστρατικών εντύπων εντός της µονάδας.   
185 ΣτΕ(ΤµΓ') 2209/1977, Το Σ 1977 σελ. 636: Χωροφυλακή. Η προµήθεια και ανάγνωση αριστερών εφηµερίδων εκτός υπηρεσίας δεν συνιστά 
πειθαρχικό παράπτωµα. Ούτε, επίσης, η σύναψη φιλίας µε τουρίστες και ερωτικού δεσµού µε αλλοδαπή, εφόσον δεν συνοδεύονται και από 
άλλες ενέργειες ή παραλείψεις που θα µπορούσαν τυχόν να πλήξουν το κύρος του Σώµατος. Σύνταγµα. Ελευθερία έκφρασης των πολιτικών 
πεποιθήσεων. Όρια σχετικά µε τους δηµόσιους υπαλλήλους. ελευθερία τύπου. Καθιερώνεται άνευ διακρίσεως ως προς την πολιτική τοποθέτηση 
των εφηµερίδων.   
186 άρθρο 25 παρ. 3 του ΣΚ 20-1: Οι στρατιωτικοί έχουν δικαίωµα να εκφράζουν γραπτά τις απόψεις τους και να δηµοσιεύουν κείµενα καθαρά 
επιστηµονικού, πολιτιστικού ή λογοτεχνικού περιεχοµένου. ∆εν µπορούν όµως  να κάνουν το ίδιο για ζητήµατα πολιτικού ή κοµµατικού 
περιεχοµένου, ούτε να κάνουν δηλώσεις στα µέσα µαζικής ενηµερώσεως χωρίς άδεια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.  
ΣτΕ (ΤµΓ') 1802/1986. Το σ. 1987, σελ. 341 
187 Πρβλ. άρθρο 14 παρ. 2γ' Σ, βλ. τόµο Α' σελ. 272 επ. , άρθρα 93 επ. ΣτρΠΚ: 2. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο 
προληπτικό µέτρο απαγορεύονται.  
188 βλ. ∆ΣτρΘ 191/1988 (βούλευµα), ΝοΒ, 1988, σελ. 1697 επ.  
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Μετά απ' αυτή την απαρίθµηση των συνταγµατικών δικαιωµάτων των στρατιωτικών και 

των θεµιτών ή µη περιορισµών λόγω της φύσεων των καθηκόντων τους, πρέπει ν' αναφερθούµε 

σε κάποια γενικότερα ζητήµατα, όσον αφορά στους περιορισµούς αυτούς, που είναι τα εξής:  

 

iv) ΘΕΜΙΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

α) ο τρόπος µε τον οποίο είναι θεµιτό να θεσπίζονται οι περιορισµοί στα 

συνταγµατικά δικαιώµατα των στρατιωτικών. Βάσει των αρχών του κράτους δικαίου και της 

αρχής της νοµιµότητας, οι περιορισµοί στα συνταγµατικά δικαιώµατα των στρατιωτικών 

µπορούν να επιβληθούν µόνο εφόσον προβλέπονται από νόµο ή κανονιστικό διάταγµα, ή πράξη 

που έχει εκδοθεί υπό τους όρους της Σ 43 παρ.2,189 ή από πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου η 

οποία έχει κυρωθεί υπό τους όρους της Σ 44 παρ. 1190 και ήδη της Σ 48 παρ. 5191. Ούτε η "φύση" 

της σχέσης των στρατιωτικών προς το κράτος, ούτε η εν γένει επίκληση του πειθαρχικού 

καθεστώτος τους, ούτε η ανύπαρκτη από το Σύνταγµα γενική εξουσιοδότηση προς τη διοίκηση 

να εκδίδει αναγκαίες για την εκτέλεση των νόµων πράξεις, που έχει επικαλεστεί η νοµολογία για 

να περισώσει κάποιους περιορισµούς, είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν την έλλειψη 

νοµοθετικής ή κανονιστικής ρύθµισης, η οποία επιβάλλεται να είναι σαφής, ορισµένη και ειδική, 

ώστε η διακριτική ευχέρεια των αρµοδίων οργάνων κατά τη λήψη των προβλεποµένων 

πειθαρχικών µέτρων να µην είναι απεριόριστη  και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων από τα 

αρµόδια στρατιωτικά δικαστήρια να µην είναι αυθαίρετη.  

 

v) ΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

β) τα όρια των περιορισµών που µπορούν να τεθούν στα συνταγµατικά δικαιώµατα 

των στρατιωτικών. Για την οριοθέτηση των περιορισµών αυτών πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

καθιερωµένες ερµηνευτικές αρχές και κυρίως: 

                                                 
189 Σ 43 παρ. 2: Ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγµάτων, µε ειδική εξουσιοδότηση του 
νόµου και µέσα στα όριά της. Εξουσιοδότηση  για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειµένου να 
ρυθµιστούν ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό. 
190 Σ 44 παρ. 1: Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µπορεί, ύστερα από 
πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, να εκδίδει πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, µέσα σε σαράντα ηµέρες από την έκδοσή τους ή µέσα σε σαράντα ηµέρες από τη 
σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή µέσα στις προαναφερόµενες προθεσµίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή µέσα σε 
τρεις µήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.  
191 Σ 48 παρ. 5: Αφότου αρχίσουν να ισχύουν τα µέτρα των προηγούµενων παραγράφων ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας , ύστερα από πρόταση 
της Κυβέρνησης, µπορεί να εκδίδει πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, για να αντιµετωπιστούν επείγουσες ανάγκες ή για να αποκατασταθεί 
ταχύτερα η λειτουργία των συνταγµατικών θεσµών. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται για κύρωση στη Βουλή µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τη 
σύγκλησή της σε σύνοδο και παύουν να ισχύουν στο εξής, αν δε υποβληθούν στη Βουλή µέσα στις παραπάνω προθεσµίες ή δεν εγκριθούν από 
αυτή µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες αφότου υποβλήθηκαν.  
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i)Η αρχή του απρόσβλητου του πυρήνα των θιγοµένων δικαιωµάτων, που προκύπτει από 

την αυξηµένη τυπική ισχύ του Συντάγµατος έναντι των νόµων, και έχει την έννοια ότι οι 

πρόσθετοι περιορισµοί που θεσπίζονται είναι ανεπίτρεπτο κατά τον Φ. Βελγερή192 να 

εξαφανίζουν "στοιχειώδη συστατικά" του κατά τεκµήριο ισχύοντος- και για τους στρατιωτικούς 

- συνταγµατικού δικαιώµατος, είναι αθέµιτο να προσβάλλουν το ουσιώδες περιεχόµενό του, που 

είναι απόλυτο193. Έτσι, για να επανέλθουµε στην περιοριστική απαρίθµηση των συνταγµατικών 

εκείνων δικαιωµάτων των στρατιωτικών µε τα οποία είναι θεµιτό, να θεσπιστούν, πρόσθετοι 

περιορισµοί, θα σταθούµε σε µερικά ενδεικτικά παραδείγµατα: η οργάνωση "επιχειρήσεων 

αυτοκτονίας"  θα προσέβαλλε τον πυρήνα του δικαιώµατος ζωής, η διαβίωση υπό άθλιες 

συνθήκες υγιεινής και διατροφής, εν ειρήνη και υπό οµαλές περιστάσεις, θα ήταν αντίθετη προς 

το δικαίωµα για σωµατική και ψυχική ακεραιότητα. Η συστηµατική στέρηση εξόδου και αδειών 

ή οι αλλεπάλληλες µεταθέσεις από µονάδα σε µονάδα, χωρίς αποχρώντα λόγο, θα έθιγε κατά 

τρόπο υπέρµετρο το δικαίωµα της προσωπικής ελευθερίας, ενώ η απαγόρευση της απλής 

παρακολούθησης, εκτός υπηρεσιακού ωραρίου και µε πολιτική περιβολή, πολιτικής 

συνάθροισης, θα εξαφάνιζε το δικαίωµα συµµετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας.   

Αξίζει να σταθούµε στο λεγόµενο ζήτηµα του "συνδικαλισµού"  στις ένοπλες δυνάµεις.  

Όπως ήδη εκτέθηκε, εντός στρατεύµατος, περιορισµοί οι οποίοι θα έφθαναν ενδεχοµένως έως 

και την πλήρη αποδυνάµωση των δικαιωµάτων συλλογικής δράσης των στρατιωτικών, θα ήταν 

συνταγµατικά ανεκτοί, διότι τούτο επιβάλλει πρωτίστως η στρατιωτική πειθαρχία. Ωστόσο, 

τούτο δεν σηµαίνει ότι, για  ορισµένα τουλάχιστον από τα δικαιώµατα αυτά, όπως π.χ. το 

συλλογικώς αναφέρεσθαι, θα ήταν αδιανόητο να επιτραπούν µορφές συλλογικής εκπροσώπησης 

των οπλιτών, όχι βεβαίως για θέµατα που αφορούν την διοίκηση της µονάδας και τα καθαρώς 

στρατιωτικά έργα, αλλά τις συνθήκες διαβίωσης, την ψυχαγωγία και τον ελεύθερο εν γένει 

χρόνο.  Χωρίς να συνιστούν "συνδικαλισµό" κατά νοµική ακριβολογία, οι µορφές αυτές 

εκπροσώπησης έχουν από µακρού καθιερωθεί, σε επίπεδο κατ' αρχήν µονάδας, στις ένοπλες 

δυνάµεις αρκετών χωρών και έχουν δοκιµασθεί και στη χώρα µας. Η ανοχή, ακόµη και η 

ρύθµισή τους µε θετικές διατάξεις, δεν θα σήµαινε ότι αναγνωρίζεται εντός στρατεύµατος η 

άσκηση των δικαιωµάτων του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι στους οπλίτες, αλλά υπό 

όρους πρόβλεψη του δικαιώµατος του συλλογικώς αναφέρεσθαι, µε σκοπό την βελτίωση και όχι 

την αποδυνάµωση της στρατιωτικής οργάνωσης και, γενικότερα, της στρατιωτικής ζωής. Όσο 

για την εκτός στρατεύµατος άσκηση του δικαιώµατος ενώσεως από στρατιωτικούς, όχι ως 

ιδιωτών, αλλά υπό στρατιωτική ιδιότητα, είτε για την προάσπιση συµφερόντων είτε για την 

                                                 
192 Φ. Βελγερής, "Οι περιορισµοί των δικαιωµάτων του ανθρώπου". Αθήνα-Κοµοτηνή, 1982, σελ. 19.  
193 Πρβλ. ΑΘ. Ράϊκου, Παραδόσεις συνταγµατικού δικαίου, τόµος Β', τεύχος α', σελ. 194.  
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προβολή διεκδικήσεων, επιτρέπεται κατ' αρχήν να περιορισθεί, για τους ίδιους λόγους που 

αποκλείουν και την εντός στρατεύµατος αναγνώρισή της. Εν πάση δε περιπτώσει, είναι πολύ 

αµφίβολο αν µπορεί να θεµελιωθεί  στο άρθρο 12 παρ. 4 του συντάγµατος, που δεν αφορά τους 

στρατιωτικούς, αλλά µόνον τους πολιτικούς υπαλλήλους .  

ii)Η αρχή της αναλογικότητας, σύµφωνα µε την οποία οι περιορισµοί πρέπει ν' 

ανταποκρίνονται προς το σκοπό για τον οποίο έχουν τεθεί και να µην υπερβαίνουν το αναγκαίο 

µέτρο, που σηµαίνει ότι πρέπει ν' ανταποκρίνονται  στις ανάγκες της στρατιωτικής οργάνωσης , 

της πειθαρχίας και της εν γένει αποστολής των Ενόπλων ∆υνάµεων, στις συγκεκριµένες 

περιστάσεις τόπου, χρόνου και µε ειδική αναφορά στις υποχρεώσεις των στρατιωτικών για την 

απρόσκοπτη εκπλήρωση των οποίων ήταν αντικειµενικά αναγκαίο να προβλεφθεί και επιβληθεί 

ο περιορισµός.  Έτσι, π.χ., το θεµιτό ή µη της επιβολής ενός πειθαρχικού µέτρου στερητικού της 

ελευθερίας  δεν θα κριθεί µε µόνον γνώµονα την διατήρηση της στρατιωτικής πειθαρχίας, αλλά 

µε συνεκτίµηση του συγκεκριµένου παραπτώµατος και των συνθηκών υπό τις οποίες τελέσθηκε.  

Και ακόµη, το πρόσφορο και αναγκαίο µιας απαγόρευσης, όπως λ.χ. της συµµετοχής µόνιµων 

στρατιωτικών σε επιστηµονικές, επαγγελµατικές και αθλητικές ενώσεις χωρίς άδεια της 

υπηρεσίας, δεν θα κριθεί µε βάση την προστασία του κύρους των ενόπλων δυνάµεων γενικά - η 

οποία δύσκολα θα µπορούσε από µόνη της να δικαιολογήσει την συγκεκριµένη απαγόρευση - 

αλλά, λαµβάνοντας, υπ' όψη τα καθήκοντα εκείνα των στρατιωτικών, η εκτέλεση των οποίων θα 

δυσχεραινόταν αν δεν είχε θεσπισθεί ο εν λόγω περιορισµός.  

iii)Η αρχή της ισότητας, η οποία επιτάσσει τη θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων 

και απαγορεύει τις αυθαίρετες διακρίσεις και τη διαφορετική αντιµετώπιση  παρόµοιων 

καταστάσεων δια και ενώπιον του νόµου.194 Στο βαθµό που οι κατά πολύ αυστηρότεροι 

περιορισµοί, που προβλέπονται στο πολεµικό ναυτικό και στην πολεµική αεροπορία, σε σχέση 

µε τους ισχύοντες στο στρατό ξηράς, δε δικαιολογούνται από τις ιδιαιτερότητες του κάθε 

κλάδου, γεννάται θέµα παραβίασης της αρχής της ισότητας, που αργά ή γρήγορα θα πρέπει ν' 

απασχολήσει το νοµοθέτη.  

 

 

 

 

                                                 
194 Πρβλ. αντί πολλών ΣτΕ 1724/1978, 1771/1979 (Ολ.): Υπάλληλοι ΟΤΑ. Αποδοχές. ∆ιαφοροποίηση των αποδοχών των υπαλλήλων που 
υπάγονται στο πρώτο βιβλίο του κώδικα δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων από εκείνων του δευτέρου βιβλίου. Συνταγµατικότητα της 
ρύθµισης. Ισότητα.   562/1980,  3027-31/1980, 2789/1981,  2925/1983, 2144/1984: Αστυνοµία πόλεων. Πολιτικοί υπάλληλοι οι αστυνοµικοί 
υπάλληλοι. Επιτρεπτή η αποµάκρυνση πολιτικού υπαλλήλου, χωρίς προηγούµενη κρίση του υπηρεσιακού Συµβουλίου, λόγω συµπληρώσεως 
ορίου ηλικίας. Τριακονταπενταετία ως λόγος απολύσεως. Συνταγµατικότητα της σχετικής διάταξης. Υπολογισµός της 35ετίας.  1030/1985, 
2670/1986, 826/1989, Σαρµά, Νοµολογία , σελ. 280 επ. Α. Σβώλου. Γ.Βλάχου , Το Σύνταγµα της Ελλάδος, τόµος Α' σελ. 187 επ., Π.∆. 
∆αγτόγλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Β', σελ.  1038 επ., ΑΘ. Ράϊκου, Παραδόσεις συνταγµατικού δικαίου, τόµος Β', τεύχος β', σελ. 182 επ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

1) Η στρατιωτική πειθαρχία και τα όριά της195 

 Επιβάλλεται, στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας ν' αναφερθούµε στο ζήτηµα της 

στρατιωτικής πειθαρχίας, που παρουσιάστηκε ανέκαθεν µε µεγάλη ένταση λόγω της ιδιαίτερης 

υφής του δεσµού που υπάρχει µεταξύ κράτους και στρατιωτικών196. Βασική "στρατιωτική αρετή 

" και "πρωταρχική δύναµη" για τη συνοχή των ενόπλων δυνάµεων, κατά τους στρατιωτικούς 

κανονισµούς197, η στρατιωτική πειθαρχία ορίζεται κατ' αρχήν ως υπακοή: «Κάθε κατώτερος 

οφείλει να υπάκουει στους ανωτέρους του και να εκτελεί χωρίς αντιλογία τις διαταγές τους που 

αφορούν στην εφαρµογή των στρατιωτικών νόµων των κανονισµών και των διαταγών της 

υπηρεσίας». - Η υπακοή αυτή λέγεται πειθαρχία198. Η υπακοή πρέπει να είναι άµεση, 

ενσυνείδητη και πλήρης ενώ η ανυπακοή συνιστά, όχι µόνο πειθαρχικό παράπτωµα αλλά και 

αξιόποινη πράξη199. ∆ηµιουργεί όµως κάθε διαταγή υποχρέωση υπακοής ή πρέπει το 

περιεχόµενό της να οριοθετηθεί συνταγµατικά; Υποχρέωση υπακοής δηµιουργεί µόνο η νόµιµη 

διαταγή βάσει των αρχών της νοµιµότητας και του κράτους δικαίου, διαφορετικά η "τυφλή - 

µηχανική υπακοή" θα συνιστούσε αυθαιρεσία. Εποµένως, δε δηµιουργεί υποχρέωση υπακοής: i) 

∆ιαταγή από αναρµόδιο όργανο (:όχι από τον ανώτερο200, δηλαδή το διοικητή, στην ιεραρχική201 

διάρθρωση των ενόπλων δυνάµεων, όπως απαιτείται, ii) ∆ιαταγή που δεν αφορά στην εκτέλεση 

στρατιωτικής υπηρεσίας202 , ή που δεν εµπίπτει στη δικαιοδοσία στρατιωτικών,  ή προς 

εξυπηρέτηση προσωπικού οφέλους203, iii)  ∆ιαταγή για διάπραξη αξιόποινης πράξης είτε ως 

διαταγή που παραβιάζει την έννοµη τάξη είτε ως διαταγή της οποίας η εκτέλεση συνιστά  

                                                 
195 Ν.Κ.Αλιβιζάτος, Η Συνταγµατική Θέση των ενόπλων δυνάµεων, ΙΙ, ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των στρατιωτικών, 1992, σε. 177-196.  
196 Βλ. Σωτ. Λύτρα, Το πειθαρχικό φαινόµενο στο σύγχρονο ελληνικό δηµόσιο δίκαιο, Αθήνα - Κοµοτηνή,1989, σελ.150 
 
197 άρθρο 2 παρ. 4 ΣΚ 20-1- (πδ. 130/1984) : 4. Η πειθαρχία είναι η βασική στρατιωτική αρετή και η πρωταρχική δύναµη, που διατηρεί σε 
συνοχή το Στρατό. Όλες οι άλλες στρατιωτικές αρετές γίνονται ανωφελείς και άκαρπες χωρίς την υποταγή των ατοµικών θελήσεων και 
δραστηριοτήτων στις εντολές και οδηγίες, τις οποίες µία θέληση που ευρίσκεται πιο πάνω από τα άτοµα, καθορίζει σαν υποχρεωτικούς κανόνες 
συµπεριφοράς και δράσεως.  
198 άρθρο 10 παρ. 1 ΣΚ 20-1:  1. Κάθε κατώτερος οφείλει να υπάκουει στους ανώτερούς του και να εκτελεί χωρίς αντιλογία τις διαταγές τους 
που αφορούν την εφαρµογή των Στρατιωτικών Νόµων, των Κανονισµών και των διαταγών της υπηρεσίας. 
199 άρθρο 70 Στρ.ΠΚ, κεφάλαιο ∆', τµήµα β' παρ. 1: 1. Στρατιωτικός αρχηγός που χωρίς πρόκληση, διαταγή ή άδεια ενεργεί εχθροπραξία 
εναντίον ξένου κράτους ή στρατού, τιµωρείται µε φυλάκιση.  
   2.Αν η εχθροπραξία  µπορούσε να εκθέσει το κράτος σε κίνδυνο  πολέµου, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. 
   3.Αν η εχθροπραξία είχε ως αποτέλεσµα τη λεηλασία ή το θάνατο προσώπου, ο υπαίτιος τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη και αν προκάλεσε 
πόλεµο, τιµωρείται µε θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.  
   βλ. Α. Παπαδουµάκη, Η ανυπακοή του στρατιωτικού ως αξιόποινη πράξη κατά το άρθρο 70 ΣτρΠΚ, Αθήνα -Κοµοτηνή, 1987, σελ. 17 επ.  
200 άρθρο 11 παρ. 5 ΣΚ 20-1: Η εξουσία που δίνεται στο διοικητή του επιβάλλει ο καθήκον, να παίρνει αποφάσεις και να φροντίζει για την 
εφαρµογή τους από τους υφισταµένους του. Ο διοικητής εκφράζει τις αποφάσεις του µε διαταγές. Οι διαταγές του πρέπει να είναι σαφείς και 
οριστικές. Πρέπει πάντα να διατάζει µε βάση το καθήκον, τους όρους της υπηρεσίας και το δίκαιο.  
   Κατ' εξαίρεση βάσει του άρθρου 10 παρ. 8 του ΣΚ 20-1 επιτρέπονται διαταγές από κατώτερους σε ανώτερους: 8. Κάθε στρατιωτικός, 
οποιαδήποτε κι αν είναι η θέση του και ο βαθµός του, πρέπει ν' ακολουθεί τις οδηγίες ή τις διαταγές στρατιωτικού, ακόµη και κατώτερού του, 
εάν ο τελευταίος  ευρίσκεται σε διατεταγµένη υπηρεσία και ενεργεί βάσει διαταγών, που για την εφαρµογή τους είναι υπεύθυνος.  
201 άρθρο 10 παρ. 7: Ο ανώτερος δεν µπορεί να δίνει διαταγές σε κατώτερο, που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του, εκτός εάν έχουν σχέση µε 
την εφαρµογή των γενικών κανόνων πειθαρχίας. και 11παρ. 5 ΣΚ 20-1  
202 άρθρο 110 ΣτρΠΚ:  Πλοίαρχος εµπορικού πλοίου νηοποµπής, ο οποίος σε πολεµική περίοδο προκαλεί µε πρόθεση την απώλεια του πλοίου 
του ή τη σύλληψή του από τον εχθρό τιµωρείται µε θάνατο ή ισόβια κάθειρξη µέχρι δέκα ετών 
203 άρθρο 120 παρ. 1γ Στρ ΠΚ, : 1. Όποιος επιβιβάζει ή επιτρέπει να επιβιβαστούν επιβάτες ή φορτώνει ή επιτρέπει να φορτωθούν 
εµπορεύµατα σε πλοία από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 95, χωρίς την άδεια του Υπουργού, τιµωρείται µε φυλάκιση.  Πρβλ ΑΠ 196/1989, 
Ποιν. Χ. 1989 σελ. 804.  
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αξιόποινη πράξη, iv) ∆ιαταγή για παράβαση του Συντάγµατος, και συγκεκριµένα διαταγή για 

πραξικόπηµα204, η ανυπακοή στην οποία συνάγεται ex lege  σε καθήκον του στρατιωτικού205.  

Αλλά και η διαταγή που αντίκειται σε κάθε άλλη συνταγµατική διάταξη, είτε αφορά σε 

παραβίαση συνταγµατικών δικαιωµάτων είτε σε  οικειοποίηση των αρµοδιοτήτων των 

συντεταγµένων εξουσιών, δε δηµιουργεί κατ' αναλογία υποχρέωση υπακοής. Η µη υπακοή στις 

ως άνω i-iv κατηγορίες διαταγών δε συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, ούτε αξιόποινη πράξη, 

καθώς, a contrario η υπακοή σε παράνοµη διαταγή έχει αυτές τις συνέπειες. Η ανυπακοή όµως 

σε νόµιµη διαταγή συνιστά αξιόποινη πράξη206, και πειθαρχικό παράπτωµα, χωρίς ν' απαιτείται 

πάντα υπαιτιότητα207. Οι  στρατιωτικές πειθαρχικές ποινές καθ' εαυτές και η έκτισή τους δεν 

πρέπει να προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ούτε να συνιστούν άλλη ανεπίτρεπτη 

µεταχείριση κατά την έννοια της Σ 7 παρ. 2208, του άρθρου 3 ΕΣ∆Α209 και των άλλων κανόνων 

του διεθνούς δικαίου  που ισχύουν στη χώρα µας  ως εσωτερικό δίκαιο. Περαιτέρω, είναι 

αξιοπρόσεκτη η επίκληση της αρχής της αναλογικότητας από τη νοµολογία, η οποία ύστερα από 

σειρά αποφάσεων, όπου την εφάρµοζε έµµεσα210, ήδη την επικαλείται ευθέως για να ακυρώσει 

πειθαρχικές ποινές σε παραπτώµατα στρατιωτικών που δεν ήταν ιδιάζουσας σηµασίας και 

αντικειµενικής απαξίας, για τον κλονισµό των οποίων κρίνονταν ανεπαρκείς και ατελέσφορες οι 

κατώτερες πειθαρχικές ποινές211. Τέλος, για τα στρατιωτικά πειθαρχικά παραπτώµατα, 

                                                 
204 άρθρο 11 παρ. 11 ΣΚ20-1: Η υπακοή είναι το πρωταρχικό καθήκον του υφισταµένου. Αυτός εκτελεί πιστά τις διαταγές που παίρνει και 
είναι υπεύθυνος για την εκτέλεσή τους ή για τις συνέπειες, αν δεν εκτελεσθούν. Στρατιωτικός στον οποίο δίνεται διαταγή που αποβλέπει φανερά 
στην κατάλυση του Συντάγµατος (εκτέλεση Πραξικοπήµατος) έχει το καθήκον να µην την εκτελέσει και να αναφέρει  αµέσως και χωρίς 
καθυστέρηση σε προϊστάµενο του διατάξαντος, διαφορετικά θα έχει ακεραία την ευθύνη της εκτελέσεως ή της αποσιωπήσεως µιας τέτοιας 
διαταγής.  
205 άρθρο 65 παρ. 2β(6) του ΣΚ 20-1: 2. Σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις, δίνεται σε αξιωµατικούς, για να διευκολυνθεί η εκπλήρωση της 
αποστολής τους, πειθαρχική δικαιοδοσία και για τους κατώτερούς τους στρατιωτικούς, που δεν υπάγονται στη διοίκησή τους. Οι περιπτώσεις 
αυτές αναφέρονται στο Κεφάλαιο Σ' του παρόντος Κανονισµού.  
πρβλ. και  τη Σ 120 παρ. 4: Η τήρηση ου Συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να 
αντιστέκονται µε  κάθε µέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει µε τη βία.  
206 πρβλ. άρθρα 72 και 70 Στρ.ΠΚ:. 72: Στρατιωτικός που µε κατάχρηση της υπηρεσιακής του εξουσίας, απευθύνει σε υφιστάµενό του 
διαταγές ή διατυπώνει αξιώσεις  άσχετες προς την υπηρεσία, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών.  
207 πρβλ. αρθρο 63 παρ. 2β (2) του ΣΚ 20-1: 2. Πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται και σαν τέτοια τιµωρούνται, µε βάση τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισµού:  β) Από τον κατώτερο προς τους Ανωτέρους του:  
   1.Κάθε αυθάδεια. 
   2. Η απροθυµία, αδιαφορία, δυστροπία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση διαταγής. 
   3.Η επίκριση ή σχολιασµός διαταγών ή ενεργειών των ανώτερων.  
   4. Η κολακεία ή η προσφορά δώρων στους ανώτερους.  
   5.Η µη απονοµή του χαιρετισµού και η αδιαφορία για την τήρηση των τύπων εκδηλώσεως σεβασµού στους ανώτερους.  
   6.Η υπέρβαση της ιεραρχίας  και η χρησιµοποίηση πλάγιων µέσων.  
   7.Κάθε έλλειψη σεβασµού γενικά ή υπακοής, όσο κι αν υποτεθεί, ότι ο κατώτερος νοµίζει, ότι αδικείται.       
208 Π.∆. ∆αγτόγλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Α' σελ. 276 επ. και Αρ. Μάνεση, Συνταγµατικά δικαιώµατα, σελ. 199 επ.  
209 Σ 7 παρ. 2: Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωµατική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας  απαγορεύονται  και τιµωρούνται, όπως νόµος ορίζει. 
      άρθρο 3 της ΕΣ∆Α: Ουδείς επιτρέπεται να υποβληθή εις βασάνους ούτε εις ποινάς ή µεταχείρισιν απανθρώπους ή εξευτελειστικάς.  
210 ΣτΕ 257/1987, 1829/1987 
211 ΣτΕ (Τµ Γ') 4024/1990: Η επιβολή της πειθαρχικής ποινής της φυλακίσεως προϋποθέτει τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος ιδιάζουσας 
βαρύτητας. Ψευδής αναφορά αξιωµατικού Αεροπορίας προς τον Αρχηγό του ΓΕΑ ότι ενηµερώθηκε για την επίσκεψη αυτού 20 λεπτά πριν την 
προσγείωση του αεροσκάφους δεν δικαιολογεί την επιβολή ποινής φυλακίσεως.  
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αυτονόητη είναι η ισχύς της αρχής non bis in idem212   καθώς και η απαγόρευση της επιβολής 

οµαδικών ποινών για ατοµικά παραπτώµατα213.  

2) Η δικαστική προστασία των στρατιωτικών214 

Θεµελιώδεις διατάξεις που κατοχυρώνουν συνταγµατικά τη δικαστική προστασία των 

πολιτών είναι οι Σ 20 παρ. 1 και Σ 8 παρ. 1215, στην µεν πρώτη από τις οποίες αναγνωρίζεται 

στον καθένα δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια και στη δεύτερη δε 

εισάγεται απαγόρευση, βάσει της οποίας, κανένας δεν επιτρέπεται να στερηθεί τον νόµιµο 

δικαστή του. Απ' αυτές τις δύο διατάξεις σε συνδυασµό µε την αρχή της ισότητας, 

διαπιστώνουµε ότι ανάλογης έννοµης προστασίας δικαιούνται και οι στρατιωτικοί.   

Σύµφωνα µε τη διάταξη Σ 96 παρ. 4216, ειδικοί νόµοι ορίζουν τα σχετικά µε τα 

στρατοδικεία, ναυτοδικεία και αεροδικεία, στην αρµοδιότητα των οποίων δε µπορούν να 

υπαχθούν ιδιώτες,  αναγνωρίζοντας ότι οι στρατιωτικοί υπάγονται στη δικαιοδοσία ειδικών 

δικαστηρίων. Η Σ 96 παρ. 4 θέτει µία θεσµική εγγύηση υπέρ της στρατιωτικής δικαιοσύνης, η 

τύχη της οποίας εναπόκειται στον κοινό νοµοθέτη. Τα στρατιωτικά δικαστήρια συγκροτούνται 

κατά πλειοψηφία από µέλη του δικαστικού σώµατος των ενόπλων δυνάµεων, το οποίο είναι 

κοινό για τους τρεις κλάδους217 και οι στρατοδίκες απολαµβάνουν τις εγγυήσεις της προσωπικής 

και λειτουργικής ανεξαρτησίας των τακτικών δικαστών218. Και για τα στρατοδικεία εφαρµόζεται 

η Σ 93 και οι εγγυήσεις της219. Ο δικαιολογητικός λόγος θέσπισης  των στρατιωτικών 

δικαστηρίων220, παρεκκλίνοντας από την αρχή της ισότητας , είναι η προστασία του ίδιου του 

κράτους από τους  στρατιωτικούς και η προστασία των ίδιων των στρατιωτικών.  

 
                                                 
212 άρθρο 64 παρ. 7 ΚΣ 20-1: Κανείς δεν τιµωρείται ταυτόχρονα ή διαδοχικά µε περισσότερες από µια πειθαρχικές ποινές για το ίδιο 
παράπτωµα.  ΣτΕ (Ολ) 898/1931, ΣτΕ 611/1954, 454/1955.  
213 η οποία θα ισοδυναµούσε µε συνταγµατικώς απαράδεκτη αναγνώριση συλλογικής πειθαρχικής ευθύνης, βλ. άρθρο 64 παρ. 9 ΚΣ 20-1: Ποτέ 
ατοµικά παραπτώµατα δεν είναι δυνατό να γίνουν αιτία επιβολής οµαδικής ποινής.  
214 Ν.Κ.Αλιβιζάτος, Η Συνταγµατική θέση των ενόπλων δυνάµεων ΙΙ, 
      ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των στρατιωτικών, 1992 σελ. ..... 
215 Σ 20 παρ. 1 : Καθένας έχει δικαίωµα στην παροχή έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια και µπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του 
για τα δικαιώµατα ή συµφέροντά του, όπως νόµος ορίζει.  
    Σ 8 παρ. 1:  Κανένας δεν στερείται χωρίς τη θέλησή του το δικαστή που του έχει ορίζει ο νόµος. ∆ικαστικές επιτροπές και έκτακτα 
δικαστήρια, µε οποιοδήποτε όνοµα, δεν επιτρέπεται να συσταθούν 
216  Σ 96 παρ. 4: Ειδικοί νόµοι ορίζουν:  α) Τα σχετικά µε τα στρατοδικεία, ναυτοδικεία και αεροδικεία, στην αρµοδιότητα των οποίων δεν 
µπορεί να υπαχθούν ιδιώτες.  β) Τα σχετικά µε το δικαστήριο λειών 
217 ν.δ  657/1970 "περί δικαστικού σώµατος των ενόπλων δυνάµεων". 
218 Σ 87 παρ. 1:  Η δικαιοσύνη απονέµεται από δικαστήρια συγκροτούµενα από τακτικούς δικαστές, που απολαµβάνουν λειτουργική και 
προσωπική ανεξαρτησία.  
219 Σ 93: 1. Τα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται µε ειδικούς νόµους.  
                2.Οι συνεδριάσεις κάθε δικαστηρίου είναι δηµόσιες, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει µε απόφασή του ότι η δηµοσιότητα πρόκειται να 
είναι επιβλαβής  στα χρηστά ήθη  ή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων.  
 3.Κάθε  δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη και απαγγέλλεται  σε δηµόσια συνεδρίαση.  
     Νόµος ορίζει τις έννοµες συνέπειες που επέρχονται και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του προηγούµενου εδαφίου. 
Η γνώµη της µειοψηφίας δηµοσιεύεται υποχρεωτικά. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την καταχώρηση στα πρακτικά ενδεχόµενης µειοψηφίας, 
καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της δηµοσιότητάς της.  
 4.Τα δικαστήρια υποχρεούνται  να µην εφαρµόζουν νόµο που το περιεχόµενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγµα.  
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∆) Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ 
Κύριο θεµατικό αντικείµενο της εν λόγω εργασίας είναι τα συνταγµατικά δικαιώµατα 

των στρατιωτικών, µε αφορµή το οποίο διερευνήθηκε και το υψίστης σηµασίας ζήτηµα των 

επιτρεπόµενων περιορισµών τους, που προκύπτουν ειδικότερα από το στρατιωτικό δίκαιο. Το 

στρατιωτικό δίκαιο όσο κι αν παραµένει κλάδος "οριακός" για την απαρέγκλιτη  τήρηση των 

αρχών του κράτους δικαίου, αναδεικνύεται ταυτόχρονα σε "παραδειγµατικό" πεδίο για να 

ελεγχθούν οι διακηρύξεις περί σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της 

αποτελεσµατικής προστασίας τους.  Έτσι, i)  οι σηµαντικές αποκλίσεις από την αρχή της 

ισότητας και της καθολικότητας στη στράτευση, ii)  η άρνηση του νοµοθέτη ν' αντιµετωπίσει µε 

τη σοβαρότητα που επιβάλλεται, το ζήτηµα των θεµιτών υποκατάστατων της στρατιωτικής 

θητείας, την οποία δεν επιτάσσει το Σύνταγµα, χάριν του σεβασµού της αξίας του ανθρώπου και 

της προστασίας της προσωπικότητας, iii)  η ρύθµιση   των συνταγµατικών δικαιωµάτων των 

στρατιωτικών από παρωχηµένες διατάξεις των δικτατορικών χρόνων, η έλλειψη ανανέωσης και 

θέσπισης ενός πλήρους συστήµατος  κανόνων προσαρµοσµένων στις απαιτήσεις της 

στρατιωτικής ζωής και στις σύγχρονες αντιλήψεις για τον ένστολο πολίτη,  iv) η καταπάτηση 

της αρχής της αξιοκρατίας από την παρεισαγωγή  κοµµατικών κριτηρίων στις προαγωγές και 

τοποθετήσεις στρατιωτικών στο δηµιουργικότερο στάδιο της σταδιοδροµίας  τους και v)  κυρίως 

το δικαίωµα παροχής δικαστικής προστασίας σε συνδυασµό µε την ανάγκη επαρκών εγγυήσεων 

ανεξαρτησίας  των στρατοδίκων, που επιβάλλουν ριζική µεταρρύθµιση του ΣτρΠΚ  µε 

ταυτόχρονη εναρµόνιση προς τις Σ 20 παρ. 1 και 87 παρ. 1 και ΕΣ∆Α άρθρο 6221, συνιστούν 

ασυνέπειες των ρυθµίσεων που διέπουν στη χώρα µας τα δικαιώµατα των στρατιωτικών, ενόψει 

των υποχρεώσεων που υπέχουν222.  

 

                                                                                                                                                             
220 βλ. ΣτΕ 1678/1983-ΣτΕ ∆ελτίο - ΣτΕ/1983 (8) : Ένοπλες ∆υνάµεις. Στρατοδικεία. Η αρχή της ανεξαρτησίας της ∆ικαιοσύνης διέπει την 
λειτουργία κάθε δικαστηρίου, και των Στρατοδικείων και αφορά όλα τα µέλη που τα συγκροτούν, είτε προέρχονται από το δικαστικό σώµα των 
ενόπλων δυνάµεων, είτε όχι.  
221 άρθρο 6 της ΕΣ∆Α: 1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωµα όπως η υπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δηµοσία και εντός λογικής προθεσµίας υπό 
ανεξαρτήτου και αµερολήπτου δικαστηρίου, νοµίµως λειτουργούντος, το οποίον θα αποφασίση είτε επί των αµφισβητήσεων επί των 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του αστικής φύσεως, είτε επί του βασίµου πάσης εναντίον του κατηγορίας  ποινικής φύσεως. Η απόφασις δέον 
να εκδοθή δηµοσία, η είσοδος όµως εις την αίθουσαν των συνεδριάσεων δύναται να απαγορευθή εις τον τύπονκαι το κοινόν καθ' όλην ή µέρος 
της διαρκείας της δίκης προς το συµφέρον της ηθικής, της δηµοσίας τάξεως ή της εθνικής ασφάλειας εν δηµοκρατική κοινωνία, όταν τούτο 
ενδείκνυται υπό των συµφερόντων των ανηλίκων ή της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων, ή εν των κρινοµένω υπό του ∆ικαστηρίου ως απολύτως 
αναγκαίων  µέτρων, όταν υπό ειδικάς συνθήκας η δηµοσιότης θα ηδύνατο να παραβλάψη  τα συµφέροντα της δικαιοσύνης.  
     2.Παν πρόσωπον κατηγορούµενον επί αδικήµατι τεκµαίρεται ότι είναι αθώον µέχρι της νοµίµου αποδείξεως της ενοχής του. 
     3.Ειδικώτερον, πας κατηγορούµενος έχει δικαίωµα:  
     α)όπως πληροφορηθή, εν τη βραχυτέρα προθεσµία εις γλώσσαν την οποίαν εννοεί και εν λεπτοµερεία την φύσιν και τον λόγον της εναντίον 
του κατηγορίας.  
    β) όπως διαθέτη τον χρόνον και τας αναγκαίας ευκολίας προς προετοιµασίαν της υπερασπίσεώς του.  
    γ)όπως υπερασπίση ο ίδιος εαυτόν ή αναθέση την υπεράσπισίν του εις συνήγορον της εκλογής του, εν η δε περιπτώσει δεν διαθέτει τα µέσα να 
πληρώση συνήγορον να τω παρασχεθή τοιούτος δωρεάν, όταν τούτο ενδείκνυται υπό του συµφέροντος της δικαιοσύνης.  
    δ)να εξετάση, ή ζητήση όπως εξετασθώσιν οι µάρτυρες κατηγορίας και επιτύχη την πρόσκλησιν και εξέτασιν των µαρτύρων υπερασπίσεως 
υπό τους αυτούς όρους ως και µαρτύρων κατηγορίας. 
    ε)να τύχη δωρεάν παραστάσεως διερµηνέως, εάν δεν εννοεί ή δεν οµολογεί την χρησιµοποιούµενην εις το δικαστήριον γλώσσαν.  
222 Ν.Κ. Αλιβιζάτος , Η Συνταγµατική θέση των ενόπλων δυνάµεων ΙΙ, ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των στρατιωτικών, 1992, σελ. 288-289  
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Ε) ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

1) Ελληνικά:  

Η εν λόγω εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει όσο πιο διεξοδικά γίνεται  τα δικαιώµατα 

και τις υποχρεώσεις των στρατιωτικών, µόνιµων και στρατευσίµων από την είσοδό τους στο 

στράτευµα µέχρι την έξοδό τους, σύµφωνα µε τις ειδικές κυριαρχικές σχέσεις τους και τους 

ειδικούς κανονισµούς, που διέπουν τη στρατιωτική οργάνωση και ιεραρχία. Εφαλτήριο και 

θεµελιώδες έρεισµα γι' αυτό, αποτελεί το Σύνταγµα  και η σχέση των Ενόπλων ∆υνάµεων µ' 

αυτό, η οποία ρυθµίζεται ρητά στη διάταξη Σ 4 παρ. 6, που αποτελεί θεµέλιο της στρατιωτικής 

θητείας, περιέχει µνεία στους αντιρρησίες συνείδησης και αποτελεί ζωντανή ενσάρκωση της 

αρχής της ισότητας του άρθρου 4 του Σ.  

Η λεπτοµερής ανάλυση των ατοµικών, πολιτικών και συνταγµατικών δικαιωµάτων των 

στρατιωτικών, συνιστά το κύριο µέρος της εργασίας. Τα δικαιώµατα αυτής της κατηγορίας 

πολιτών δε νοείται να διαφέρουν απ' αυτά των υπολοίπων ανθρώπων, όπως δε νοείται ο 

Συνταγµατικός νοµοθέτης ν' αναθέτει στο στράτευµα τη διεκπεραίωση αποστολών που 

αντίκεινται στις θεµελιώδεις αρχές που κατοχυρώνει το Σύνταγµα. Περιορισµοί των 

δικαιωµάτων των στρατιωτικών είναι επιτρεπτοί µόνο υπό τον όρο ότι προβλέπονται στο 

Σύνταγµα, σε νόµο, σε κανονιστικό διάταγµα ή πράξη  η οποία έχει εκδοθεί υπό τους όρους του 

άρθρου 43 παρ. 2 του Σ223, όπως επιβάλλει η γενική διάταξη Σ 25 παρ. 1224, και η αρχή της 

αναλογικότητας.  

Τέλος, βασικό συµπέρασµα της εν λόγω εργασίας είναι ότι στη χώρα µας, η κατοχύρωση 

της αρχής του πολιτικού έλεγχου των ενόπλων δυνάµεων είναι ατελής, ως προς τη διοίκησή τους 

από την κυβέρνηση, ως προς τον έλεγχο του τρόπου µε τον οποίο η κυβέρνηση ασκεί τη 

διοίκησή τους, κατάσταση που προσκρούει σε βασικούς κανόνες της λειτουργίας του σύγχρονου 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Εν συµπεράσµατι , θεσµικά εφικτές επιδιώξεις συνιστούν, ο 

συγκερασµός του πολιτικού στοιχείου µε το στρατιωτικό, της πολιτικής ευθύνης µε τη 

στρατιωτική τεχνογνωσία και η εναρµόνιση των επιταγών της εθνικής  ασφαλείας  µε την αρχή 

της δηµοσιότητας και τους αναγκαίους ελέγχους, αρκεί φυσικά να υπάρχει πολιτική βούληση 

και αίσθηµα ευθύνης από πλευράς κυβερνώντων και κυβερνωµένων.225  

                                                 
223 Σ 43 παρ. 2: Ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγµάτων, µε ειδική εξουσιοδότηση 
νόµου και µέσα στα όριά της. Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειµένου να 
ρυθµιστούν ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα  τεχνικό ή λεπτοµερειακό.  
224 Σ25 παρ. 1: Τα δικαιώµατα του ανθρώπου  ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου 
τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκησή 
τους. Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το 
Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.  
225 N.K. Αλιβιζάτος, Η Συνταγµατική θέση των ενόπλων δυνάµεων, Ι, Η αρχή του πολιτικού ελέγχου, 1987 σελ.297-299.  
 



 60

2) Αγγλικά: 

   That project’s main purpose is to present, as extensively as possible, the militaries’- permanent 
or subject to conscription - rights and obligation, from their entrance to the army up to their 
release, according to the special relationship with the Statement and to the special regulations, 
which rule the military arranging. That arises from the specific provision 4 paragraph 6 of the 
Greek constitution which refers to and regulates formally all about Forces. That provision, which 
is the basis of the military service, includes reference to objectionists and could be described as 
the very embodiment of the general rule of equality of the Greek constitution’s provision 4. 
   The project’s main part concerns the extensive analysis of militaries’ constitutional rights, 
which should not actually differ from the other civilians’. It is, furthermore, unadmittable   for 
the constitutional legislator to assign to the military missions, which contradict to the 
fundamental constitutional rules. The Militaries’ rights can be confined on condition that they are 
formally regulated either in the constitution or other kind of law (according to the constitutional 
provision 43 paragraph 2, 25 paragraph 1). 
   Finally, according to a fundamental conclusion of that project, in our country the consolidation 
of the general rule of political control of the forces is inadequate, as regards their command by 
the Government, situation which contradicts to the democratic regime. In conclusion, there is 
urgent need to combine the political with the military conditions of our country, so as to obtain 
the demanding national security via political responsibility. 
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ΣΤ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 

1. Σύνταγµα και ΕΣ∆Α 

2. Ποινικός Κώδικας  

3. Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας 

4. Ν. 2292/1995 «περί λειτουργίας ΥΕΘΑ, διοίκησης – ελέγχου ενόπλων δυνάµεων» όπως 

αντικατέστησε το Ν.660/1977 

5. Ν. 3421/2005 «περί στρατολογίας των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» όπως 

αντικατέστησε το Ν. 1763/1988 

6. Ν. 705/1977 «περί στρατεύσεως Ελληνίδων»  

7. πδ 130/1984 ή ΣΚ 20-1 «κύρωση του γενικού κανονισµού υπηρεσίας στο στρατό» 

8. Ν∆ 17/1974 «περι σχεδιάσεως εκτάκτου ανάγκης» 

9. Ν∆ 1400/1973 «Αξιωµατικοί Ενόπλων ∆υνάµεων. Υπηρεσιακή κατάσταση» 

10. Ν. 1180/1981 «περί εκλογής Ευρωβουλευτών κλπ. ∆ιατάξεων» 

11. Ν. 1264/1982 «περί δικαιώµατος απεργίας» 

12. Ν.2683/1999 «Κώδικας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων – Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ κλπ. διατάξεις» 

13. Ν. 1911/1990 
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Ζ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 

1. ΣτΕ 3217/1977 (σελ. 63) 
2. ∆Εφ Αθ 251/2002 (σελ. 64-65) 
3. ΣτΕ 1937/1996 (σελ. 66-69) 
4. Στρ Αθ 395/1999 (σελ. 70-73) 
5. ΣτΕ 2857/1993 (σελ. 74-78) 
6. ΣτΕ 2860/1993 (σελ. 79-84) 
7. ΣτΕ 1813/1979 (σελ. 85) 
8. ΣτΕ 56/1981 (σελ. 86) 
9. ΣτΕ 1936/1996 (σελ. 87-90) 
10. ΓΝΜ∆ ΝΣΚ 669/1991 (σελ. 91-95) 
11. ΣτΕ 526/2001 (σελ. 96-101) 
12. ΣτΕ 2918/1993 (σελ. 102-105) 
13. ΣτΕ 1973/1994 (σελ. 106-110) 
14. ΑΕ∆ 37/1991 (σελ. 111-113) 
15. ΣτΕ 789/1990 (σελ. 114-115) 
16. ΣτΕ 867/1988 (σελ. 116-118) 
17. ΣτΕ 790/1986 (σελ. 119) 
18. ΣτΕ 3533/1986 (σελ. 120) 
19. ΣτΕ 3601/1990 (σελ. 121-122) 
20. ΣτΕ 2209/1977 (σελ. 123) 
21. ΣτΕ 780/1981 (σελ. 124-125) 
22. ΣτΕ 1802/1986 (σελ. 126 ) 
23. Στρ Θεσ 566/1992 (σελ. 127-128) 
24. ΣτΕ 251/2001 (σελ. 129-131) 
25. ΣτΕ 573/2005 (σελ. 132-134) 
26. ∆ΕφΑθ 1049/1989 (σελ. 135-136) 
27. ΣτΕ 1990/1990 (σελ. 137 -138) 
28. ΣτΕ 4024/1990 (σελ. 139-140) 
29. ΣτΕ 1749/1997 (σελ. 141-145) 
30. ΣτΕ 1117/2000 (σελ. 146-149) 
31. ΣτΕ 1678/1983 (σελ. 150) 
32. ΑΠ 196/1989 (σελ. 151) 
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6. 3217/1977 ΣΤΕ(291023)  
 
ΝΟΒ/1978 (270) Σύνταγµα. Αρχή ισότητας. Κανόνες που απορρέουν για τον κοινό νοµοθέτη. 
Ειδικά προς την ισότητα των φύλων. Ποιές αποκλίσεις είναι θεµιτές. Προσωπικό Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας. Αντισυνταγµατική η διά του Κανονισµού τεθείσα προϋπόθεση του 
άρρενος φύλου για την κατάληψη των θέσεων των κλάδων Α1 και Α2. Αρθρο 116 παρ. 1 του 
Συντάγµατος. Ειδική πρόβλεψη για τον τρόπο και το χρόνο κατάργησης της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας που αντίκειται στη θεσπιζόµενη ισότητα των φύλων. Ποιες διατάξεις υπάγονται στη 
ρύθµιση. ∆εν εµπίπτει στη ρύθµιση αυτή το άρθρο 17 παρ. 1 του Β∆ 83/1972, διότι αυτό 
αντίκειται και στη γενική αρχή της ισότητας, και στο προϊσχύον Σύνταγµα του 1952. 
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(∆∆ΙΚΗ 2003/389, ∆ΙΚΗ 2003/927) 
Για να διοριστεί κάποιος υπάλληλος του δηµοσίου ή νπδδ θα πρέπει να έχει  
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόµιµα από  
αυτές. Η θητεία µπορεί να είναι ένοπλη ή άοπλη για τους αντιρρησίες  
συνείδησης. Φυλάκιση λόγω άρνησης να υπηρετήσει ο άνδρας ένοπλη ή άοπλη  
θητεία. Η έκτιση ποινής φυλάκισης λόγω άρνησης για κατάταξη δεν µπορεί να  
ταυτισθεί ούτε µε την εκπλήρωση της στρατιωτικής υποχρέωσης ούτε µε νόµιµη  
απαλλαγή από αυτήν. Βλ. παρατηρήσεις Γ.Κτιστάκι και Κ. Μπέη στην ∆ΙΚΗ. 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιοικ. Εφετείο Αθηνών 251/2002 
 
Πρόεδρος: Ιωάν. Λώλης 
Εισηγήτρια: Γεώργ. ∆ούρου, Εφέτης 
∆ικηγόροι: Ελ. Κιουσοπούλου, Αντ. Κάππος 
 
 Επειδή από τις τελευταίες αυτές διατάξεις προκύπτει ότι, για να διοριστεί  
κάποιος ως διοικητικός υπάλληλος του κράτους ή νοµικού προσώπου δηµοσίου  
δικαίου (άρθρο 2 ν. 2683/1999), πρέπει να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές  
του υποχρεώσεις ή να έχει νόµιµα απαλλαγεί από την υποχρέωση αυτή.  
Ειδικότερα, όσον αφορά όσους έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνειδήσεως,  
θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύµφωνα µε  
τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά.  
 
 Επειδή, µε την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Συντάγµατος επιβάλλεται ευθέως  
σε όλους τους Ελληνες, τους ικανούς να φέρουν όπλα, η υποχρέωση να συµβάλουν  
στην άµυνα της πατρίδας µε την αυτοπρόσωπη υπηρεσία τους στο στράτευµα, κατά  
τους ορισµούς του vόµου. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή και λόγω του  
επιδιωκόµενου µε αυτήν σκοπού, παρεκκλίσεις από τη θεσπιζόµενη µε τη διάταξη  
αυτή καθολικότητα της προς στράτευση υποχρεώσεως των ικανών να φέρουν όπλα  
επιτρέπονται, εν όψει και της αρχής της ισότητας των Ελλήνων ενώπιον του  
νόµου, µόνον για σοβαρούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος που καθορίζονται από το  
νόµο επί τη βάσει γενικών και αντικειµενικών κριτηρίων (ΣτΕ 526/2001,  
1616/1977 Ολοµ. κ.α) εφόσον, εν όψει και των εκάστοτε αµυντικών αναγκών της  
χώρας, δεν διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία του στρατεύµατος. Υπό τις  
προϋποθέσεις αυτές είναι επιτρεπτές διαφοροποιήσεις ως προς τη διάρκεια και  
το χρόνο εκπληρώσεως της στρατιωτικής θητείας ή, ακόµη και η αναγνώριση  
περιπτώσεων απαλλαγής από την υποχρέωση προς στράτευση. Εξάλλου, δεν  
κατοχυρώνεται µεν, ούτε από το Σύνταγµα ούτε από τις διατάξεις των άρθρων 9  
(παρ. 1 και 2) και 14 της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την προστασία των  
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, ατοµικό δικαίωµα  
απαλλαγής των ικανών να φέρουν όπλα Ελλήνων, από την υποχρέωση προς στράτευση  
για λόγους "αντίρρησης συνείδησης", είναι όµως συνταγµατικώς ανεκτή, ενόψει  
των ανωτέρω, εφ` όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και δεν  
θίγεται η εύρυθµη λειτουργία του στρατεύµατος, η θέσπιση άοπλης στρατιωτικής  
θητείας ή και άλλου είδους υποχρεωτικής (π.χ. κοινωνικής) υπηρεσίας για τους  
αρνούµενους να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις λόγω  
θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων. 
 
 ...Επειδή, η φυλάκισή του δε, λόγω της άρνησής του να υπηρετήσει ένοπλη ή   
άοπλη θητεία, γεγονός που αποτελεί πανηγυρική διαπίστωση της αθετήσεως της   
περιοριστικώς επιβαλλοµένης "υποχρεώσεως" υπό µία των εναλλακτικών της  
µορφών, δεν ισοδυναµεί µε απαλλαγή της υποχρεώσεως εκπληρώσεως των  
στρατιωτικών του υποχρεώσεων, ούτε µε εξοµοίωση µε τους εκπληρώσαντες την  
υποχρέωση θητείας ή εκγυµνάσεως, αλλά λόγο εξαίρεσης από τις προσκλήσεις για  
κατάταξη) προκειµένου να αποφευχθούν νέες καταδίκες ή άλλες συνέπειες  
εξαιτίας ενδεχόµενων νέων υπ` αυτού σχετικών αρνήσεων. Τούτη δε ενόψει και  
του εξειδικευµένου χαρακτήρα των υπαλληλικών διατάξεων (παλαιών και νέων) οι  
οποίες, αποβλέποντας προεχόντως στην αρτιότερη στελέχωση της διοικήσεως,  
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καθιερώνουν µεταξύ των λοιπών στενώς ερµηνευτέων προϋποθέσεων για τον  
διορισµό των υπαλλήλων, ως απαραίτητη προϋπόθεση και εκείνη της εκπληρώσεως  
της στρατολογικής "υποχρεώσεως", διαζευκτικώς και περιοριστικώς, είτε δηλαδή  
µε την µορφή της ένοπλης είτε µε την µορφή της άοπλης θητείας. Η εξαίρεση δε  
από µόνη την πρόσκληση για κατάταξη που προβλέπεται από τις επικαλούµενες  
διατάξεις, λόγω καταδίκης γι` αυτή ακριβώς την αθέτηση της εναλλακτικής  
"υποχρεωτικής" θητείας, δεν µπορεί, ενόψει των παραπάνω σκοπών και επιδιώξεων  
των υπαλληλικών διατάξεων, να ταυτιστεί ούτε µε την εκπλήρωση αυτής της  
"υποχρεώσεως", ούτε µε τη συναπτόµενη µε αντικειµενικά κριτήρια και όχι µε  
υπαίτια κολάσιµη συµπεριφορά νόµιµη απαλλαγή απ` αυτή, αλλά αφορά προφανώς σε  
άλλης µορφής συνέπειες, πλην εκείνης του διορισµού δηµοσίων υπαλλήλων, ο  
οποίος συνδέεται αποκλειστικά µε την εκπλήρωση της παραπάνω εναλλακτικής  
υποχρεώσεως της ένοπλης ή της άοπλης θητείας ή µε τη νόµιµη απαλλαγή απ`  
αυτή. 
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Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1996 (1) 
    Στρατιωτική θητεία. Παρεκκλίσεις από την καθολική υποχρέωση των ικανών 
    προς στράτευση Ελλήνων. ∆εν αντίκεινται στην αρχή της ισότητας 
    παρεκκλίσεις που θεσπίζονται για σοβαρούς λόγους, µε βάση γενικά και 
    αντικειµενικά κριτήρια και προς εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. 
    Ελληνες υπήκοοι που έχουν και ξένη υπηκοότητα ή απεριόριστης διάρκειας 
    άδειας µόνιµης εγκατάσταστης ή εργασίας σε ξένη χώρα. Στρατολογική 
    τακτοποίηση ορισµένων κλάσεων µε το ν. 2109/1992 και το ν. 2168/1993. 
    Συνταγµατικότητα της ρύθµισης. Περιστατικά. Απορρίπτεται η αίτηση 
    ακύρωσης. 
 
 
 
 
 
     Κ.Ι. 
  
     Αριθµός 1937/1996 
  
     ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
  
     ΤΜΗΜΑ ∆ 
  
            Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 23  Μαϊου  1995,  µε 
     την εξής σύνθεση : Χ. Φατούρος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του ∆ Τµήµατος, 
     Σ.   Χαραλαµπίδης, ∆.  Πετρούλιας, Σύµβουλοι, Ο. Ζύγουρα, Θ. Αραβάνης, 
     Πάρεδροι. Γραµµατέας ο Μ. Καλαντζής, Γραµµατέας του ∆ Τµήµατος. 
  
     Γ ι α να δικάσει την από 22 Μαρτίου 1994 αίτηση : 
  
τ ο  υ  Κ. Γ.  Π., ο οποίος παρέστη µε τον  δικηγόρο Φώτιο Κρεµµύδα (Α.Μ. 
3307), που τον διόρισε µε πληρεξούσιο, 
  
            κ  α  τ  ά του Υπουργού Εθνικής Αµύνης, ο οποίος παρέστη µε τον 
     Χρ. Μπότσιο, Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
  
            Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν :  1.  η  υπ' 
     αριθ.  Φ.429.36/68/21537/Σ.268/11-2-94/ΓΕΕΘΑ/∆/ΝΣΘ  ΣΤΡΑΤ/  /ΚΟ4, 2. η 
     υπ'  αριθ.  Φ.429/24.395/3-1-94  απόφαση  του  Στρατολογικού  Γραφείου 
     Ναυτικού,   3.   κάθε  έγγραφη  πρόσκληση  (σηµείωµα  κατατάξεως)  του 
     Στρατολογικού Γραφείου Ναυτικού µε οποιαδήποτε  ΕΣΣΟ  καθώς  και  κάθε 
     άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της ∆ιοικήσεως. 
  
            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 τον αντιπρόσωπο του  Υπουργού,  που 
     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  διά  της  υπό  κρίσιν  αιτήσεως,  διά  την   οποίαν 
     κατεβλήθησαν  τα  κατά νόµον τέλη (διπλότυπα εισπράξεως ∆.Ο.Υ. ∆ικαστ. 
     Εισπράξεων Αθηνών υπ' αριθµ. 9441198 και 9441199 έτους  1994)  και  το 
     παράβολον  (ειδικά  δελτία  παραβόλου  υπ'  αριθµ. 1678743 και 5690811 
     έτους 1994), ζητείται παραδεκτώς η  ακύρωσις  α)  της  Φ.429/24395/93/ 
     3-1-93  αποφάσεως του Στρατολογικού Γραφείου Ναυτικού, απορριψάσης την 
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     από 13/15-12-93 αιτήσεως του αιτούντος περί  εξαιρέσεως  του  από  τας 
     προσκλήσεις προς κατάταξιν εις το στράτευµα, ως κατόχου αδείας µονίµου 
     εγκαταστάσεως  και  εργασίας  εις την Ελβετίαν από του 1987 και β) της 
     Φ.429.36/68/215737/ΑΣ.268/   /11-2-94   αποφάσεως   της    ∆ιευθύνσεως 
     Στρατολογικού/ΙΙΙ  του  Γενικού  Επιτελείου  Εθνικής  Αµύνης,  διά της 
     οποίας απερρίφθη προσφυγή του αιτούντος κατά της ως  άνω  πράξεως  του 
     Στρατολογικού Γραφείου. 
  
            2.  Επειδή  εις το άρθρον 4 παρ. 6 του Συντάγµατος ορίζονται τα 
     εξής : "Πας λλλην, δυνάµενος να φέρη όπλα, υποχρεούται να συντελή  εις 
     την  άµυναν  της  πατρίδος  κατά  τους  ορισµούς  των  νόµων". ∆ιά της 
     διατάξεως αυτής θεσπίζεται υποχρέωσις όλων των Ελλήνων, των ικανών  να 
     φέρουν  όπλα,  όπως  συντελούν  εις  την  άµυναν  της πατρίδος διά της 
     αυτοπροσώπου υπηρεσίας των εις το στράτευµα  κατά  τους  ορισµούς  του 
     νόµου. Λόγω δε της κατηγορηµατικής διατυπώσεως της διατάξεως αυτής και 
     του  δι' αυτής επιδιωκοµένου σκοπού, παρεκκλίσεις από της θεσπιζοµένης 
     δι' αυτής καθολικότητος της προς στράτευσιν υποχρεώσεως των ικανών  να 
     φέρουν  όπλα ή διακρίσεις ως προς την διάρκειαν της στρατεύσεως, δέον, 
     εν όψει και της κατά το Σύνταγµα (άρθρ. 4 παρ. 1) καθιερουµένης  αρχής 
     της ισότητος των Ελλήνων ενώπιον του Νόµου, να θεωρηθούν επιτρεπόµεναι 
     µόνον  διά  σοβαρούς λόγους, καθοριζοµένους υπό του Νόµου επί τη βάσει 
     γενικών και αντικειµενικών κριτηρίων και  αφορώντας  εις  το  δηµόσιον 
     συµφέρον, αποκλειοµένης της θεσπίσεως παρεκκλίσεων από της υποχρεώσεως 
     προς  στράτευσιν  αδικαιολογήτων  από  της ανωτέρω απόψεως εν όψει του 
     επιδιωκοµένου δι' αυτών σκοπού  (πρβλ.  Σ.τ.Ε.  2579/77  Ολ.,  204/78, 
     2350/80,  56/81,  3334/87  Ολ. κ.ά.). Τοιαύται παρεκκλίσεις, εξ άλλου, 
     από  της  καθολικής  κατά  τα  ανωτέρω  υποχρεώσεως  προς  στράτευσιν, 
     δύνανται,  υπό  τας  εκτεθείσας προϋποθέσεις να θεσπίζωνται διά παγίων 
     ρυθµίσεων και επί τη βάσει σταθερών κριτηρίων, µη ούσης επιτρεπτής της 
     αποσπασµατικής θεσπίσεως τοιούτων παρεκκλίσεων. 
  
            3. Επειδή εις  το  άρθρον  3  της  Φ.420/25/Γ.1092/Σ.523/7-3-91 
     αποφάσεως  του  Υπουργού Εθνικής Αµύνης (φ. 132 τ. Β ), κυρωθείσης διά 
     του άρθρου 41 του ν. 2109/92 (φ. 205 τ. Α) ορίζονται  τα  εξής  :  "1. 
     Εξαιρούνται  από  τις  προσκλήσεις  για κατάταξη στις λνοπλες ∆υνάµεις 
     όσοι λλληνες υπήκοοι (πλην λιποτακτών) των κλάσεων 1966 µέχρι και 1980 
     (γεννηθέντες κατά τα έτη 1945  -  1959),  είχαν  κατά  την  ηµεροµηνία 
     έναρξης  της  ισχύος  του  νόµου 1763/88 (25-9-1988) και συνεχίζουν να 
     διατηρούν, εκτός της Ελληνικής  και  ξένη  υπηκοότητα  ή  απεριόριστης 
     διάρκειας άδεια µόνιµης εγκατάστασης ή εργασίας σε ξένη χώρα. ξσοι από 
     αυτούς   διετέλεσαν   ή   διατελούν  σε  ανυποταξία,  εξαιρούνται  της 
     πρόσκλησης για την οποία ήταν ή είναι ανυπότακτοι  και  κατά  συνέπεια 
     τακτοποιούνται  για  την ανυποταξία τους. 2. Η προαναφερόµενη εξαίρεση 
     είναι απεριόριστης διάρκειας, αρχίζει  από  την  ηµεροµηνία  κατά  την 
     οποία  ο  κάθε  ενδιαφερόµενος είχε ή έχει υποχρέωση για κατάταξη στις 
     τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων και διακόπτεται είτε µε  την  απώλεια  των 
     λόγων  χορήγησης της είτε µε τη συµπλήρωση εξάµηνης παραµονής µέσα στο 
     ίδιο έτος στην Ελλάδα είτε µε σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου. 3.  Η 
     παράγραφος  8 του άρθρου 8 του νόµου 1763/88 έχει ανάλογη εφαρµογή και 
     για την παραπάνω εξαίρεση". Εις την παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 1763/88 
     (φ. 57 τ. Α) ορίζεται  ότι  :  "Σε  περίοδο  γενικής  επιστράτευσης  ή 
     πολέµου  µπορεί  µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης, που εκδίδεται 
     ύστερα  από  πρόταση  του  Αρχηγού  ΓΕΕΘΑ  και  δε  δηµοσιεύεται  στην 
     Εφηµερίδα  της  Κυβερνήσεως,  να  διακοπεί η εξαίρεση όλων ή ορισµένων 
     κατηγοριών". Εξ άλλου διά του άρθρου 37 του ν. 2168/93 (φ. 147  τ.  Α) 
     ωρίσθη,  ότι  :  "Οι  διατάξεις  του άρθρου 3 της υπ' αριθµ. Φ.420/25/ 
     Γ.1092/Σ.523 από 7-3-1991 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής  ώµυνας,  που 
     κυρώθηκε  µε το άρθρο 41 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α) εφαρµόζονται και 
     για τους στρατευσίµους της κλάσεως  1981  (γεννηθέντες  το  1960)  που 
     πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις". 
  
            4. Επειδή, ότι ούτως έχουσαι, αι ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 3 
     της Φ.420/25/Γ.1092/Σ.523/7-3-91 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αµύνης 
     (φ.  132  τ.  Β ), κυρωθείσης διά του άρθρου 41 του ν. 2109/92 και του 
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     άρθρου 37 του ν. 2168/93, διά των οποίων προβλέπεται  η  επ'  αόριστον 
     εξαίρεσις  από  των  προσκλήσεων  προς  κατάταξιν εις το στράτευµα των 
     ανηκόντων εις ωρισµένας µόνον ρητώς προβλεποµένας κλάσεις - και δη όχι 
     µόνον στρατευσίµων, αλλά και ανυποτάκτων οι οποίοι,  κατά  τον  χρόνον 
     θεσπίσεως της ανωτέρω εξαιρέσεως, θα έπρεπε, κατά τας παγίας διατάξεις 
     της  στρατολογικής  νοµοθεσίας  να είχαν ήδη καταταγή εις το στράτευµα 
     προς εκπλήρωσιν της στρατιωτικής υποχρεώσεώς των - αντίκεινται εις τας 
     διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 4 του  Συντάγµατος.  Και  τούτο, 
     διότι  όπως  εξετέθη  ανωτέρω,  το  Σύνταγµα  επιτρέπει  την διά νόµου 
     θέσπισιν εξαιρέσεων µόνον  οσάκις  αυταί  εξυπηρετούν  το  γενικώτερον 
     δηµόσιον  συµφέρον και πάντοτε επί τη βάσει γενικών και αντικειµενικών 
     κριτηρίων,  ενώ  η  κατά  τας  ανωτέρω  διατάξεις  εξαίρεσις  από  των 
     προσκλήσεων προς κατάταξιν, η οποία µάλιστα δύναται να οδηγήση και εις 
     την   πλήρη   απαλλαγήν   από   της  στρατεύσεως,  αποβλέπει  εις  την 
     στρατολογικήν τακτοποίησιν δηµιουργηθείσης πραγµατικής καταστάσεως  εν 
     σχέσει προς ωρισµένους στρατευσίµους και ανυποτάκτους επι τη βάσει των 
     κριτηρίων  της  κτήσεως και ξένης υπηκοότητος ή απεριορίστου διαρκείας 
     αδείας µόνιµης εγκαταστάσεως ή εργασίας εις ξένην χώραν, τα οποία  δεν 
     συνάπτονται, καθ' εαυτά, προς την εξυπηρέτησιν δηµοσίου συµφέροντος. 
  
            5.  Επειδή  εν  προκειµένω ο αιτών, στρατολογικής κλάσεως 1981, 
     γεννηθείς το έτος 1960, είχε αρχικώς τύχει αναβολής  στρατεύσεως  λόγω 
     σπουδών  και  µεταπτυχιακών  σπουδών εν συνεχεία δε και εξαιρέσεως έως 
     31-12-91, ως υπότροφος µεταπτυχιακός φοιτητής. ∆ι'  αιτήσεώς  του  από 
     15-12-93   προς   το  Στρατολογικόν  Γραφείον  Ναυτικού  εζήτησεν  την 
     εξαίρεσίν του από τας προσκλήσεις προς κατάταξιν  κατ'  επίκλησιν  των 
     ανωτέρω  διατάξεων  του  άρθρου 37 του ν. 2168/93 εν συνδυασµώ προς το 
     άρθρον  3  της  Φ.420/25/Γ.1092/Σ.523/7-3-91  αποφάσεως  του  Υπουργού 
     Εθνικής  Αµύνης,  κυρωθείσης  διά  του  άρθρου  41  του ν. 2109/92, ως 
     εγκατεστηµένος µονίµως και κάτοχος αδείας παραµονής και  εργασίας  εις 
     την  Γενεύην  από  του  1987.  Η αίτησις αυτή απερρίφθη διά της Φ.429/ 
     24395/93/3-1-93 αποφάσεως του ∆ιευθυντού  του  Στρατολογικού  Γραφείου 
     Ναυτικού.  Προσφυγή  δε  του  αιτούντος  κατά  της  πράξεως  αυτής του 
     Στρατολογικού Γραφείου  απερρίφθη  διά  της  Φ.429.36/68/215737/Σ.268/ 
     11-2-94   αποφάσεως  της  ∆ιευθύνσεως  Στρατολογικού/ΙΙΙ  του  Γενικού 
     Επιτελείου Εθνικής Αµύνης επί τη αιτιολογία,  ότι  δεν  επληρούντο  αι 
     προϋποθέσεις  υπαγωγής  του  αιτούντος  εις  τας ανωτέρω διατάξεις του 
     άρθρου 37 του ν. 2168/93, "καθόσον στις διατάξεις αυτές δεν  υπάγονται 
     οι  ανυπότακτοι,  αλλά  µόνο  όσοι ευρίσκοντο και εξακολουθούν κατά το 
     χρόνο υποβολής των  σχετικών  δικαιολογητικών  να  ευρίσκονται  νόµιµα 
     εκτός  των  τάξεων  των  Ενόπλων ∆υνάµεων". Εν όψει όµως του ανισχύρου 
     λόγω της κατά τα ανωτέρω αντισυνταγµατικότητός των, των διατάξεων  του 
     άρθρου  37 του ν. 2168/93, εν συνδυασµώ προς το άρθρον 3 της Φ.420/25/ 
     Γ.1092/Σ.523/7-3-91 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αµύνης,  κυρωθείσης 
     διά  του  άρθρου  41 του ν. 2109/92, εις τας οποίας εστηρίζετο το περί 
     εξαιρέσεώς του από τας προσκλήσεις προς  κατάταξιν  εις  το  στράτευµα 
     αίτηµα  του  αιτούντος, νοµίµως απερρίφθη τούτο διά των προσβαλλοµένων 
     πράξεων, ανεξαρτήτως της ειδικωτέρας αιτιολογίας των.  Συνεπώς,  είναι 
     απορριπτέα   τα  περί  του  αντιθέτου  διά  της  υπό  κρίσιν  αιτήσεως 
     προβαλλόµενα καθώς και η αίτησις αυτή εν τω συνόλω της. 
  
     ∆ ι ά    τ α ύ τ α 
  
     Απορρίπτει την αίτησιν. 
  
     ∆ιατάσσει την κατάπτωσιν του παραβόλου. 
  
            Επιβάλλει εις τον αιτούντα την δικαστικήν δαπάνην του  ∆ηµοσίου 
     εκ δρχ. δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000). 
  
            Η  διάσκεψη  έγινε  στην  Αθήνα  στις 18 Σεπτεµβρίου 1995 και η 
     απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 23ης Απριλίου 1996. 
  
     Ο Πρόεδρος του ∆ Τµήµατος        Ο Γραµµατέας του ∆ Τµήµατος 
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          Χ. Φατούρος                       Μ. Καλαντζής 
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ΠΟΙΝ∆ΙΚ/2000 (410) 
    Στρατιωτικό ποινικό δίκαιο. Ανυποταξία. Πρόκειται για διαρκές έγκληµα, 
    του οποίου ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από τη στιγµή που έληξε η 
    παράνοµη κατάσταση, δεδοµένου ότι µέχρι τότε τελείται το έγκληµα. Η 
    παραγραφή έχει γενικό χαρακτήρα και είναι ίδια για όλους τους δράστες. 
    Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2510/1997 δεν έχει σχέση µε το 
    θεσό της παραγραφής, αλλά έχει τα χαρακτηριστικά της αµνηστίας και έχει 
    τεθεί κατά παράβαση των άρθρων 47 παρ. 3 και 4 του Συντάγµατος. 
    Προϋποθέσεις εφαρµογής του επιεικέστερου ποινικού νόµου κατά το άρθρο 2 
    του ΠΚ. Εξάλειψη του αξιόποινου του εγκλήµατος της ανυποταξίας µε την 
    κατάταξη του κατηγορουµένου. Η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο 
    και δεν απαιτείται απολογία του κατηγορουµένου για να περατωθεί η 
    ανάκριση. Αντίθετη εισαγγελική πρόταση. 
    Παρατηρήσεις Χαράλαµπου Παπαχαραλάµπους, ∆.Ν., ∆ικηγόρου στην ΠΟΙΝ∆ΙΚ 
    2000:412. 
 
 
 
 
 
  
    ΣυµβΣτρΑθ 395/1999 
  
    Πρόεδρος Κ.Σταµπούλης, Στρατιωτικός ∆ικαστής Α' 
    Εισαγγελέας Α.Χρονόπουλος, Στρατιωτικός ∆ικαστής ∆',Αντεισαγγελέας 
  
    Απόσπασµα:......................................................... 
  
      [...] 
  
      Κατά του προαναφεροµένου κατηγορουµένου υποβλήθηκε µήνυση από το 
    Στρατολογικό Γραφείο ∆υτ. Αττικής γιατί, ενώ κλήθηκε µε την υπ' αρ. 
    104/94 Ε∆ΥΕΘΑ για να παρουσιαστεί στις τάξεις του στρατού και να 
    καταταγεί, την 21.11.1994 στο ΚΕΠΒ, αυτός δεν κατατάχ9ηκε και έτσι 
    έγινε ανυπότακτος από 22.11.1994 µέχρι 8.5. 1997 κατά την οποία διέκοψε 
    την ανυποταξία του και την 23.3.1998 κατετάγη στο ΚΕΠΒ. 
  
      Σύµφωνα µε το άρθρο 32 ΣΠΚ "'Οποιος κηρύσσεται ανυπότακτος, σύµφωνα 
    µε το νόµο για τη στρατολογία, τιµωρείται ... γ) σε περίοδο µερικής ή 
    παρατεταµένης γενικής επιστράτευσης, µε κά9ειρξη µέχρι δέκα ετών και αν 
    συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδ.β' του στοιχ. β', µε φυλάκιση 
    τουλάχιστον έξι µηνών". 
  
      Για τη συγκρότηση της αντικειµενικής υπόστασης του χωλού εγκλήµατος 
    της ανυποταξίας απαιτείται προσφυγή στις διατάξεις του Ν 1763/88 
    "Στρατολογία των Ελλήνων", στο άρθρο 17 του οποίου καθορίζονται τα 
    στοιχεία της ήτοι: προηγούµενη γενική ή ειδική πρόσκληση για κατάταξη 
    και µη εµφάνιση την ορισµένη ηµεροµηνία ή προθεσµία στις ένοπλες 
    δυνάµεις. 
  
      Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν 2510/97, "όσοι 
    ανήκουν στην κλάση 1988 και σε νεότερες κλάσεις και διετέλεσαν 
    οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την έναρξη της ισχύος του 
    νόµου αυτού, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις 
    οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν 
    στις Ενοπλες ∆υνάµεις έως 30.11.1998". Σύµφωνα δε µε την διάταξη της 
    παρ. 3 του αυτού άρθρου "Το αξιόποινο της ανυποταξίας των υπαγοµένων 
    στις παρ. 1 και 2 του άρθου αυτού εξαλείφεται µε παραγραφή και αίρονται 
    όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται 
    στο αρχείο µε πράξη του Εισαγγελέα του αρµόδιου στρατιωτικού 
    δικαστηρίου". 
  
      Με τον νόµο αυτόν επήλθε αναδροµικά αλλαγή στον στρατολογικό νόµο 
    στον οποίο παρέπεµπε το άρθρο 32 ΣΠΚ για τη συµπλήρωση της 
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    αντικειµενικής του υποστάσεως. Ως εκ τούτου τίθεται θέµα εφαρµογής ή µη 
    του άρθρου 2 του ΠΚ. Επ' αυτού η απάντηση είναι αρνητική διότι η 
    µεταβολή του στρατολογικού νόµου δεν θίγει την υπόσταση του ποινικού 
    κανόνα του άρθρου 32 του ΣΠΚ στον οποίο και µόνο αναφέρεται το άρθρο 2 
    του ΠΚ και συνεπώς η ευµενής για τον κατηγορούµενο αλλαγή του δεν τον 
    ευνοεί (Μανωλεδάκη, Ποιν. ∆ίκαιο, 1985, σελ. 67). Κατά συνέπεια µε την 
    αναδροµική χορήγηση εξαίρεσης από την στράτευση δεν θίγεται η 
    αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος της ανυποταξίας. Αυτό το γνώριζε 
    ο νοµοθέτης και γι' αυτό πρόβλεψε ειδική παραγραφή για τα εγκλήµατα 
    όσων τακτοποιούνταν στρατολογικά, πρόβλεψη που δεν θα είχε νόηµα αν η 
    απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµα ήταν θετική. 
  
      Μένει να εξετάσουµε αν ο νοµοθέτης έχει δικαίωµα να χαρακτηρίζει 
    αυτές τις υποθέσεις παραγεγραµµένες, αν δηλαδή η διάταξη αυτή περί 
    παραγραφής είναι σύµφωνη µε το Σύνταγµα. Παραγραφή εγκληµάτων είναι ο 
    νοµικός εκείνος θεσµός που συνίσταται στην εξάλειψη, ύστερα από την 
    παρέλευση ορισµένου χρόνου, της αξίωσης της πολιτείας να κριθεί ο 
    δράστης ορισµένου εγκλήµατος δικαστικά, να κηρυχ9εί ένοχος και να 
    υποβληθεί στην ποινή που προβλέπει ο νόµος (Μαγκάκης, Ποιν. ∆ίκαιο, 
    σελ. 363). Πάντοτε λοιπόν απαιτείται παρέλευση ενός χρονικού 
    διαστήµατος για την δικαιολόγηση του θεσµού της παραγραφής, η έναρξη 
    του οποίου σύµφωνα µε το άρθρο 112 ΠΚ ταυτίζεται µε την ηµέρα που 
    τελέστηκε η πράξη. Στα διαρκή όµως εγκλήµατα, όπως η ανυποταξία, ο 
    χρόνος της παραγραφής αρχίζει από τη στιγµή που έληξε η παράνοµη 
    κατάσταση δεδοµένου ότι µέχρι τότε τελείται το έγκληµα (Ζησιάδης, 
    Ποινική Παραγραφή, σελ. 83 επ.). 
  
      Η παραγραφή έχει γενικό χαρακτήρα και δεν µπορεί να είναι διαφορετική 
    για κάθε δράστη του αυτού εγλήµατος. Αυτό επιβάλλεται και από το άρθρο 
    4 παρ. 1 Σ που κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόµου. 
    Στην προκειµένη περίπτωση, µε την διάταξη του άρθρου 3 του Ν 2510/97, 
    νοµοθετείται παραγραφή του εγκλήµατος της ανυποταξίας  χωρίς να 
    ορίζεται το παραµικρό χρονικό διάστηµα µεταξύ της τέλεσης της πράξης 
    και της παραγραφής της. Αντί της πρόβλεψης ειδικά καθοριζόµενης 
    προθεσµίας κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του ΠΚ, όπως έχει το 
    δικαίωµα να κάνει ο νοµοθέτης, προβλέφθηκε ορισµένο γεγονός που η 
    επέλευσή του παραγράφει αυτοµάτως το έγκληµα. Αυτή η πρόβλεψη, όπως 
    είναι φανερό, αφενός διαφοροποιεί την προθεσµία της παραγραφής για κάθε 
    δράστη (δεν έχει δηλαδή γενικό εκ των προτέρων καθορισµένο χαρακτήρα) 
    αφετέρου θεσπίζει παραγραφή (στις περισσότερες περιπτώσεις) χωρίς να 
    µεσολαβήσει το παραµικρό χρονικό διάστηµα µετά την τέλεση του 
    εγκλήµατος. Αυτό συµβαίνει διότι η ανυποταξία τις περισσότερες φορές 
    λήγει την στιγµή της κατατάξεως την ίδια στιγµή δηλαδή που παραγράφεται 
    και η πράξη. Αλλά και στις περιπτώσεις που το έγκληµα λήγει µε κάποιον 
    άλλο τρόπο π.χ. µε διακοπή της ανυποταξίας στο Στρατολογικό Γραφείο, το 
    διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την κατάταξη άρα και την παραγραφή είναι 
    διαφορετικά για τον καθένα. 
  
      Κατόπιν των ανωτέρω επισηµάνσεων γίνεται σαφές πως η διάταξη του 
    άρθρου 2 παρ. 3 του Ν 2510/97 καµία σχέση δεν έχει µε το θεσµό της 
    παραγραφής, που ας σηµειωθεί για το συγκεκριµένο έγκληµα σύµφωνα µε τις 
    γενικές διατάξεις η προ9εσµία του είναι δεκαπενταετής. Η φύση της 
    διατάξεως αυτής έχει τα χαρακτηριστικά της αµνηστίας. 
  
      Αµνηστία είναι η πράξη της πολιτείας που αναστέλλει αναδροµικά τον 
    ποινικό νόµο εν σχέσει µε ορισµένο έγκληµα που έχει διαπραχθεί. 'Εχει 
    απρόσωπο χαρακτήρα, µπορεί να δοθεί και πριν την ποινική δίωξη και 
    εκδίκαση των εγκληµάτων, δικαιολογητικός λόγος δε αυτής είναι η 
    κοινωνική γαλήνη (Ράικος, Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, τ.Α', σελ. 
    294 επ.). Στην περίπτωση του Ν 2510/97 και της διατάξεως που 
    εξετάζουµε, δικαιολογητικός λόγος θέσπισής του ήταν το οξύ κοινωνικό 
    πρόβληµα που είχε δηµιουργηθεί από τους δεκάδες χιλιάδες ανυπότακτους 
    πολλοί εκ των οποίων είχαν διαφύγει στο εξωτερικό και πίεζαν αυτοί και 
    οι οικογένειές τους για ευνοϊκή τους µεταχείριση. 
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      [...] 
  
      Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 47 παρ. 3 Σ "Αµνηστία παρέχεται 
    µόνο για πολιτικά εγκλήµατα...". Το έγκληµα της ανυποταξίας δεν είναι 
    πολιτικό έγκληµα διότι δεν στρέφεται κατά της καθεστηκυίας τάξεως. 
    Συνεπώς η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν 2510/97 που είναι 
    συγκαλυµµένη αµνηστία έχει τεθεί κατά παράβαση του Συντάγµατος. Αυτός 
    είναι και ο λόγος που την ονόµασαν παραγραφή, η κατά παράβαση των 
    διατάξεων του Συντάγµατος απονοµή αµνηστίας. 
  
      Η διάταξη αυτή όµως παραβαίνει και το άρθρο 4 παρ. 1 και 6 Σ, διότι 
    θεσπίζει συνταγµατικώς ανεπίτρεπτη διάκριση υπέρ ορισµένης κατηγορίας 
    πολιτών (ΣτΕ 1616/77). 
  
      [...] 
  
      Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 247 "1. Ο ανακριτής έχει δικαίωµα 
    να µην εκτελέσει την παραγγελία του εισαγγελέα για την ενέργεια κύριας 
    ανάκρισης µόνο αν ... παραγράφηκε το αξιόποινο.... 2. Στις περιπτώσεις 
    αυτές για τη διαφωνία αποφασίζει το δικαστικό συµβούλιο". 
  
      Κατόπιν των πιο πάνω σκέψεων καταλήγουµε πως ο κατηγορούµενος µη 
    εµφανιζόµενος για κατάταξη την 21.11.1994, τέλεσε το έγκληµα της 
    ανυποταξίας σε καιρό παρατεταµένης γενικής επιστράτευσης, έγκληµα που 
    τιµωρείται βασικά µε κάθειρξη και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται 
    κακούργηµα (άρθρο 18 ΠΚ). Την ηµεροµηνία της οφειλόµενης κατάταξης δεν 
    υπήρχε κανείς νόµιµος λόγος εξαίρεσής του από την πρόσκληση, η εξαίρεση 
    δε που του δόθηκε µε τον Ν 2510/97 δεν µεταβάλλει προς όφελός του τον 
    ποινικό νόµο και συνεπώς είναι στοιχείο αδιάφορο. Επίσης ανεφάρµοστη 
    είναι η διάταξη του νόµου αυτού περί παραγραφής του εγκλήµατος λόγω της 
    κατατάξεώς του προ της 30. 11.1998 επειδή είναι αντισυνταγµατική. Ο 
    ανακριτής όµως θεωρώντας ότι το έγκληµα έχει παραγραφεί περάτωσε την 
    κυρία ανάκριση που του είχαµε παραγγείλει χωρίς να καλέσει τον 
    κατηγορούµενο σε απολογία και χωρίς να κάνει κάποια ανακριτική πράξη. 
    Στην ουσία δηλαδή διαφώνησε µε την παραγγελία µας κατ' άρθρο 247 ΚΠ∆ 
    άσχετα αν αναφέρει αναλογική εφαρµογή του άρθρου 270 παρ. 1 εδ.β' 
    ΚΠ∆.'Οπως και να έχει πάντως υφίσταται πραγµατική διαφωνία µεταξύ 
    ανακριτή και εισαγγελέα για την οποία πρέπει να αποφασίσει το δικαστικό 
    συµβούλιο (άρθρα 247 παρ. 2 και 307 περ. δ' και στ' ΚΠ∆). 
  
      Για τους λόγους αυτούς 
  
      Προτείνω 
  
      Να διαταχθεί η εκτέλεση της παραγγελίας µας και να διενεργήσει ο 
    Ανακριτής 1ου Τµήµατος Στρατοδικείου Αθηνών κυρία ανάκριση κατά του 
    Ο.Σ. του Η. για ανυποταξία σε καιρό παρατεταµένης γενικής επιστράτευσης 
    πράξη που τέλεσε στο ΚΕΠΒ, την 22.11.1994, η οποία να περατωθεί µε 
    απολογία του κατηγορουµένου. 
  
      [...] 
  
      Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρ9ρου 2 παρ. 1 ΠΚ "αν από την τέλεση της 
    πράξης έως την αµετάκλητη εκδίκασή της σαν δύο ή περισσότεροι νόµοι 
    εφαρµόζεται αυτός που περιέχει τις ευµενέστερες για τον κατηγορούµενο 
    διατάξεις". Από την νοµολογία µάλιστα χαρακτηρίζεται ως επιεικέστερος 
    νόµος κά9ε διάταξη νόµου "δυναµένη να επηρεάσει την τύχη του 
    κατηγορουµένου" (βλ. ΑΠ 377/77, 640/77, 1456/82, 539/ 88, Ποινχρ ΚΖ', 
    865) ως και η "περιέχουσα τας ευµενεστέρας διά τον κατηγορούµενον 
    διατάξεις" (βλ. ΑΠ 848/77 Ποινχρ ΚΗ,l 37, ΑΠ 940/88 ΝοΒ 36, 1260). 
  
      Στην προκειµένη περίπτωση σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην διάταξη του 
    άρθρου 2 παρ. 2 του Ν 2510/97 εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για τις 
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    οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι αυτοί που θα καταταγούν εντός της 
    καθοριζόµενης από τον νόµο προθεσµίας. Η διάταξη αναφέρεται στις 
    "προσκλήσεις" των κηρυχ9έντων ανυπότακτων και στην "κατάταξη" αυτών. Η 
    πρόσκληση όµως και η κατάταξη του στρατευσίµου συνιστούν στοιχεία της 
    αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος της ανυποταξίας, όπως αυτά 
    συνάγονται από τη διάταξη του άρθρου 17 του Ν 1763/88.'Αλλωστε η 
    διάταξη του άρθρου 32 ΣΠΚ αναφέρεται ρητά σε αυτούς που κηρύσσονται 
    ανυπότακτοι "σύµφωνα µε το νόµο για τη στρατολογία" και ο νεότερος Ν 
    2510/97 αναφέρεται στη στρατολογική νοµοθεσία όχι µόνον επειδή έτσι 
    αναγράφεται στον τίτλο αυτού του νόµου, αλλά κυρίως γιατί οι διατάξεις 
    του Ν 2510/97  αντικαθιστούν και συµπληρώνουν τις διατάξεις του Ν 
    1763/88.  Από τη γραµµατική διατύπωση του άρθρου 2 ΠΚ προκύπτει ότι για 
    την εφαρµογή του νεότερου επιεικέστερου νόµου δεν απαιτείται όπως αυτός 
    ευθέως αναφέρεται στην αντικειµενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης. 
    Αρκεί ότι δι' αυτού  τίθενται σε ισχύ ρυθµίσεις οι οποίες επηρεάζουν 
    την τύχη του  κατηγορουµένου και µάλιστα κατά τρόπο ώστε η θέση του 
    κατηγορουµένου να καθίσταται ευνοϊκότερη, όπως προαναφέρθηκε. 
  
      Στην προκειµένη περίπτωση ο κατηγορούµενος Ο.Σ. ως στρατεύσιµος, ενώ 
    κλήθηκε µε την υπ' αριθ. .../94 Ε∆ΥΕΘΑ για να καταταγεί στις τάξεις του 
    Στρατού την 21.11.1994 δεν κατετάγη και έτσι έγινε ανυπότακτος από 22. 
    11.1994 µέχρι 8.5.1997 κατά την οποία διέκοψε την ανυποταξία του και 
    Την 23.3.1998 κατετάγη στο ΚΕΠΒ. Με την κατάταξη όµως αυτή του 
    κατηγορουµένου, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 του Ν 2510/97 
    εξαλείφθηκε το αξιόποινο της κατά τα ανωτέρω ανυποταξίας αυτού, αφου 
    πλέον αναδροµικά αυτός εξαιρέθηκε από την πρόσκληση της 21.11.1994 για 
    την οποία και κηρύχθηκε ανυπότακτος. Για τους λόγους αυτούς προκειµένου 
    να περατωθεί η σχετική ανάκριση δεν απαιτείται απολογία του 
    κατηγορουµένου και η σχετική δικογραφία νόµιµα τίθεται στο αρχείο µε 
    πράξη του Εισαγγελέα κατά το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν 2510/97, λυοµένης της 
    προκυψάσης διαφωνίας µεταξύ Ανακριτού lου Τµήµατος και Εισαγγελέως του 
    Στρατοδικείου Α9ηνών υπέρ της γνώµης του Ανακριτή του ιδίου 
    ∆ικαστηρίου. 
  
                         Για τους λόγους αυτούς 
  
      Αφού είδε και τα άρθρα: 178 παρ. 10, 213 παρ. 1, 214 περ. β', ΣΠΚ, 
    247, 270 παρ. 1 εδ. β', 307 περ. δ' και στ', 308 παρ. 1 ΚΠ∆. 
  
      Μεταρρυθµίζει παµψηφεί την πρόταση του Εισαγγελέα. 
  
      Κηρύσσει περατωµένη την τακτική ανάκριση για την πράξη της 
    ανυποταξίας σε καιρό παρατεταµένης γενικής επιστράτευσης, που φέρεται 
    ότι τελέσθηκε από τον Ο.Σ., στο στρατόπεδο του ΚΕΠΒ την 22.11.1994, 
    κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 270 παρ. 1 εδ. β' ΚΠ∆, λυοµένης της 
    προκυψάσης διαφωνίας µεταξύ Ανακριτού lου Τµήµατος του Στρατοδικείου 
    Αθηνών και Εισαγγελέως του Στρατοδικείου Αθηνών υπέρ της γνώµης του 
    Ανακριτή του ιδίου ∆ικαστηρίου. 
  
      Αποφασίσθηκε στην Αθήνα την 4 Οκτωβρίου 1999 και εκδόθηκε την ίδια 
    µέρα. 
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Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1993 (1), ∆∆ΙΚΗ/1994 (602) 
    Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ). 
    Εισαγωγή υποψηφίων. Εξουσιοδότηση του Υπουργού Εθνικής Αµυνας να 
    καθορίζει ανά πενταετία το ποσοστό των εισαγοµένων γυναικών. 
    Συνταγµατικότητα της διαφοροποίησης των δύο φύλων χωρίς την συνδροµή 
    αποχρώντων λόγων. Επί πλέον εισαγωγή τέκνων πολυτέκνων, µονίµων 
    αξιωµατικών και καταγοµένων από παραµεθόριες περιοχές. 
 
 
 
 
 
     T.Γ. 
  
     Αριθµός 2857/1993 
  
     ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
  
     ΤΜΗΜΑ Γ' 
  
                     Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 29 Απριλίου 
     1993  µε  την εξής σύνθεση : Κ.Μ.  Χαλαζωνίτης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος 
     του Γ' Τµήµατος, Γ.  Κουβελάκης,  Γ.   Κοσµάς,  Ν.  Παπαδηµητρίου,  Γ. 
     Σταυρόπουλος,  Σύµβουλοι, Αικ. Σακελλαροπούλου, Γ. Τσιµέκας, Πάρεδροι. 
     Αντ. Γαϊτάνης, Γραµµατέας του Γ' Τµήµατος. 
  
                 Γ ι α να δικάσει την από 30 ∆εκεµβρίου 1991 έφεση: 
     τ ο υ  Μιχαήλ  Ιωάννου  Μαντζούρη,  υποψηφίου  Μαθητού  της  Σ.Σ.Α.Σ., 
     κατοίκου Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Ζηνοδότου αριθ. 4, ο οποίος παρέστη 
     µε  τους  δικηγόρους  α] Χρ. Σούσουρα [Α.Μ.  3890] και β] Ε.  Βενιζέλο 
     [Α.Μ. 4403], που τους διόρισε στο ακροατήριο. 
  
                     κ α τ ά 1] του Υπουργού  Εθνικής  Αµυνας  και  2]  του 
     Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και Θρησκευµάτων, οι οποίοι παρέστησαν µε 
     τον Ε. Λεπίδα, Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
  
                     κ α ι κ α τά της 2474/1991 αποφάσεως  του  ∆ιοικητικού 
     Εφετείου Αθηνών. 
  
                     Η  εκδίκαση  άρχισε  µε  την ανάγνωση της εκθέσεως του 
     Εισηγητή, Συµβούλου, Γ. Κουβελάκη. 
  
                     Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε  τους  πληρεξούσιους  του 
     εκκαλούντος,  οι  οποίοι  ανέπτυξαν  και προφορικά τους προβαλλόµενους 
     λόγους εφέσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η έφεση και τον  αντιπρόσωπο 
     των Υπουργών, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της. 
  
                     Μετά  τη  δηµόσια  συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε 
     διάσκεψη και 
  
     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 κρινόµενη έφεση έχουν καταβληθεί τα 
     νόµιµα τέλη και το παράβολο [διπλότυπα ∆.Ο.Υ. Ενσήµων  και  ∆ικαστικών 
     Εισπράξεων  Θεσσαλονίκης  7705149,  7705150  και  γραµµάτια  παραβόλου 
     4573104, 1134683]. 
  
                     2. Επειδή µε την έφεση αυτή, η  οποία  εισάγεται  προς 
     εκδίκαση  στην  7µελή  σύνθεση  του  Τµήµατος,  µε  σχετική  πράξη του 
     Προέδρου του, λόγω σπουδαιότητας [αρθρ.  14 π.δ.   18/1989],  ζητείται 
     εµπροθέσµως  και  εν  γένει παραδεκτώς η εξαφάνιση της αποφάσεως 2474/ 
     1991 του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών,  µε  την  οποία  απορρίφθηκε  ως 
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     απαράδεκτη,   ελλείψει   εννόµου  συµφέροντος,  αίτηση  ακυρώσεως  του 
     εκκαλούντος.  Η  εν  λόγω  αίτηση,  όπως  καθ'  ερµηνεία  του  οικείου 
     δικογράφου  συνάγεται,  εστρέφετο  κατά  α]  της υπ' αριθµ. Φ. 152/Β3/ 
     4257/2-9-1991 πράξεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και  Θρησκευµάτων, 
     µε την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες των γενικών εισιτηρίων εξετάσεων για 
     τα  Ανώτατα  Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έτους 1991 και β] της υπ' αριθµ. Φ. 
     337.3/130950/Σ.1340/10-9-1991 πράξεως του Υπουργού Εθνικής Αµύνης,  µε 
     την  οποία  εκλήθησαν να καταταγούν στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών 
     Σωµάτων [Σ.Σ.Α.Σ.]  και  ειδικά  στα  Τµήµατα  Ιατρικό,  Οδοντιατρικό, 
     Κτηνιατρικό  και Φαρµακευτικό, είκοσι πέντε [25] επιλαχόντες υποψήφιοι 
     προς κάλυψη ισαρίθµων θέσεων των ειδικών κατηγοριών του Ν. ∆/τος  582/ 
     1970  [όπως  συµπληρώθηκε  και  τροποποιήθηκε µε τους Ν. 1297/1982 και 
     1351/1983],  κατά  το  µέρος  που  µε  τις  πράξεις  αυτές  εκδηλώθηκε 
     παράλειψη  της  ∆ιοικήσεως  να καλέσει προς κατάταξη στο Ιατρικό Τµήµα 
     της Σ.Σ.Α.Σ. του εκκαλούντα, υπό την ιδιότητα του τέκνου πολυτέκνου. 
  
                     3. Επειδή, στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος ορίζεται 
     ότι "οι ελληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου".  Με  την  διάταξη  αυτή 
     καθιερώνεται  νοµικός  κανόνας,  ο  οποίος  επιβάλλει  την  οµοιόµορφη 
     µεταχείριση των προσώπων που βρίσκονται κάτω από  τις  ίδιες  συνθήκες 
     και  ο  οποίος  δεσµεύει  τα  συντεταγµένα  όργανα  της  πολιτείας και 
     ειδικώτερα τόσο τον κοινό νοµοθέτη κατά την ενάσκηση  της  λειτουργίας 
     που  αναθέτουν σ' αυτόν οι οικείες συνταγµατικές διατάξεις όσο και την 
     ∆ιοίκηση, όταν προβαίνει σε  ρυθµίσεις  ή  λαµβάνει  µέτρα  που  έχουν 
     κανονιστικό χαρακτήρα. Η παραβίαση του νοµµικού αυτού κανόνα ελέγχεται 
     από  τα  δικαστήρια  µέσα  στον  κύκλο  της δικαιοδοσίας τους, ώστε να 
     διασφαλίζεται η πραγµάτωση του Κράτους δικαίου και η επί  ίσοις  όροις 
     ελεύθερη  ανάπτυξη  της  προσωπικότητας  του  καθενός. Κατά τον έλεγχο 
     αυτό, που είναι έλεγχος ορίων και όχι των κατ' αρχήν  επιλογών  ή  του 
     ουσιαστικού  περιεχοµένου  των νοµικών κανόνων, ο κοινός νοµοθέτης ή η 
     κατ' εξουσιοδότηση νοµοθετούσα διοίκηση, µπορεί βέβαια να ρυθµίζει  µε 
     ενιαίο  ή  διαφορετικό  τρόπο  τις  ποικίλες  πραγµατικές ή προσωπικές 
     καταστάσεις  και   σχέσεις,   λαµβάνοντας   υπόψει   τις   υφιστάµενες 
     κοινωνικές,   οικονοµικές,   επαγγελµατικές   ή  άλλες  συνθήκες,  που 
     συνδέονται µε κάθε  µία  από  τις  καταστάσεις  ή  σχέσεις  αυτές  και 
     στηριζόµενη  σε  γενικά  και  αντικειµενικά κριτήρια που βρίσκονται σε 
     συνάφεια µε το  αντικείµενο  της  ρυθµίσεως  για  την  οποία  εκάστοτε 
     πρόκειται,   πρέπει   όµως,  κατά  την  επιλογή  των  διαφόρων  τρόπων 
     ρυθµίσεως, να κινείται µέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της 
     ισότητας, τα οποία  αποκλείουν  την  έκδηλη  και  αδικαιολόγηση  άνιση 
     µεταχείριση,  όπως  είναι  ο  αυθαίρετος  περιορισµός δικαιωµάτων κατ' 
     εξαίρεση του υφισταµένου γενικώτερου κανόνα. 
  
                     4. Επειδή, περαιτέρω, στο µεν  άρθρο  4  παρ.   2  του 
     Συντάγµατος  ορίζεται  ότι "Ελληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα 
     και υποχρεώσεις", στο δε άρθρο  116  παρ.   2  αυτού  προβλέπεται  ότι 
     "αποκλίσεις  εκ των ορισµών της παραγράφου 2 του άρθρου 4 [εκτρέπονται 
     µόνον δι' αποχρώντας λόγους εις τας ειδικώς υπό του  νόµου  οριζοµένας 
     περιπτώσεις".   Με  τις  διατάξεις  αυτές,  που  αποτελούν  ειδικώτερη 
     εκδήλωση της αρχής της ισότητας στον τοµέα της κοινωνικής  θέσεως  και 
     της  νοµικής  αντιµετωπίσεως  των  σχέσεων των δύο φύλων, αφ' ενός µεν 
     απαγορεύεται η δηµιουργία ανίσων καταστάσεων και η  διαφοροποίηση  του 
     περιεχοµένου  των  επί  µέρους  δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων των πολιτών, 
     τόσο µεταξύ τους όσο και έναντι της Πολιτείας, µε βάση την διαφορά του 
     φύλου, αφ' ετέρου δε επιβάλλεται η παροχή ίσων δυνατοτήτων και στα δύο 
     φύλα για την ανάπτυξη της  προσωπικότητας  και  την  ελεύθερη  ατοµική 
     κίνηση  ή δράση ή την συµµετοχή στην κοινωνική ζωή. Αποκλίσεις από την 
     αρχή της ισότητας είναι θεµιτές  µόνον  εφ'  όσον  τίθενται  ευθέως  ή 
     προβλέπονται   συγκεκριµένα  από  ειδική  διάταξη  τυπικού  νόµου  και 
     δικαιολογούνται από αποχρώντες λόγους  αναγόµενους  είτε  στην  ανάγκη 
     µείζονος   προστασίας   της   γυναίκας  και  µάλιστα  στα  θέµατα  της 
     µητρότητας, του γάµου και της οικογένειας, [βλ. και άρθρο 21  παρ.   1 
     του  Συντάγµατος]  είτε  σε καθαρώς βιολογικές διαφορές που επιβάλλουν 
     την λήψη ιδιαίτερων µέτρων ή  την  διάφορη  µεταχείριση  εν  όψει  του 
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     αντικειµένου  της  υπό  ρύθµιση σχέσεως. Υπό την έννοια αυτή πρέπει να 
     ερµυνευθεί και η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του  Συντάγµατος  ["µόνον 
     έλληνες  πολίται είναι δεκτοί εις πάσας τας δηµοσίας λειτουργίας, πλην 
     των δι' ειδικών νόµων εισαγοµένων εξαιρέσεων"]' ο κοινός δε  νοµοθέτης 
     δεν  είναι  ελεύθερος να ορίζει κατά βούληση τις δηµόσιες θέσεις, στις 
     οποίες είναι δυνατόν να εισέρχονται µόνον άνδρες ή µόνο γυναίκες, αλλά 
     µπορεί µόνο να εισάγει µε ειδικές διατάξεις  ειδικές  εξαιρέσεις,  που 
     δικαιολογούνται  από  αποχρώντες λόγους αναγόµενους στα προαναφερθέντα 
     κριτήρια.   Τέτοιες  εξαιρέσεις  µπορεί  να  θεσπίζει   και   η   κατ' 
     εξουσιοδότηση  νοµοθετούσα διοίκηση, µόνον εφ' όσον στην εξουσιοδοτική 
     διάταξη προβλέπεται ρητώς τέτοια εξαίρεση και τίθενται τα κριτήρια, τα 
     οποία σε  συνάρτηση  προς  την  ύπαρξη  αποχρώντων  λόγων  µπορούν  να 
     επιτρέψουν  την  υπέρ  του  ενός  από  τα δύο φύλα διαφύλαξη ορισµένων 
     θέσεων [βλ. ΣτΕ 561/1988, 3217/1977 κ.α.]. 
  
                     5.  Επειδή  το  ζήτηµα  της  εισαγωγής  γυναικών  στην 
     Στρατιωτική  Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων [Σ.Σ.Α.Σ.] ρυθµίσθηκε για πρώτη 
     φορά µε την  απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Αµυνας  Φ.   337/168231/ 
     16-5-1990   [ΦΕΚ  Β'  387/29-6-1990],  µε  την  οποία  αποφασίσθηκε  η 
     "εισαγωγή γυναικών σε ποσοστό µέχρι 10% επιπλέον του αριθµού εισακτέων 
     στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων [Σ.Σ.Α.Σ.]  και  σε  όλα  τα 
     τµήµατα  αυτής  .  . . ". Ακολούθως εκδόθηκε ο Ν. 1911/1990 " Εισαγωγή 
     γυναικών στις  ανώτατες  στρατιωτικές  σχολές,  ρύθµιση  στρατολογικών 
     θεµάτων και άλλες διατάξεις" [ΦΕΚ Α. 166/11-12-1990], στο άρθρο 1 παρ. 
     1  του  οποίου ορίζεται ότι". Επιτρέπεται η εισαγωγή γυναικών µόνο στα 
     παρακάτω τµήµατα των ανώτατων στρατιωτικών σχολών : α.  .   .   .   δ. 
     Στρατιωτική  Σχολή  Αξιωµατικών  Σωµάτων : Ολα τα Τµήµατα . . . ". ενώ 
     στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε  πριν  αντικατασταθεί  µε  το 
     άρθρο  25  του  Ν. 2109/1992 [ΦΕΚ Α' 205], ορίζετο ότι "Το ποσοστό των 
     κατ' έτος εισαγοµένων  γυναικών  στις  ανώτατες  στρατιωτικές  σχολές, 
     σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται µε απόφαση 
     του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, που εκδίδεται ανά πενταετία". Με το άρθρο 
     18  παρ.   1  περ.   θ' του ίδιου νόµου κυρώθηκε από τότε που ίσχυσε η 
     προαναφερθείσα απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Αµυνας.   Εν  συνεχεία 
     εκδόθηκε  η απόφαση Φ. 331.7/61/173790/11-12-1990 του Υπουργού Εθνικής 
     Αµυνας [ΦΕΚ Β' 817/28-12-1990], στην οποία  αναφέρεται  ότι  "Ορίζουµε 
     τον  αριθµό  των  γυναικών που θα εισαχθούν στις Ανώτατες Στρατιωτικές 
     Σχολές . . . σε ποσοστό που να µην υπερβαίνει το 10% του  αριθµού  των 
     εισακτέων. Η παρούσα . . . ισχύει για πέντε [5] χρόνια . . . ". Τέλος, 
     µε  την  παρ. 1 του άρθρου 1 της κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής 
     Αµυνας και Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων  Φ.   337.1/62/123793/ 
     11-12-1990  [ΦΕΚ  Β. 817/28-12-1990] ορίσθηκε ο αριθµός των σπουδαστών 
     [ανδρών  και  γυναικών]  που  θα  εισήγοντο  στις  παραγωγικές  Σχολές 
     Αξιωµατικών  των  Ενόπλων  ∆υνάµεων κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1991-1992, 
     ενώ µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου  ορίσθηκε  ότι  στις  Σχολές  αυτές 
     [µεταξύ  των  οποίων  και  στην  Σ.Σ.Α.Σ.]  "εισάγονται  επί πλέον του 
     οριζοµένου αριθµού εισακτέων και οι εξής ειδικές κατηγορίες : α.   του 
     Ν.∆. 582/70 σε ποσοστό 25% του αριθµού εισακτέων. β. του Ν. 1297/82 σε 
     ποσοστό  10%  του  αριθµού  εισακτέων  γ.   .  .  .  ".  Ο αριθµός των 
     εισαγοµένων στα διάφορα Τµήµατα της Σ.Σ.Α.Σ.   υποψηφίων  των  ειδικών 
     κατηγοριών ανερχόταν, σύµφωνα µε την τελευταία αυτή απόφαση, σε είκοσι 
     πέντε [25] άνδρες και µία [1] γυναίκα. 
  
                     6.   Επειδή η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 1911/ 
     1990, µε την οποία χορηγείται στον Υπουργό Εθνικής Αµυνας η εξουσία να 
     προσδιορίζει ανά πενταετία τον αριθµό των εισαγοµένων κάθε  ακαδηµαϊκό 
     έτος  γυναικών  στις  ανώτατες  στρατιωτικές σχολές, χωρίς να τίθενται 
     κριτήρια,  συναρτώµενα  προς  την  ύπαρξη  αποχρώντων  λόγων,  που  να 
     καθιστούν  συνταγµατικώς  ανεκτή  την  διάφορη  µεταχείριση ανδρών και 
     γυναικών κατά την εισαγωγή µαθητών στις  εν  λόγω  σχολές,  βάσει  των 
     οποίων  [κριτηρίων]  ο  Υπουργός  να  ασκεί  την  χορηγούµενη σ' αυτόν 
     κανονιστική αρµοδιότητα, αντίκειται στις διατάξεις των αρ.  4 παρ.   2 
     και 116 παρ. 2, σε συνδυασµό και προς το αρ. 43 παρ. 2 του Συντάγµατος 
     και είναι, για τον λόγο αυτό, ανίσχυρη. Εξάλλου, όπως προκύπτει από το 
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     όλο   περιεχόµενο   και  την  χρονική  αλληλουχία  των  διατάξεων  που 
     παρατέθηκαν στην προηγούµενη σκέψη, µε την διάταξη του άρθρου 18  παρ. 
     1  περ.   θ'  του ίδιου νόµου ο νοµοθέτης δεν θέλησε να θεσπίσει πάγια 
     [ισχύουσα για το µέλλον] διάταξη, σχετική µε τον  τρόπο  προσδιορισµού 
     του   αριθµού   των  εισαγοµένων  στις  ανώτατες  στρατιωτικές  σχολές 
     γυναικών, αλλά επιχείρησε να ρυθµίσει το  ζήτηµα  αυτό  µόνον  για  το 
     ακαδηµαϊκό έτος 1990-1991. Ως εκ τούτου, εφόσον η διάταξη του άρθρου 1 
     παρ.   3  του  Ν.   1911/1990 είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγµατική, η δε 
     διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 περ. θ' του ίδιου νόµου  δεν  αφορά  παρά 
     µόνον   στο  παρελθόν,  η  κανονιστική  απόφαση  Φ.   331.7/61/173790/ 
     11-12-1990 του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, η  οποία  εκδόθηκε  βάσει  της 
     διατάξεως  του αρ. 1 παρ. 3 του Ν. 1911/1990, στερείται εξουσιοδοτικού 
     ερείσµατος και είνια, ως εκ  τούτου,  µη  νόµιµη  και  µη  εφαρµοστέα. 
     Περαιτέρω  και  η  κοινή  απόφαση  Φ.   337.1/62/173793/11-12-1990 των 
     Υπουργών Εθνικής Αµυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά το 
     µέρος που  επιβάλλει  περιορισµό  του  αριθµού  των  εισαγοµένων  στις 
     ανώτατες  στρατιωτικές  σχολές  γυναικών,  έχουσα  ως  προϋπόθεση  την 
     εισαγόµενη µε την ανωτέρω κανονιστική  απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής 
     Αµυνας  ρύθµιση,  είναι  επίσης  µη  νόµιµη  και  δεν µνπορεί να τύχει 
     εφαρµογής. Εποµένως, το ζήτηµα της εισαγωγής  γυναικών  στις  ανώτατες 
     στρατιωτικές σχολές ρυθµίζεται αποκλειστικά από την διάταξη του άρθρου 
     1  παρ. 1 του Ν. 1911/1990, µε την οποία εξειδικεύεται στο επίπεδο του 
     τυπικού νόµου η συνταγµατική αρχή της ισότητας  των  φύλων,  χωρίς  να 
     τίθενται µε συνταγµατικώς έγκυρο τρόπο εξαιρέσεις από την αρχή αυτή. 
  
                     7.   Επειδή  στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει 
     από  την  εκκαλουµένη  απόφαση  και  τα  στοιχεία  του  φακέλλου   της 
     δικογραφίας,   ο   εκκαλών,   τέκνο  πολυτέκνου,  συµµετέσχε  κατά  το 
     ακαδηµαϊκό έτος 1991-1992 στις γενικές εξετάσεις για την εισαγωγή  του 
     σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, µεταξύ δε άλλων σχολών προτιµήσεώς του 
     εδήλωσε  και  την  Σ.Σ.Α.Σ.   Οι πίνακες των αποτελεσµάτων των γενικών 
     αυτών εξετάσεων κυρώθηκαν µε την απόφαση Φ.  152/Β3/4257/2-9-1991  του 
     Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων,  ακολούθως  δε, µε την 
     απόφαση Φ. 337.3/130950/ Σ.1340/10-9-1991 του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, 
     εκλήθησαν να καταταγούν  στην  Σ.Σ.Α.Σ.   είκοσι  έξι  [26]  υποψήφιοι 
     [είκοσι  πέντε άνδρες και µία γυναίκα] των ειδικών κατηγοριών του Ν.∆. 
     582/1970 και του Ν. 1297/1982, µεταξύ των  οποίων  και  τέκνα  µονίµων 
     στρατιωτικών  ή καταγόµενοι από παραµεθόριες περιοχές ή από την Βόρειο 
     Ηπειρο. Ο εκκαλών  άσκησε  ενώπιον  του  ∆ιοικητικού  Εφετείου  Αθηνών 
     αίτηση  ακυρώσεως  κατά της παραλείψεως της ∆ιοικήσεως, που εκδηλώθηκε 
     µε τις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις, να τον συµπεριλάβει στον  πίνακα 
     εισαγοµένων  στο  Ιατρικό  Τµήµα  της  Σ.Σ.Α.Σ.  υποψηφίων των ειδικών 
     κατηγοριών, ισχυριζόµενος ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.   1  περ. 
     γ',  δ' και ε' του Ν.∆. 582/1970, που προβλέπουν την καθ' υπέρβαση του 
     αριθµού εισακτέων εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές µονίµων αξιωµατικών 
     και υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων των τέκνων µονίµων στρατιωτικών 
     και των καταγοµένων από παραµεθόριες περιοχές ή από την Βόρειο Ηπειρο, 
     είναι αντισυνταγµατικές και  ότι,  κατά  συνέπεια,  παρανόµως  µε  τις 
     παραπάνω  διοικητικές πράξεις προβλέφθηκε η εισαγωγή στην Σ.Σ.Α.Σ., ως 
     υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών, και τέκνων  µονίµων  στρατιωτικών  ή 
     καταγοµένων  από  παραµεθόριες  περιοχές  ή  από την Βόρειο Ηπειρο. Το 
     δικάσαν Εφετείο, µε την εκκαλουµένη  απόφασή  του,  έκρινε  ότι  είναι 
     αντισυνταγµατικές αφ' ενός µεν οι προαναφερθείσες διατάξεις του 1 παρ. 
     1 περ. γ', δ' και ε' του Ν.∆.582/1970, αφ' ετέρου δε, ως αντιβαίνουσες 
     στην  αρχή  της  ισότητας  των φύλων, οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 
     1911/1990, που εισάγουν περιορισµό του αριθµού  των  εισαγοµένων  στην 
     Σ.Σ.Α.Σ.   γυναικών.   Με βάση τις σκέψεις αυτές το ∆ιοικητικό Εφετείο 
     Αθηνών δέχθηκε περαιτέρω ότι εάν ο επίµαχος  πίνακας  των  εισαγοµένων 
     στην  Σ.Σ.Α.Σ.  υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών είχε καταρτισθεί όπως 
     επεβάλλετο  µετά   τον   εξοβελισµό   των   διατάξεων   που   κρίθηκαν 
     αντισυνταγµατικές,  δηλ.   κατά  την  φθίνουσα  βαθµολογική  σειρά των 
     υποψηφίων  αδιακρίτως  φύλου,   αποκλειοµένων   των   τέκνων   µονίµων 
     στρατιωτιικών  και των καταγοµένων από παραµεθόριες περιοχές ή από την 
     Βόρειο Ηπειρο, ο εκκαλών δεν έπρεπε να είχε συµπεριληφθεί σε αυτόν, ως 
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     εισαγόµενος στο  Ιατρικό  Τµήµα,  εν  όψει  του  αριθµού  βαθµολογικών 
     µονάδων  που  είχε συγκεντρώσει, και ότι, εποµένως, η αίτηση ακυρώσεώς 
     του είχε ασκηθεί χωρίς έννοµο συµφέρον και  έπρεπε  να  απορριφθεί  ως 
     απαράδεκτη. 
  
                     8.  Επειδή, όπως προκύπτει από τις παραπάνω σκέψεις, η 
     εφεσιβαλλόµενη  απόφαση,  αν  και  στηρίζεται, σε διαφορετική εν µέρει 
     αιτιολογία, ορθώς απέρριψε την υπό κρίση αίτηση, είναι δε  απορριπτέοι 
     οι λόγοι εφέσεως, µε τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα. 
  
                     9.  Επειδή  προβάλλεται,  επικουρικώς, ότι και υπό την 
     ερµηνευτική εκδοχή της  αντισυνταγµατικότητας  των  διατάξεων  του  Ν. 
     1911/1990 και της αποφάσεως Φ. 331.7/61/173790/11-12-1990 του Υπουργού 
     Εθνικής   Αµυνας,  που  επιβάλλουν  τον  περιορισµό  του  αριθµού  των 
     εισαγοµένων στην Σ.Σ.Α.Σ. γυναικών, ο επίµαχος πίνακας των εισαγοµένων 
     στην  Σχολή  αυτή  υποψηφίων  των   ειδικών   κατηγοριών   έπρεπε   να 
     περιλαµβάνει  τον  εκκαλούντα ως εισαγόµενο στο Οδοντιατρικό Τµήµα της 
     Σ.Σ.Α.Σ., εφόσον είχε συγκεντρώσει τον απαιτούµενο  για  την  εισαγωγή 
     στο  τµήµα  αυτό  αριθµό βαθµολογικών µονάδων και είχε δηλώσει σχετική 
     προτίµηση στο µηχανογραφικό δελτίο που είχε συµπληρώσει προκειµένου να 
     συµµετάσχει στις γενικές εξετάσεις του έτους 1991 και  ότι,  εποµένως, 
     κατά  παράβαση νόµου το δικάσαν Εφετείο δεν τον κατέταξε αυτεπαγγέλτως 
     στο εν λόγω Τµήµα. Ο λόγος αυτός, προβαλλόµενος για  πρώτη  φορά  κατ' 
     έφεση και µάλιστα µε υπόµνηµα, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος. 
  
                     10.  Επειδή  κατά συνέπεια η κρινόµενη έφεση πρέπει να 
     απορριφθεί. 
  
     ∆ ι ά  τ α ύ τ α 
  
     Απορρίπτει την έφεση. 
  
     ∆ιατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου και 
  
                     Επιβάλλει  σε  βάρος  του  εφεσείοντος  την  δικαστική 
     δαπάνη του ∆ηµοσίου εκ δραχµών δέκα τεσσάρων χιλιάδων [14.000]. 
  
                     Η  διάσκεψη  έγινε στην Αθήνα στις 25 Μαϊου 1993 και η 
     απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 25ης Νοεµβρίου 1993. 
  
     Ο Πρόεδρος του Γ' Τµήµατος Ο Γραµµατέας του Γ'Τµήµατος 
  
     Κ.Μ. Χαλαζωνίτης   Αντ. Γαϊτάνης 
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NOB/1995 (297), Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1993 (1), ΕΕΡΓ∆/1994 (441) 
    Στρατιωτικές Σχολές. Αξιωµατικών Σωµάτων. Εισαγωγή γυναικών στις 
    Σχολές. Εξουσία  του Υπουργού  Εθνικής Αµυνας  να καθορίζει  ανά 
    πενταετία τον αριθµό των εισαγωµένων  γυναικών. Επιλαχόντες. Πρόβλεψη 
    µε το Π∆ 582/1970 κατηγοριών υποψηφίων, οι οποίοι  εισάγονται ως 
    επιλαχόντες,  µε κριτήρια   καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης κ.λ.π. 
    Συνταγµατικότητα  της ρύθµισης. Αρχή  της ισότητας. Αντισυνταγµατικός 
    κρίνεται  ο περιορισµός των εισαγοµένων  γυναικών και η πρόβλεψη 
    κατηγοριών  εκτός από εκείνη  των τέκνων  πολυτέκνων. 
    Παρατήρηση: Οµοια η 2859/1993 ΣτΕ. 
 
 
 
 
 
     T.Γ. 
  
     Αριθµός 2860/1993 
  
     ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
  
     ΤΜΗΜΑ Γ' 
  
                     Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 29 Απριλίου 
     1993 µε την εξής σύνθεση : Κ.Μ.  Χαλαζωνίτης,  Αντιπρόεδρος,  Πρόεδρος 
     του  Γ'  Τµήµατος,  Γ.  Κουβελάκης,  Γ.  Κοσµάς,  Ν. Παπαδηµητρίου, Γ. 
     Σταυρόπουλος, Σύµβουλοι, Αικ. Σακελλαροπούλου, Γ. Τσιµέκας,  Πάρεδροι. 
     Αντ. Γαϊτάνης, Γραµµατέας του Γ' Τµήµατος. 
  
                   Γ ι α να δικάσει την από 30 ∆εκεµβρίου 1991 έφεση: 
     τ  η  ς Αγγελικής Παπαδοπούλου του Ανέστη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός 
     ∆εληγιάννη αριθ. 5, η οποία παρέστη µε  το  δικηγόρο  Β.  Παπαδογεώργο 
     [Α.Μ. 11167], που τον διόρισε µε πληρεξούσιο. 
  
                     κ  α  τ  ά  1]  του Υπουργού Εθνικής Αµυνας και 2] του 
     Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι  οποίοι  παρέστησαν  µε 
     τον Ε. Λεπίδα, Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
  
                     κ  α  ι κ α τά της 2452/1991 αποφάσεως του ∆ιοικητικού 
     Εφετείου Αθηνών. 
  
                     Η εκδίκαση άρχισε µε την  ανάγνωση  της  εκθέσεως  του 
     Εισηγητή, Συµβούλου, Γ. Κουβελάκη. 
  
                     Κατόπιν  το  δικαστήριο  άκουσε  τον  πληρεξούσιο  της 
     εκκαλούσας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόµενους λόγους 
     εφέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η  έφεση  και  τον  αντιπρόσωπο  των 
     Υπουργών, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της. 
  
                     Μετά  τη  δηµόσια  συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε 
     διάσκεψη και 
  
      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 κρινόµενη έφεση έχουν καταβληθεί  τα 
     νόµιµα  τέλη και το παράβολο [διπλότυπα ∆.Ο.Υ. 7931882, 7931883 ∆.Ο.Υ. 
     Ε' Αθηνών και γραµµάτια παραβόλου 4536427, 4536428]. 
  
                     2. Επειδή µε την έφεση αυτή, η  οποία  εισάγεται  προς 
     εκδίκαση  στην  7µελή  σύνθεση  του  Τµήµατος,  µε  σχετική  πράξη του 
     Προέδρου του, λόγω σπουδαιότητας [αρθρ.  14  π.δ.  18/1989],  ζητείται 
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     εµπροθέσµως  και  εν  γένει παραδεκτώς η εξαφάνιση της αποφάσεως 2452/ 
     1991 του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών,  µε  την  οποία  απορρίφθηκε  ως 
     απαράδεκτη,   ελλείψει   εννόµου  συµφέροντος,  αίτηση  ακυρώσεως  της 
     εκκαλούσης.  Η  εν  λόγω  αίτηση,  όπως  καθ'  ερµηνεία  του   οικείου 
     δικογράφου  συνάγεται,  εστρέφετο  κατά  α]  της υπ' αριθµ. Φ. 152/Β3/ 
     4257/2-9-1991 πράξεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και  Θρησκευµάτων, 
     µε την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες των γενικών εισιτηρίων εξετάσεων για 
     τα  Ανώτατα  Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έτους 1991 και β] της υπ' αριθµ. Φ. 
     337.3/130950/Σ.1340/10-9-1991 πράξεως του Υπουργού Εθνικής Αµύνης,  µε 
     την  οποία  εκλήθησαν να καταταγούν στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών 
     Σωµάτων [Σ.Σ.Α.Σ.]  και  ειδικά  στα  Τµήµατα  Ιατρικό,  Οδοντιατρικό, 
     Κτηνιατρικό  και Φαρµακευτικό, είκοσι πέντε [25] επιλαχόντες υποψήφιοι 
     προς κάλυψη ισαρίθµων θέσεων των ειδικών κατηγοριών του Ν. ∆/τος  582/ 
     1970  [όπως  συµπληρώθηκε  και  τροποποιήθηκε µε τους Ν. 1297/1982 και 
     1351/1983],  κατά  το  µέρος  που  µε  τις  πράξεις  αυτές  εκδηλώθηκε 
     παράλειψη  της  ∆ιοικήσεως  να καλέσει προς κατάταξη στο Ιατρικό Τµήµα 
     της Σ.Σ.Α.Σ. την εκκαλούσα, υπό την ιδιότητα του τέκνου πολυτέκνου. 
  
                     3. Επειδή, στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος ορίζεται 
     ότι "οι ελληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου".  Με  την  διάταξη  αυτή 
     καθιερώνεται  νοµικός  κανόνας,  ο  οποίος  επιβάλλει  την  οµοιόµορφη 
     µεταχείριση των προσώπων που βρίσκονται κάτω από  τις  ίδιες  συνθήκες 
     και  ο  οποίος  δεσµεύει  τα  συντεταγµένα  όργανα  της  πολιτείας και 
     ειδικώτερα τόσο τον κοινό νοµοθέτη κατά την ενάσκηση  της  λειτουργίας 
     που  αναθέτουν σ' αυτόν οι οικείες συνταγµατικές διατάξεις όσο και την 
     ∆ιοίκηση, όταν προβαίνει σε  ρυθµίσεις  ή  λαµβάνει  µέτρα  που  έχουν 
     κανονιστικό  χαρακτήρα. Η παραβίαση του νοµικού αυτού κανόνα ελέγχεται 
     από τα δικαστήρια µέσα στον  κύκλο  της  δικαιοδοσίας  τους,  ώστε  να 
     διασφαλίζεται  η  πραγµάτωση του Κράτους δικαίου και η επί ίσοις όροις 
     ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας  του  καθενός.  Κατά  τον  έλεγχο 
     αυτό,  που  είναι  έλεγχος ορίων και όχι των κατ' αρχήν επιλογών ή του 
     ουσιαστικού περιεχοµένου των νοµικών κανόνων, ο κοινός νοµοθέτης  ή  η 
     κατ'  εξουσιοδότηση νοµοθετούσα διοίκηση, µπορεί βέβαια να ρυθµίζει µε 
     ενιαίο ή διαφορετικό  τρόπο  τις  ποικίλες  πραγµατικές  ή  προσωπικές 
     καταστάσεις   και   σχέσεις,   λαµβάνοντας   υπόψει   τις  υφιστάµενες 
     κοινωνικές,  οικονοµικές,  επαγγελµατικές  ή   άλλες   συνθήκες,   που 
     συνδέονται  µε  κάθε  µία  από  τις  καταστάσεις  ή  σχέσεις αυτές και 
     στηριζόµενη σε γενικά και αντικειµενικά  κριτήρια  που  βρίσκονται  σε 
     συνάφεια  µε  το  αντικείµενο  της  ρυθµίσεως  για  την οποία εκάστοτε 
     πρόκειται,  πρέπει  όµως,  κατά  την  επιλογή  των   διαφόρων   τρόπων 
     ρυθµίσεως, να κινείται µέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της 
     ισότητας,  τα  οποία  αποκλείουν  την  έκδηλη  και αδικαιολόγηση άνιση 
     µεταχείριση, όπως είναι  ο  αυθαίρετος  περιορισµός  δικαιωµάτων  κατ' 
     εξαίρεση του υφισταµένου γενικώτερου κανόνα. 
  
                     4.  Επειδή,  περαιτέρω,  στο  µεν  άρθρο  4 παρ. 2 του 
     Συντάγµατος ορίζεται ότι "Ελληνες και Ελληνίδες έχουν  ίσα  δικαιώµατα 
     και  υποχρεώσεις",  στο  δε  άρθρο  116  παρ.  2 αυτού προβλέπεται ότι 
     "αποκλίσεις εκ των ορισµών της παραγράφου 2 του άρθρου 4  [εκτρέπονται 
     µόνον  δι'  αποχρώντας λόγους εις τας ειδικώς υπό του νόµου οριζοµένας 
     περιπτώσεις".  Με  τις  διατάξεις  αυτές,  που  αποτελούν   ειδικώτερη 
     εκδήλωση  της  αρχής της ισότητας στον τοµέα της κοινωνικής θέσεως και 
     της νοµικής αντιµετωπίσεως των σχέσεων των δύο  φύλων,  αφ'  ενός  µεν 
     απαγορεύεται  η  δηµιουργία ανίσων καταστάσεων και η διαφοροποίηση του 
     περιεχοµένου των επί µέρους δικαιωµάτων  ή  υποχρεώσεων  των  πολιτών, 
     τόσο µεταξύ τους όσο και έναντι της Πολιτείας, µε βάση την διαφορά του 
     φύλου, αφ' ετέρου δε επιβάλλεται η παροχή ίσων δυνατοτήτων και στα δύο 
     φύλα  για  την  ανάπτυξη  της  προσωπικότητας και την ελεύθερη ατοµική 
     κίνηση ή δράση ή την συµµετοχή στην κοινωνική ζωή. Αποκλίσεις από  την 
     αρχή  της  ισότητας  είναι  θεµιτές  µόνον  εφ' όσον τίθενται ευθέως ή 
     προβλέπονται  συγκεκριµένα  από  ειδική  διάταξη  τυπικού  νόµου   και 
     δικαιολογούνται  από  αποχρώντες  λόγους  αναγόµενους είτε στην ανάγκη 
     µείζονος  προστασίας  της  γυναίκας  και  µάλιστα   στα   θέµατα   της 
     µητρότητας,  του  γάµου  και της οικογένειας, [βλ. και άρθρο 21 παρ. 1 
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     του Συντάγµατος] είτε σε καθαρώς βιολογικές  διαφορές  που  επιβάλλουν 
     την  λήψη  ιδιαίτερων  µέτρων  ή  την  διάφορη µεταχείριση εν όψει του 
     αντικειµένου της υπό ρύθµιση σχέσεως. Υπό την έννοια  αυτή  πρέπει  να 
     ερµυνευθεί  και  η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του Συντάγµατος ["µόνον 
     έλληνες πολίται είναι δεκτοί εις πάσας τας δηµοσίας λειτουργίας,  πλην 
     των  δι' ειδικών νόµων εισαγοµένων εξαιρέσεων"]' ο κοινός δε νοµοθέτης 
     δεν είναι ελεύθερος να ορίζει κατά βούληση τις δηµόσιες  θέσεις,  στις 
     οποίες είναι δυνατόν να εισέρχονται µόνον άνδρες ή µόνο γυναίκες, αλλά 
     µπορεί  µόνο  να  εισάγει µε ειδικές διατάξεις ειδικές εξαιρέσεις, που 
     δικαιολογούνται από αποχρώντες λόγους αναγόµενους  στα  προαναφερθέντα 
     κριτήρια.   Τέτοιες   εξαιρέσεις   µπορεί   να  θεσπίζει  και  η  κατ' 
     εξουσιοδότηση νοµοθετούσα διοίκηση, µόνον εφ' όσον στην  εξουσιοδοτική 
     διάταξη προβλέπεται ρητώς τέτοια εξαίρεση και τίθενται τα κριτήρια, τα 
     οποία  σε  συνάρτηση  προς  την  ύπαρξη  αποχρώντων  λόγων  µπορούν να 
     επιτρέψουν την υπέρ του ενός  από  τα  δύο  φύλα  διαφύλαξη  ορισµένων 
     θέσεων [βλ. ΣτΕ 561/1988, 3217/1977 κ.α.]. 
  
                     5.  Επειδή  το  ζήτηµα  της  εισαγωγής  γυναικών  στην 
     Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων [Σ.Σ.Α.Σ.] ρυθµίσθηκε για  πρώτη 
     φορά  µε  την  απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Αµυνας  Φ. 337/168231/ 
     16-5-1990  [ΦΕΚ  Β'  387/29-6-1990],  µε  την  οποία  αποφασίσθηκε   η 
     "εισαγωγή γυναικών σε ποσοστό µέχρι 10% επιπλέον του αριθµού εισακτέων 
     στη  Στρατιωτική  Σχολή  Αξιωµατικών  Σωµάτων [Σ.Σ.Α.Σ.] και σε όλα τα 
     τµήµατα αυτής . . . ". Ακολούθως εκδόθηκε ο Ν.  1911/1990  "  Εισαγωγή 
     γυναικών  στις  ανώτατες  στρατιωτικές  σχολές,  ρύθµιση στρατολογικών 
     θεµάτων και άλλες διατάξεις" [ΦΕΚ Α. 166/11-12-1990], στο άρθρο 1 παρ. 
     1 του οποίου ορίζεται ότι". Επιτρέπεται η εισαγωγή γυναικών  µόνο  στα 
     παρακάτω  τµήµατα  των  ανώτατων  στρατιωτικών  σχολών  :  α. . . . δ. 
     Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων : Ολα τα Τµήµατα . .  .  ".  ενώ 
     στην  παρ.  3  του  ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί µε το 
     άρθρο 25 του Ν. 2109/1992 [ΦΕΚ Α' 205], ορίζετο ότι  "Το  ποσοστό  των 
     κατ'  έτος  εισαγοµένων  γυναικών  στις  ανώτατες στρατιωτικές σχολές, 
     σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται µε απόφαση 
     του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, που εκδίδεται ανά πενταετία". Με το άρθρο 
     18 παρ. 1 περ. θ' του ίδιου νόµου  κυρώθηκε  από  τότε  που  ίσχυσε  η 
     προαναφερθείσα  απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Αµυνας.  Εν  συνεχεία 
     εκδόθηκε η απόφαση Φ. 331.7/61/173790/11-12-1990 του Υπουργού  Εθνικής 
     Αµυνας  [ΦΕΚ  Β'  817/28-12-1990], στην οποία αναφέρεται ότι "Ορίζουµε 
     τον αριθµό των γυναικών που θα εισαχθούν  στις  Ανώτατες  Στρατιωτικές 
     Σχολές  .  . . σε ποσοστό που να µην υπερβαίνει το 10% του αριθµού των 
     εισακτέων. Η παρούσα . . . ισχύει για πέντε [5] χρόνια . . . ". Τέλος, 
     µε την παρ. 1 του άρθρου 1 της κοινής αποφάσεως των  Υπουργών  Εθνικής 
     Αµυνας  και  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων  Φ. 337.1/62/123793/ 
     11-12-1990 [ΦΕΚ Β. 817/28-12-1990] ορίσθηκε ο αριθµός  των  σπουδαστών 
     [ανδρών  και  γυναικών]  που  θα  εισήγοντο  στις  παραγωγικές  Σχολές 
     Αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων κατά το  ακαδηµαϊκό  έτος  1991-1992, 
     ενώ  µε  την  παρ.  2  του ίδιου άρθρου ορίσθηκε ότι στις Σχολές αυτές 
     [µεταξύ των οποίων  και  στην  Σ.Σ.Α.Σ.]  "εισάγονται  επί  πλέον  του 
     οριζοµένου  αριθµού  εισακτέων και οι εξής ειδικές κατηγορίες : α. του 
     Ν.∆. 582/70 σε ποσοστό 25% του αριθµού εισακτέων. β. του Ν. 1297/82 σε 
     ποσοστό 10%  του  αριθµού  εισακτέων  γ.  .  .  .  ".  Ο  αριθµός  των 
     εισαγοµένων  στα  διάφορα  Τµήµατα  της Σ.Σ.Α.Σ. υποψηφίων των ειδικών 
     κατηγοριών ανερχόταν, σύµφωνα µε την τελευταία αυτή απόφαση, σε είκοσι 
     πέντε [25] άνδρες και µία [1] γυναίκα. 
  
                     6. Επειδή η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του  Ν.  1911/ 
     1990, µε την οποία χορηγείται στον Υπουργό Εθνικής Αµυνας η εξουσία να 
     προσδιορίζει  ανά πενταετία τον αριθµό των εισαγοµένων κάθε ακαδηµαϊκό 
     έτος γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές  σχολές,  χωρίς  να  τίθενται 
     κριτήρια,  συναρτώµενα  προς  την  ύπαρξη  αποχρώντων  λόγων,  που  να 
     καθιστούν συνταγµατικώς ανεκτή  την  διάφορη  µεταχείριση  ανδρών  και 
     γυναικών  κατά  την  εισαγωγή  µαθητών  στις εν λόγω σχολές, βάσει των 
     οποίων [κριτηρίων] ο  Υπουργός  να  ασκεί  την  χορηγούµενη  σ'  αυτόν 
     κανονιστική  αρµοδιότητα,  αντίκειται  στις διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2 
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     και 116 παρ. 2, σε συνδυασµό και προς το αρ. 43 παρ. 2 του Συντάγµατος 
     και είναι, για τον λόγο αυτό, ανίσχυρη. Εξάλλου, όπως προκύπτει από το 
     όλο  περιεχόµενο  και  την  χρονική  αλληλουχία  των   διατάξεων   που 
     παρατέθηκαν  στην προηγούµενη σκέψη, µε την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 
     1 περ. θ' του ίδιου νόµου ο νοµοθέτης δεν  θέλησε  να  θεσπίσει  πάγια 
     [ισχύουσα  για  το µέλλον] διάταξη, σχετική µε τον τρόπο προσδιορισµού 
     του  αριθµού  των  εισαγοµένων  στις  ανώτατες   στρατιωτικές   σχολές 
     γυναικών,  αλλά  επιχείρησε  να  ρυθµίσει  το ζήτηµα αυτό µόνον για το 
     ακαδηµαϊκό έτος 1990-1991. Ως εκ τούτου, εφόσον η διάταξη του άρθρου 1 
     παρ. 3 του Ν. 1911/1990  είναι  ανίσχυρη  ως  αντισυνταγµατική,  η  δε 
     διάταξη  του  άρθρου  18 παρ. 1 περ. θ' του ίδιου νόµου δεν αφορά παρά 
     µόνον  στο  παρελθόν,  η  κανονιστική  απόφαση   Φ.   331.7/61/173790/ 
     11-12-1990  του  Υπουργού  Εθνικής  Αµυνας, η οποία εκδόθηκε βάσει της 
     διατάξεως του αρ. 1 παρ. 3 του Ν. 1911/1990, στερείται  εξουσιοδοτικού 
     ερείσµατος  και  είνια,  ως  εκ  τούτου,  µη νόµιµη και µη εφαρµοστέα. 
     Περαιτέρω  και  η  κοινή  απόφαση  Φ.  337.1/62/173793/11-12-1990  των 
     Υπουργών Εθνικής Αµυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά το 
     µέρος  που  επιβάλλει  περιορισµό  του  αριθµού  των  εισαγοµένων στις 
     ανώτατες  στρατιωτικές  σχολές  γυναικών,  έχουσα  ως  προϋπόθεση  την 
     εισαγόµενη  µε  την  ανωτέρω  κανονιστική απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
     Αµυνας ρύθµιση, είναι επίσης  µη  νόµιµη  και  δεν  µνπορεί  να  τύχει 
     εφαρµογής.  Εποµένως,  το  ζήτηµα της εισαγωγής γυναικών στις ανώτατες 
     στρατιωτικές σχολές ρυθµίζεται αποκλειστικά από την διάταξη του άρθρου 
     1 παρ. 1 του Ν. 1911/1990, µε την οποία εξειδικεύεται στο επίπεδο  του 
     τυπικού  νόµου  η  συνταγµατική  αρχή της ισότητας των φύλων, χωρίς να 
     τίθενται µε συνταγµατικώς έγκυρο τρόπο εξαιρέσεις από την αρχή αυτή. 
  
                     7. Επειδή, εξ άλλου, το άρθρο 1 παρ. 1 του  Ν.∆.  582/ 
     1970 [Α' 136] προέβλεψε ότι εισάγονται στις παραγωγικές σχολές µονίµων 
     αξιωµατικών και υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, πέραν του εκάστοτε 
     καθοριζοµένου  αριθµού  εισακτέων  και  µέχρι ποσοστού 35% του αριθµού 
     αυτού, επιλαχόντες, κατά την σειρά της επιτυχίας των, ανήκοντες σε µια 
     από τις εξής κατηγορίες : α] τέκνα  πολυτέκνων,  β]  τέκνα  ή  αδελφοί 
     αναπήρων  και  θυµάτων  πολέµου,  τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και θυµάτων 
     εθνικής αντιστάσεως ή και αναπήρων ή  θυµάτων  στρατιωτικών  ειρηνικής 
     περιόδου,  γ]  οι καταγόµενοι από την Βόρειο Ηπειρο, δ] οι καταγόµενοι 
     από παραµεθόριες περιοχές, όπως αυτές έχουν ορισθεί µε σχετική απόφαση 
     του Υπουργού  Εθνικής  Αµύνης  [Β.4/9-1-1961]  και  ε]  τέκνα  µονίµων 
     αξιωµατικών  εν  ενεργεία, εν αποστρατεία, σε πολεµική διαθεσιµότητα ή 
     θανόντων. Εν συνεχεία, µε το άρθρο 1 του Ν. 1297/1982 [Α.  128],  όπως 
     τροποποιήθηκε  µε  το άρθρο 4 παρ. 2 περ. β' του Ν. 1351/1983 [Α. 56], 
     το προβλεπόµενο για τις παραπάνω κατηγορίες  ποσοστό  περιορίσθηκε  σε 
     25%  και  προβλέφθηκε  κατ'  εξαίρεση  εισαγωγή στις σχολές, και µέχρι 
     ποσοστού 10% εκ των εισακτέων, µιας άλλης κατηγορίας  υποψηφίων,  ήτοι 
     των  τέκνων  "των  φονευθέντων  ή  θανόντων  στρατιωτικών  των Ενόπλων 
     ∆υνάµεων στον πόλεµο ή στην ειρήνη  κατά  την  εκτέλεση  διατεταγµένης 
     στρατιωτικής  υπηρεσίας  πρόδηλα  και  αναµφισβήτητα  ένεκα αυτής". Σε 
     περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι της τελευταίας αυτής  κατηγορίας 
     δεν   καλύπτουν  το  προβλεπόµενο  γι'  αυτούς  ποσοστό  [10%],  τούτο 
     καλύπτεται από υποψηφίους των κατηγοριών [α] έως και [ε] του άρθρου  1 
     παρ. 1 του Ν.∆. 582/1970. 
  
                     8.  Επειδή  η  διάταξη της περιπτώσεως δ' του άρθρου 1 
     παρ. 1 του Ν.∆. 582/1970, που προβλέπει την καθ' υπέρβαση του  αριθµού 
     εισακτέων  εισαγωγή  στις  αναφερθείσες  σχολές  των  καταγοµένων  από 
     παραµεθόριες περιοχές είναι ανίσχυρη, διότι εισάγει αδικαιολόγητη  υπό 
     τις  υφιστάµενες  σήµερα  στην  χώρα  συνθήκες διάκριση υπέρ ορισµένων 
     προσώπων λόγω της καταγωγής των από ορισµένες περιφέρειες  και  ως  εκ 
     τούτου προσκρούει αφ' ενός µεν στην συνταγµατική αρχή της ισότητας των 
     Ελλήνων ενώπιον του νόµου, αφ' ετέρου δε στην απορρέουσα από το πνεύµα 
     του  Συντάγµατος  δηµοκρατική  αρχή της σταδιοδροµίας εκάστου κατά τον 
     λόγο της προσωπικής του  αξίας,  προκειµένου  περί  απονοµής  δηµοσίων 
     αξιωµάτων  ή  καταλήψεως δηµοσίων θέσεων. Για τους ίδιους λόγους είναι 
     ανίσχυρη και η διάταξη της περιπτώσεως  γ'  του  παραπάνω  άρθρου  που 
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     αφορά  στους  καταγοµένους από την Βόρεια Ηπειρο, εφ' όσον µάλιστα δεν 
     συναρτάται προς τον χρόνο ή προς ιδιαίτερες  και  δυσµενείς  συνθήκες, 
     υπό  τις  οποίες  τα  πρόσωπα αυτά ή οι γονείς των εγκαταστάθηκαν στην 
     Ελλάδα, ούτε µπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο εγκαταστάσεως  οµογενών 
     στην  Ελλάδα, διότι η διάταξη αυτή αφορά και στους ήδη εγκατεστηµένους 
     στην χώρα Βορειοηπειρώτες. [πρβλ. ΣτΕ 712/1985, 3342/1983,  2138/1982, 
     3438/1980].  Στις  ίδιες  συνταγµατικές  διατάξεις  προσκρούει  και  η 
     διάταξη της περιπτώσεως ε', που  θεσπίζει  διάκριση  υπέρ  των  τέκνων 
     στρατιωτικών,  διότι  οδηγεί  στην  θέσπιση  προνοµίου  υπέρ ορισµένων 
     προσώπων λόγω της ιδιότητος των γονέων των. Αντιθέτως  δεν  αντίκειται 
     στην  αρχή  της ισότητας η περίπτωση α', που εισάγει διάκριση υπέρ των 
     τέκνων  πολυτέκνων,   διότι   δικαιολογείται   από   λόγους   δηµοσίου 
     συµφέροντος, δηλαδή προς αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της 
     χώρας,  ενόψει και της διατάξεως του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγµατος. 
     Οµοίως και η διάταξη της περιπτώσεως β', που εισάγει διάκριση υπέρ των 
     τέκνων των αναπήρων  εθνικής  αντιστάσεως  δικαιολογείται  από  λόγους 
     γενικότερου  δηµοσίου  συµφέροντος,  που  επιβάλλουν την προτίµηση των 
     υποστάντων θυσίες υπέρ της πατρίδος  και  συνεπώς  δεν  αντίκειται  σε 
     συνταγµατική   διάταξη   ή   αρχή.   Εξ   άλλου,  είναι,  κατ'  αρχήν, 
     συνταγµατικώς ανεκτή για λόγους δηµοσίου συµφέροντος,  ιδίως  εν  όψει 
     της  διατάξεως  του  άρθρου  21 παρ. 2 του Συντάγµατος, η διάκριση που 
     εισάγεται µε την ρύθµιση του άρθρου 1 του Ν. 1297/1982 σε συνδυασµό µε 
     το  άρθρο  4  του  Ν.  1351/1983  υπέρ  των  τέκνων  στρατιωτικών  που 
     εφονεύθησαν  στον  πόλεµο  '  οµοίως  είναι  συνταγµατική  για  λόγους 
     δηµοσίου συµφέροντος η διάκριση που εισάγεται µε την ίδια ρύθµιση υπέρ 
     των τέκνων στρατιωτικών που  εφονεύθησαν  κατά  την  εκτέλεση  και  εξ 
     αιτίας  στρατιωτικής υπηρεσίας. ∆εν δικαιολογείται όµως από αποχρώντες 
     λόγους η ευµενέστερη µεταχείριση  των  παραπάνω  κατηγοριών  υποψηφίων 
     µαθητών  της Σ.Σ.Α.Σ. σε σχέση µε τις άλλες προστατευόµενες κατηγορίες 
     των περιπτώσεων α' και β'. Εποµένως οι διατάξεις των άρθρων 1  του  Ν. 
     1297/1982  και  4  του  Ν. 1351/1983 είναι συνταγµατικές µόνον υπό την 
     έννοια ότι οι κατηγορίες υποψηφίων στις οποίες αφορούν εισάγονται στην 
     Σ.Σ.Α.Σ., καθ' υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, ως επιλαχόντες κατά  τη 
     σειρά επιτυχίας των, εντασσόµενοι στον ίδιο πίνακα µε τους επιλαχόντες 
     υποψηφίους  των λοιπών προστατευοµένων κατηγοριών. [βλ. ΣτΕ 2822/1992, 
     2774/1991, 4067/1990 κ.α.]. 
  
                     9. Επειδή στην προκειµένη  περίπτωση,  όπως  προκύπτει 
     από   την   εκκαλουµένη  απόφαση  και  τα  στοιχεία  του  φακέλου  της 
     δικογραφίας,  η  εκκαλούσα,  τέκνο  πολυτέκνου,  συµµετέσχε  κατά   το 
     ακαδηµαϊκό έτος 1991-1992 στις γενικές εξετάσεσις για την εισαγωγή του 
     σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, µεταξύ δε άλλων σχολών προτιµήσεώς της 
     εδήλωσε και την Σ.Σ.Α.Σ., και µάλιστα και το Ιατρικό Τµήµα. Η ∆ιοίκηση 
     κατήρτισε  τον  πίνακα  των  εισαγοµένων  στην  Σ.Σ.Α.Σ. υποψηφίων των 
     ειδικών κατηγοριών κατά το παραπάνω ακαδηµαϊκό έτος  σύµφωνα  µε  τους 
     ορισµούς  της κανονιστικής αποφάσεως Φ. 337.1/62/173793/11-12-1990 του 
     Υπουργού Εθνικής Αµυνας, περιλαµβάνοντες σε αυτόν  είκοσι  πέντε  [25] 
     άνδρες  υποψηφίων,  µεταξύ των οποίων και τέκνα µονίµων στρατιωτικών ή 
     καταγοµένους από παραµεθόριες περιοχές ή από την Βόρειο Ηπειρο,  µόνον 
     δε  µία  [1]  γυναίκα  υποψήφια, εισαγοµένη στο Ιατρικό Τµήµα. Σύµφωνα 
     όµως µε όσα αναπτύχθηκαν στις προηγούµενες σκέψεις, ο επίµαχος πίνακας 
     έπρεπε  να  συµπεριλαµβάνει   υποψηφίους   µόνον   των   συνταγµατικών 
     προστατευοµένων ειδικών κατηγοριών, και µάλιστα αδιακρίτως φύλου, κατά 
     φθίνουσα  βαθµολογική σειρά. Εποµένως, η απόφαση Φ.152/Β34257/2-9-1991 
     του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων [κύρωση πινάκων γενικών 
     εξετάσεων για τα Α.Ε.Ι. έτους 1991] και η συναφής  απόφαση  Φ.  337.3/ 
     130950/Σ.  1340/10-9-1991  του  Υπουργού  Εθνικής  Αµυνας  [κλήση προς 
     κατάταξη  στην  Σ.Σ.Α.Σ.  των  επιλαχόντων   υποψηφίων   των   ειδικών 
     κατηγοριών],   κατά   το   µέρος   που  βασίσθηκαν  αφ'  ενός  µεν  σε 
     αντισυνταγµατικές και άρα ανίσχυρες διατάξεις νόµου [άρθρο  1  παρ.  1 
     περ.  γ',  δ',  ε'  του  Ν.∆. 582/1970], ,αφετέρου δε σε µή νόµιµη, ως 
     εκδοθείσα χωρίς νόµιµο εξουσιοδοτικό έρεισµα, κανονιστική απόφαση  [φ. 
     337.1/62/1737793/ 11-12-1990 Υπουργού Εθνικής Αµυνας], είναι παράνοµες 
     και,  κατά  συνέπεια,  η  παράλειψη  της  ∆ιοικήσεως  [να θεωρήσει την 
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     εκκαλούσα ως εισαγοµένη υποψηφία των ειδικών  κατηγοριών  και  να  την 
     καλέσει  προς κατάταξη στην Σ.Σ.Α.Σ., και µάλιστα κατά πρώτη προτίµηση 
     στο  Ιατρικό  Τµήµα,  που  εκδηλώθηκε  µε  τις   παραπάνω   υπουργικές 
     αποφάσεις, είναι επίσης παράνοµη. Εσφαλε, συνεπώς, το δικάσαν εφετείο, 
     το  οποίο,  µε  την  εκκαλουµένη  απόφασή του, απέρριψε τους σχετικούς 
     λόγους ακυρώσεως που είχε προβάλει ενώπιόν του η εκκαλούσα  και  είναι 
     βάσιµοι  οι  σχετικώς  προβαλλόµενοι  λόγοι  εφέσεως.  Πρέπει λοιπόν η 
     εκκαλουµένη απόφαση να εξαφανισθεί για τους λόγους αυτούς. 
  
                     10.  Επειδή,  περαιτέρω  το  ∆ικαστήριο,  προχωρώντας, 
     σύµφωνα  µε  το  άρθρο 64 του Π.∆. 18/1989 [άρθρο 5 παρ. 9 του Ν. 702/ 
     1977], στην εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως της ήδη εκκαλούσης, πρέπει 
     να την κάνει δεκτή για τους ίδιους ως  άνω  λόγους  για  τους  οποίους 
     έκρινε  βάσιµη  την  έφεση  και  οι  οποίοι προβάλλονται βασίµως µε το 
     δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως. Κατά συνέπεια,  η  προσβαλλόµενη  µε 
     την   αίτηση  ακυρώσεως  παράλειψη  της  ∆ιοικήσεως  να  θεωρήσει  την 
     εκκαλούσα ως εισαγόµενη υποψήφια των ειδικών  κατηγοριών  και  να  την 
     καλέσει  προς  κατάταξη  στην  Σ.Σ.Α.Σ., µε πρώτη προτίµηση το Ιατρικό 
     Τµήµα της Σχολής αυτής, που  εκδηλώθηκε  µε  την  πράξη  του  Υπουργού 
     Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων  Φ.  152/Β3/4257/2-9-1991 και την 
     πράξη Φ. 337.3/130950/Σ. 1340/10-9-1991 του Υπουργού  Εθνικής  Αµυνας, 
     πρέπει  να ακυρωθεί και η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, η δε 
     υπόθεση πρέπει να αναπεµφθεί στην ∆ιοίκηση για να λάβει υπόψη τη σειρά 
     στην οποία θα κατετάσσετο η εκκαλούσα  στον  πίνακα  εισαγοµένων  στην 
     Σ.Σ.Α.Σ.  εκ  των  υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών του Ν.∆. 582/1970, 
     εφόσον ο πίνακας αυτός θα καταρτιζόταν σύµφωνα µε  τα  εκτεθέντα  στις 
     προηγούµενες  σκέψεις,  δηλ.  χωρίς  διάκριση µεταξύ των δύο φύλων και 
     αποκλεισµό των καταγοµένων από την Βόρειο Ηπειρο και τις  παραµεθόριες 
     περιοχές,  καθώς  και  των τέκνων των µονίµων στρατιωτικών, και να την 
     καλέσει προς κατάταξη στην Σ.Σ.Α.Σ., εφ' όσον θα κατελάµβανε, εν  όψει 
     της βαθµολογίας της, θέση στον πίνακα που θα επέτρεψε τούτο. 
  
     ∆ ι ά τ α ύ τ α 
  
     ∆έχεται την υπό κρίση έφεση. 
  
                     Εξαφανίζει   την  απόφαση  2452/1991  του  ∆ιοικητικού 
     Εφετείου Αθηνών. 
  
                     Εκδικάζει   την  αίτηση  ακυρώσεως  και  ακυρώνει  τις 
     πράξεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Φ. 152/Β3/4257/2-9-1991 και  του 
     Υπουργού  Εθνικής  Αµυνας  Φ.   337.3/130950/Σ.1340/10-9-1991, κατά το 
     µέρος που µε αυτές εκδηλώθηκε η παράλειψη της  ∆ιοικήσεως  να  καλέσει 
     την  εκκαλούσα  προς  κατάταξη  στην  Σ.Σ.Α.Σ.,  µε πρώτη προτίµηση το 
     Ιατρικό Τµήµα αυτής, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1991-1992. 
     Αναπέµπει την υπόθεση στην ∆ιοίκηση  για  να  διενεργήσει  τα  νόµιµα, 
     σύµφωνα µε το αιτιολογικό. 
  
     ∆ιατάσσει την επιστροφή των κατατεθέντων για την  έφεση  και  για  την 
     αίτηση ακυρώσεως παραβόλων και 
  
     Επιβάλλει σε βάρος του ∆ηµοσίου την δικαστική δαπάνη της εκκαλούσης εκ 
     δραχµών δεκατεσσάρων χιλιάδων [14.000] για την  ενώπιον  του  Εφετείου 
     δίκη  και  είκοσι  οκτώ  χιλιάδων  [28.000]  για  την δίκη ενώπιον του 
     Συµβουλίου της Επικρατείας. 
  
     Η  διάσκεψη  έγινε  στην  Αθήνα  στις  25  Μαϊου  1993  και  η απόφαση 
     δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 25ης Νοεµβρίου 1993. 
  
     Ο Πρόεδρος του Γ' Τµήµατος Ο Γραµµατέας του Γ'Τµήµατος 
  
     Κ.Μ. Χαλαζωνίτης   Αντ. Γαϊτάνης 
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1. 1813/1979 ΣΤΕ(125251)  
 
ΑΡΜ/1980 (65), ΝΟΒ/1980 (930) Ανώτερη & ανώτατη εκπαίδευση. Στράτευση. 
Αναβολή κατατάξεως στρατευσίµων λόγω σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές. 
∆ιαφοροποίησει του χρόνου αναβολής µεταξύ των σπουδαστών ανώτερων σχολών & 
εκείνων των ανώτατων σχολών. Η διαφοροποίηση δεν αντίκειται στην αρχή της 
ισότητας. Η Εθνική Ακαδηµία Σωµατικής Αγωγής της Θεσσαλονίκης είναι ανώτερη 
σχολή. 
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1. 56/1981 ΣΤΕ( 77749)  
 
ΝΟΒ/1982 (46), ΝΟΒ/1982 (528) Ενοπλες δυνάµεις. Στρατιωτική θητεία. Ισότητα. 
Σύνταγµα. Αντισυνταγµατική η διάταξη του άρθρου 86 παρ. 1 Ν∆ 720/1970, µε την 
οποία παρείχετο δικαίωµα στον Υπουργό Εθνικής Αµύνης να επιτρέπει, σε ορισµένες 
περιπτώσεις την εξαγορά των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Ανάκληση της παράνοµης 
πράξης µε νέα υπουργική απόφαση. Απόρριψη αίτησης ακύρωσης της προσβαλλόµενης 
ανακλητικής πράξης. 
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∆∆ΙΚΗ/1996 (883), ΤΟΣ/1997 (423) 
    Ακυρωτικές διαφορές. Στρατιωτική θητεία. Αίτηµα στρατεύσιµου για επύ 
    αορίστου εξαίρεση από τις προσκλήσεις προς κατάταξη στο στρατό. 
    Απόρριψη της αίτησης µε απόφαση του Στρατολογικού Γραφείου Ναυτικού και 
    άσκηση προσφυγής στον ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΕΘΑ. 
    Απόφαση του τελευταία µε την οποία εντέλλεται το στρατολογικό γραφείο 
    να εξετάσει το αίτηµα. Παραδεκτή η άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της 
    απόφασης αυτής. Η διάταξη του άρθρου 37 του ν. 2168/1993 για την επύ 
    αόριστον εξαίρεση από τις προσκλήσεις προς κατάταξη στο στρατό στους 
    ανήκοντες στην κλάση 1981, µπορεί να οδηγήσει στην πλήρη απαλλαγή από 
    τη στράτευση. Η χορήγηση του ευεργετήµατος αυτού αντίκειται στο άρθρο 4 
    του Συντάγµατος που καθιερώνει την αρχή της ισότητας των Ελλήνων 
    ενώπιον του νόµου. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. 
 
 
 
 
 
      Κ.Ι. 
  
      Αριθµός 1936/1996 
  
      ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
  
      ΤΜΗΜΑ ∆ 
  
      Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 23 Μαϊου 1995, µε  την 
    εξής σύνθεση : Χρ. Γεραρής, Σύµβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε 
    αναπλήρωση του Προέδρου του Τµήµατος και του αρχαιοτέρου του Συµβούλου, 
    που είχαν κώλυµα, Π.  Χριστόφορος,  Μ.  Βροντάκης,  Σύµβουλοι,  Ελ. 
    ∆ανδουλάκη, Κ. Ευστρατίου, Πάρεδροι. Γραµµατέας η Μ. Παπαδοπούλου. 
  
      Γ ι α   να δικάσει την από 25 Ιανουαρίου 1995 αίτηση : 
  
      τ ο υ   Ευστρατίου Χατζηγιάννη, κατοίκου Λονδίνου, ο οποίος  παρέστη 
    µε τον δικηγόρο Μιχαήλ Ζούβελο (Α.Μ. 9379), που τον διόρισε µε 
    πληρεξούσιο, 
  
      κ α τ ά   του Υπουργού Εθνικής Αµύνης, ο οποίος παρέστη µε τον 
    Χριστόδουλο Μπότσιο, Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
  
      Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν : 1. η υπ'  αριθ. 
    Φ.429.36/367/215505α/Σ.2225/8-12-94 ΓΕΕΘΑ/∆. Στρατολ., 2. η υπ' αριθ. 
    Φ.429/15428/94/7-11-94 πράξη του Στρατολογικού Γραφείου Ναυτικού, καθώς 
    και κάθε άλλη συναφής πράξη της ∆ιοικήσεως. 
  
      Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, 
    Παρέδρου, Κ. Ευστρατίου. 
  
      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 τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, που 
    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 κρινόµενη αίτηση έχουν καταβληθεί τα νόµιµα  τέλη 
    και το παράβολο (8697807, 8697808/1995 διπλότυπα εισπράξεως της  ∆.Ο.Υ. 
    ∆ικαστικών Εισπράξεων Αθηνών 823316, 6265016/1995 ειδικά  γραµµάτια 
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    παραβόλου). 
  
      2. Επειδή, µε την Φ.429/15428/94/7-11-1994 απόφαση του  Στρατολογικού 
    Γραφείου Ναυτικού απορρίφθηκε αίτηµα του αιτούντος να  εξαιρεθεί επ' 
    αόριστον από τις προσκλήσεις προς κατάταξη στο στρατό,  σύµφωνα µε τη 
    διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 2168/1993 και του άρθρου 3 της  κυρωθείσης 
    νοµοθετικώς υπ' αριθ. Φ.420/25/Γ.1092/Σ.523/7-3-1991 αποφάσεως 
    Υπουργού Εθν. µυνας, µε την αιτιολογία ότι για τους στρατευσίµους της 
    κλάσεως 1981 το ευεργέτηµα της επ' αόριστον αναβολής δεν παρέχεται 
    στους  ανυπότακτους. Κατά της αποφάσεως αυτής ο αιτών άσκησε προσφυγή 
    επί της  οποίας εξεδόθη η Φ.429.36/3067/215505α/Σ.2225/ /8-12-1994 
    απόφαση του  ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως Στρατολογικού του Γενικού 
    Επιτελείου Εθνικής  µυνας. Με την τελευταία αυτή απόφαση αφενός µεν 
    ανεκλήθη η πρώτη  πρσοβαλλοµένη πράξη διότι έκρινε ότι δεν ερευνήθηκε 
    το αίτηµα του αιτούντος  µε βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά, αφετέρου 
    δε εκλήθη το Στρατολογικό  Γραφείο Μυτιλήνης, το οποίο παρακολουθεί 
    στρατολογικώς τον αιτούντα από  30-11-1994, να εξετάσει το περί 
    εξαιρέσεως από τις προσκλήσεις αίτηµά του,  εφόσον αυτός προσκοµίσει α) 
    πιστοποιητικό απεριόριστης διάρκειας άδειας  µόνιµης εγκαταστάσεως 
    και εργασίας στο εξωτερικό και β) δικαιολογητικά, µε  τα οποία θα είναι 
    δυνατόν ν' αρθούν οι συνέπειες της από 16-3-1989  ανυποταξίας του, ώστε 
    να θεωρηθεί ως νοµίµως τελών εκτός στρατεύµατος  µέχρι την υποβολή της 
    αιτήσεως περί εξαιρέσεώς του, δεδοµένου ότι στη  διάταξη του άρθρου 37 
    Ν. 2168/1993 υπάγονται µόνον οι νοµίµως τελούντες  εκτός στρατεύµατος 
    και όχι οι ανυπότακτοι. Στην απόφαση αυτή προστίθεται ότι  "χωρίς την 
    υποβολή όλων των προαναφερόµενων δικαιολογητικών η εξέταση  του 
    συγκεκριµένου αιτήµατός του δεν είναι δυνατή". Με την κρινόµενη αίτηση 
    ζητείται η ακύρωση της ανωτέρω αποφάσεως του ∆ιευθυντή του 
    Στρατολογικού  Γραφείου Ναυτικού καθώς της αποφάσεως της ∆ιευθύνσεως 
    Στρατολογικού του  ΓΕΕΘΑ, κατά το µέρος που κρίνει ότι οι ανυπότακτοι 
    δεν δικαιούνται να  ζητήσουν την εξαίρεση από τη στράτευση κατ' 
    εφαρµογήν των προµνησθεισών  διατάξεων. 
  
      3. Επειδή, από τις προσβαλλόµενες πράξεις η πρώτη  προσβάλλεται 
    απαραδέκτως διότι κατά το χρόνο ασκήσεως της κρινοµένης  αιτήσεως 
    (25-1-1995) είχε ήδη ανακληθεί µε τη δεύτερη προσβαλλόµενη πράξη.  Η 
    τελευταία δε αυτή πράξη έχει, κατά το πληττόµενο µέρος της, εκτελεστό 
    χαρακτήρα, διότι το αρµόδιο για τον έλεγχο της νοµιµότητας των πράξεων 
    των  στρατολογικών γραφείων ιεραρχικά προϊστάµενο όργανο κρίνει µε 
    δεσµευτικότητα το κρίσιµο για την εφαρµογή της διατάξεως νοµικό ζήτηµα 
    (υποκειµενικό πεδίο εφαρµογής της διατάξεως) και στα πλαίσια της 
    δεσµευτικά  δοθείσης ερµηνείας καλεί το ήδη αρµόδιο στρατολογικό 
    γραφείο (Μυτιλήνης)  να ερευνήσει την απόδειξη των πραγµατικών 
    προϋποθέσεων µε την προσκόµιση  των κατάλληλων δικαιολογητικών. 
    Συνεπώς, η κρινόµενη αίτηση ασκείται  παραδεκτώς εν γένει ως προς τη 
    δεύτερη προσβαλλόµενη πράξη. 
  
      4. Επειδή, στο άρθρο 3 της Φ.420/25/Γ1092/Σ.523/7-3-1991  αποφάσεως 
    του Υπουργού Εθνικής µυνας (ΦΕΚ Β 132), η οποία κυρώθηκε  µε  το άρθρο 
    41  του Ν. 2109/92  (ΦΕΚ Α 205)  ορίζεται ότι "1. Εξαιρούνται από τις 
    προσκλήσεις για κατάταξη στις χνοπλες ∆υνάµεις όσοι χλληνες υπήκοοι 
    (πλην  λιποτακτών) των κλάσεων 1966 µέχρι και 1980 (γεννηθέντες κατά τα 
    έτη 1945 -  1959), είχαν κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του 
    Νόµ. 1763/88 (25-9- 1988) και συνεχίζουν να διατηρούν . . . 
    απεριόριστης διάρκειας άδεια µόνιµης  εγκατάστασης ή εργασίας σε 
    οποιαδήποτε ξένη χώρα. ξσοι από αυτούς  διατέλεσαν ή διατελούν σε 
    ανυποταξία εξαιρούνται της πρόσκλησης για την  οποία ήταν ή είναι 
    ανυπότακτοι και κατά συνέπεια τακτοποιούνται για την  ανυποταξία τους. 
    2. Η προαναφερόµενη εξαίρεση είναι απεριόριστης διάρκειας,  αρχίζει από 
    την ηµεροµηνία κατά την οποία ο κάθε ενδιαφερόµενος είχε ή έχει 
    υποχρέωση για κατάταξη στις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων και διακόπτεται 
    είτε µε την απώλεια των λόγων χορηγήσής της είτε µε τη συµπλήρωση 
    εξάµηνης  παραµονής µέσα στο ίδιο έτος στην Ελλάδα είτε µε σχετική 
    αίτηση του  ενδιαφεροµένου". Περαιτέρω, µε το άρθρο 37 του Ν. 2168/1993 
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    (ΦΕΚ Α 147)  ορίσθηκε ότι "οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ' αριθµ. 
    Φ.420/25/Γ1092/Σ.523/7- 3-1991 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής µυνας, 
    που κυρώθηκε µε το άρθρο  41 του Ν. 2109/92 (ΦΕΚ 205 Α), εφαρµόζονται 
    και για τους στρατευσίµους της  κλάσεως 1981 (γεννηθέντες το 1960), που 
    πληρούν τις αντίστοιχες  προϋποθέσεις". ξπως προκύπτει από τη ρητή 
    διατύπωση των διατάξεων του  άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως 
    το θεσπισθέν µε αυτές  στρατολογικό ευεργέτηµα παρέχεται και στους 
    ανυποτάκτους των κλάσεων 1966  έως και 1980. Με τη νεώτερη διάταξη του 
    άρθρου 37 του Ν. 2168/1993 το  στρατολογικό αυτό ευεργέτηµα επεκτάθηκε 
    και σε όσους ανήκουν στην κλάση  1981 και ειδικώτερα όχι µόνον στους 
    στρατευσίµους, δηλαδή στους νοµίµως  τελούντες εκτός στρατεύµατος 
    (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 1763/1988), όπως  προκύπτει από τη γραµµατική 
    διατύπωση της εν λόγω διατάξεως, αλλά και  στους ανυποτάκτους. Και 
    τούτο διότι σκοπός του νοµοθέτη ήταν να επεκτείνει  το στρατολογικό 
    αυτό ευεργέτηµα και στους ανήκοντες στην στρατολογική  κλάση του 1981, 
    όπως ακριβώς είχε θεσπισθεί µε την προαναφερθείσα  υπουργική απόφαση 
    και όχι να το περιορίσει µόνο στους νοµίµως τελούντες  εκτός 
    στρατεύµατος της κλάσεως αυτής (πρβλ. και αιτιολογική έκθεση της 
    τροπολογίας, µε την οποία το άρθρο 37 του Ν. 2168/1993 εισήχθη προς 
    ψήφιση  στη Βουλή). 
  
      5. Επειδή, το άρθρο 4 του Συντάγµατος ορίζει στην παρ. 1 ότι οι 
    χλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου και στην παρ. 6 ότι κάθε χλληνας 
    που  µπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωµένος να συντελεί στην άµυνα της 
    πατρίδας,  σύµφωνα µε τους ορισµούς των νόµων. Η δεύτερη από τις 
    ανωτέρω διατάξεις  επιβάλλει ευθέως σε όλους τους χλληνες τους ικανούς 
    να φέρουν όπλα την  υποχρέωση να συµβάλουν στην άµυνα της πατρίδας µε 
    την αυτοπρόσωπη  υπηρεσία τους στο στράτευµα, κατά τους ορισµούς του 
    νόµου. Λόγω δε της  αδιάστικτης διατυπώσεως της εν λόγω διατάξεως και 
    του επιδιωκοµένου µε  αυτήν σκοπού, παρεκκλίσεις από τη θεσπιζόµενη µ' 
    αυτήν καθολικότητα της  προς στράτευση υποχρεώσεως των ικανών να φέρουν 
    όπλα επιτρέπονται, ενόψει  και της αρχής της ισότητος των Ελλήνων 
    ενώπιον του νόµου, µόνον για  σοβαρούς λόγους που αφορούν το δηµόσιο 
    συµφέρον, εφόσον οι λόγοι αυτοί  καθορίζονται από το νόµο επί τη βάσει 
    γενικών και αντικειµενικών κριτηρίων  (βλ. Σ.τ.Ε. 3337/87, 3550/81, 
    2350/80, 1616, 2579/77, 1179/56). Συνεπώς  αποκλείεται η θέσπιση 
    παρεκκλίσεων από την υποχρέωση προς στράτευση µε  βάση συµπτωµατικά και 
    τυχαία κριτήρια για τους ανήκοντες σε ορισµένες  στρατολογικές κλάσεις, 
    µετά µάλιστα την πάροδο του χρόνου, κατά τον οποίο  αυτοί θα έπρεπε να 
    έχουν καταταγεί στο στρατό, σύµφωνα µε τις πάγιες  διατάξεις της 
    στρατολογικής νοµοθεσίας (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1179, 1195/56, 1259/57). 
  
      6. Επειδή, συµµορφούµενος προς την ανωτέρω συνταγµατική  επιταγή, ο 
    κοινός νοµοθέτης έχει ορίσει µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1763/1988 
    (ΦΕΚ Α 57) ότι όλοι οι χλληνες από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το 
    οποίο  διανύουν το 20ο έτος µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το 
    οποίο  συµπληρώνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους έχουν υποχρέωση 
    στρατεύσεως. 
  
      7. Επειδή, η παρατεθείσα σε προηγούµενη σκέψη διάταξη του  άρθρου  37 
    του Ν. 2168/1993, µε την οποία χορηγείται επ' αόριστον εξαίρεση από τις 
    προσκλήσεις προς κατάταξη στο στρατό στους ανήκοντες στην κλάση 1981, 
    δύναται να οδηγήσει στην πλήρη απαλλαγή από την στράτευση. Η 
    θεσπιζόµενη  όµως µε την διάταξη αυτή παρέκκλιση από την υποχρέωση 
    στρατεύσεως δεν  είναι συνταγµατικώς ανεκτή, διότι αποβλέπει στην από 
    στρατολογικής απόψεως  τακτοποίηση πολιτών, όχι µεγάλης σχετικώς 
    ηλικίας, οι οποίοι ανήκουν  συµπτωµατικά σε συγκεκριµένη κλάση και δεν 
    εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές  τους υποχρεώσεις στον προσήκοντα χρόνο, 
    σύµφωνα µε τις πάγιες διατάξεις του  Ν. 1763/1988, το ευεργέτηµα δε 
    τούτο παρέχεται µε την αποκλειστική  προϋπόθεση ότι οι στρατεύσιµοι 
    είχαν αποκτήσει σε ορισµένη χρονική στιγµή  απεριόριστης διάρκειας 
    άδεια µόνιµης εγκαταστάσεως ή εργασίας σε ξένη χώρα,  δηλαδή µόνο µε τη 
    συνδροµή κριτηρίου που δεν συνάπτεται καθεαυτό µε την  εξυπηρέτηση 
    δηµοσίου συµφέροντος. Ενόψει των ανωτέρω, νοµίµως  απορρίφθηκε µε την 
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    προσβαλλόµενη πράξη, έστω και µε άλλη αιτιολογία, το  αίτηµα του 
    αιτούντος να εξαιρεθεί από την πρόσκληση για κατάταξη στο  στράτευµα, 
    κατ' εφαρµογήν του άρθρου 37 του Ν. 2168/1993, διότι η διάταξη  αυτή 
    είναι ανίσχυρη ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 4 του Συντάγµατος. Συνεπώς, η 
    υπό κρίση αίτηση πρέπει ν' απορριφθεί ως αβάσιµη. 
  
      ∆ ι ά    τ α ύ τ α 
  
      Απορρίπτει την αίτηση. 
  
      ∆ιατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου και 
  
      Επιβάλλει στον αιτούντα τη δικαστική δαπάνη του ∆ηµοσίου που 
    ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) δραχµών. 
  
      Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου και 18  Σεπτεµβρίου 1995 
  
      Ο Προεδρεύων Σύµβουλος       Η Γραµµατέας 
  
  
      Χ. Γεραρής                  Μ. Παπαδοπούλου 
  
      και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 23ης Απριλίου 
    1996. 
  
      Ο Πρόεδρος του ∆ Τµήµατος        Ο Γραµµατέας του ∆ Τµήµατος 
  
      Χ. Φατούρος                           Μ. Καλαντζής 
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ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ/1992 (949) 
    Αντιρρήσεις συνείδησης κ' Σύνταγµα.  Κοινωνική θητεία.  Οµόφωνη άποψη 
    του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ότι αντίκεινται στο Σύνταγµα η τυχόν 
    νοµοθετική καθιέρωση της κοινωνικής θητείας. 
 
 
 
 
 
       ΟλοµΝοµΣυµβΚρ 669/1991 
  
       Πρόεδρος : Γ. Σγουρίτσας 
       Εισηγητής: Ν. Κανιούρας 
  
       Ι. ΟΙ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
       α. Κατά το άρθρο 4 παρ. 6 του ισχύοντος  Συντάγµατος  "Κάθε  Ελληνας 
     που µπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωµένος να συντελεί στην άµυνα της 
     Πατρίδας,  σύµφωνα  µε τους ορισµούς του νόµου". Κατά το άρθρο 13 παρ. 
     4: "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". 
       Με τις διατάξεις αυτές  διενεργείται  ο  συνταγµατικός  έλεγχος  της 
     τυχόν  άοπλης  ή  κοινωνικής  θητείας  και  τίθενται τα όρια της, περί 
     αυτής, ρυθµιστικής παρεµβάσεως του κοινού νοµοθέτη. Στην  συνταγµατική 
     προσέγγιση  του  θέµατος  συµβάλλουν  και  άλλες,  όπως  θα  εκτεθούν, 
     διατάξεις. Η θέση των διατάξεων  αυτών  στο  σύστηµα  των  θεµελιωδών, 
     ατοµικών  και  κοινωνικών,  δικαιωµάτων,  καθώς και ο ρυθµιστικός τους 
     σκοπός συµβάλλουν στην επιλογή του εφαρµοστέου κανόνα. Με τα  κριτήρια 
     του  ειδικού  (lex  specifica)  και  της  µείζονος  συναφείας  προς το 
     αντικείµενο της στρατιωτικής θητείας, εφαρµοστέος είναι ο κανόνας  του 
     άρθρ.  4  παρ.  6 (Ν. Αλιβιζάτου, ΝοΒ 36, 520-Θ. Αραβανής, Το Σ. 1987, 
     480-  contra,  υπέρ  της  συρροής  των   συνταγµατικών   κανόνων:   Φ. 
     Βασιλογιάννης,  ∆ίκαιο και Πολιτική: Τεύχη 17-18, σελ. 35, σηµ. 37). Η 
     ιστορική ερµηνεία του άρθρου 13 παρ. 6 σε συνδυασµό µε την συστηµατική 
     του ιδίου και του άρθρου 4 παρ. 6, παρέχει το επίχειρηµα της  συµβολής 
     του  απαγορευτικού  κανόνα  του  πρώτου  άρθρου  στον προσδιορισµό της 
     υποχρεώσεως του δευτέρου. (Πρακτικά του ΞΗ ψηφίσµατος  σελ.  1167,  Ι. 
     Κονιδάρη,  Νοµική Θεωρία και Πράξης για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, σελ. 
     43, σηµ. 30 - Α. Σβώλου - Γ. Βλάχου, Το Σύνταγµα  της  Ελλάδος,  1954, 
     σελ. 75). 
       β.  Ο  κανόνας του άρθρου 4 παρ. 6 επιβάλλει αµιγή υποχρέωση δυνάµει 
     αναγκαστικής σχέσεως δηµοσίου δικαίου, απολύτως ασυµβίβαστης προς  την 
     φύση  του  πολιτικού  δικαιώµατος,  µε την µορφή της "ένοπλης" ειδικής 
     υποχρεώσεως όλων των Ελλήνων. (α. Σβώλου - Γ. Βλάχου, ό.π.  σελ.  256, 
     σηµ.  8 και 262 - 3 - Ν. Αλιβιζάτου, ό.π., σελ. 522). Η υποχρέωση αυτή 
     αξιώνεται µε την απειλή αυστηρών νοµικών κυρώσεων, και εκπληρώνεται ως 
     ίση, καθολική και αυτοπρόσωπη στρατιωτική θητεία, µε την µορφή ειδικής 
     υποχρεώσεως συµµετοχής στην άµυνα της Χώρας. (Π.  Παραρά,  Σύνταγµα  - 
     CORPUS I, σελ. 73 ολΣτΕ 1616/1977 το Σ1977, 452, ΣτΕ 2231/77, 3619/77, 
     3619/79, ΟλΣτΕ 3337/87 - Ν. Αλιβιζάτου, ό.π. σελ. 521). 
       Η  επιλογή  του  υποκειµένου  της,  µε το αντικειµενικό κριτήριο της 
     ιθαγενείας, δεν προβληµατίζει.  Ο  προσδιορισµός  της  ικανότητας  του 
     υποχρέου  και του περιεχοµένου της υποχρεώσεώς του γίνεται σε δεδοµένα 
     συνταγµατικά πλαίσια, βάσει χαρακτηριστικών εννοιών.  Ετσι,  η  έννοια 
     "δυνάµενος  φέρειν  όπλα", αφενός ορίζει το περιεχόµενο της ικανότητας 
     του υποχρέου και το  κριτήριο  του  προσδιορισµού  του,  και  αφετέρου 
     δηλώνει το είδος της συµµετοχής του στην άµυνα της Χώρας. Η ικανότητα, 
     ως   έννοια   αόριστη   αξιολογικού  περιεχοµένου,  καθορίζεται  βάσει 
     εξωνοµικών κριτηρίων, (∆αγτόγλου, Γεν. ∆∆ Α' σελ. 124, σηµ. 17).  Αυτά 
     λειτουργούν ως αντικειµενικά, κατά τους κοινώς παραδεδεγµένους κανόνες 
     της  ιατρικής  επιστήµης,  και προσδιορίζουν, ως ικανούς, τους έχοντες 
     την  ικανότητα,  σωµατική   και   ψυχική,   χειρισµού   απλού   όπλου. 
     Υποκειµενικές  καταστάσεις  βουλητικού  χαρακτήρα  των  υποχρέων,  δεν 
     συνεκτιµώνται, (Ν. Αλιβιζάτου, ό.π., σελ. 522). 
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       Η άµυνα της Χώρας ως σκοπός, και τα όπλα, ως µέσα της  εξυπηρετήσεώς 
     του,  καθορίζουν  αποφασιστικά  την έννοια της υποχρεώσεως του άρθρ. 4 
     παρ. 6. Ο "δυνάµενος φέρειν όπλα" και η εθνική άµυνα, ως έννοιες  µιας 
     νοηµατικής  και  νοµικής ενότητας, διατελούν σε εννοιολογική εξάρτηση, 
     αλληλοπροσδιοριζόµενες,  κατά  την  σχέση   µέσου   προς   σκοπό   και 
     αντιστρόφως. Η άµυνα, ως έννοια αόριστη, αξιολογική, προσδιορίζεται µε 
     χαρακτηριστικό  τρόπο, µετά την αναθεώρηση του άρθρου 48 Συντ/75, τόσο 
     από τους οργανωτικούς της νόµους, όσο και από τον  χαρακτήρα  και  την 
     αποστολή της µέσω των συνταγµατικών διατάξεων. (Αρθρ. 2 παρ. 2-22 παρ. 
     3 εδα. 3-28- 48-68 παρ. 2 εδαφ. 2-82 παρ. 1 Συντ/75). Κατά τους νόµους 
     που την οργανώνουν εντός συνταγµατικών ορίων, η άµυνα συµπίπτει µε την 
     αποστολή  των  Ενόπλων  ∆υνάµεων  που  είναι η εξασφάλιση της Χώρας, η 
     υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας  της 
     Πατρίδας.  Κατά τις σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος αναγνωρίζεται η 
     δυνατότητα ασκήσεως "νόµιµης  βίας"  στον  χώρο  των  διεθνών  σχέσεων 
     ενόψει  της  ανάγκης  επιβολής  της  εξωτερικής  κυριαρχίας της Χώρας. 
     (Αρθρ. 2 παρ. 4, 51 καταστατικού ΟΗΕ). Η εθνική  άµυνα  είναι  "έννοµο 
     αγαθό" η προστασία του οποίου οργανώνεται από τον συνταγµατικό νόµο σε 
     ένα  ευρύτατο πλέγµα κανόνων µέσω των οποίων επιτακτικά συνεισφέρονται 
     άµεσες, προσωπικές, ίσες και καθολικές υπηρεσίες  και  µέσα  (άρθρ.  4 
     παρ.  1,  5, 6-22 παρ. 3 εδαφ. γ'-25 παρ. 4) χάριν του σκοπού της, ενώ 
     επιβάλλονται, για την προστασία και  την  αποτελεσµατικότητά  της,  µε 
     γενικές   "αµυντικές"   ρήτρες  εκτεταµένοι  περιορισµοί  στην  άσκηση 
     θεµελιωδών ατοµικών δικαιωµάτων (π.χ. 5 παρ. 1 εδαγ. β'-13  παρ.  6-14 
     παρ.  3  εδαφ.  γ'-19).  Είναι  µία  έννοια  "µη  διαλεκτική" απολυτως 
     συνυφασµένη µε την ύπαρξη του Κράτους και του Εθνους. Η εξασφάλισή της 
     δεν επαφίεται εις τον πατριωτισµό των Ελλήνων,  αλλ'  ανατίθεται  στον 
     µηχανισµό  αποκλειστικώς  των  Ενόπλων  ∆υνάµων  της  Χώρας. (Αρθρ. 48 
     Συντ/75 - Ν. 566/77 "περί  καταστάσεως  πολιορκίας"  Ν.  660/77  "περί 
     Υπουργείου  Εθνικής  Αµύνης - 138 ΕΠΠΚ - 43, 70 ΣΠΚ). Σηµαίνει stricto 
     sensu την ένοπλη στρατιωτική υπεράσπιση της εθνικής  ανεξαρτησίας  και 
     εδαφικής  ακεραιότητας της χώρας, (Φ. Βασιλογιάννης, ό.π. σελ. 42). Εξ 
     ορισµού, κατά την λογική και την ανάγκη των πραγµάτων ή, χάριν  αυτής, 
     υποχρέωση, µόνο ως στρατιωτική - ένοπλη εκλαµβάνεται, εκπληρώνεται και 
     αξιώνεται.  Παρέχεται  στους  χώρους των εγκαταστάσεων, τηςοργανώσεως, 
     εκπαιδεύσεως και  αποστολής  των  Ενόπλων  δυνάµεων,  και  πάντοτε  ως 
     υπηρεσία  ευθείας,  προσωπικής και άµεσης σχέσεως προς τον στρατιωτικό 
     εξοπλισµό, τα µέσα και  τις  υπηρεσίες  οργανώσεως,  εκπαιδεύσεως  και 
     εκπληρώσεως της κυρίας αποστολής των Ενόπλων ∆υνάµεων. 
       γ.   Η   ιστορική   καταγωγή  και  ερµηνεία  του  άρθρου  4  παρ.  6 
     προσδιορίζουν, εκ του ασφαλούς, την έννοια και τα όρια της, υπ' αυτού, 
     επιβαλλοµένης  υποχρεώσεως.  Η  έννοια  της  τελευταίας  αποτελεί  την 
     συνταγµατική έκφραση της ιστορικής και εθνικής συνειδήσεως των Ελλήνων 
     υπό  την  εξέχουσα  ηθική της σηµασία. Ο συντακτικός νοµοθέτης ηθέλησε 
     την υποχρέωση µε τα εκτιθέµενα σαφή χαρακτηριστικά  της  ένοπλης,  και 
     αυστηρώς   απαλλαγµένης  από  τις  προσβολές  οποιωνδήποτε  θεµελιωδών 
     ατοµικών  δικαιωµάτων,  και  ειδικώτερα  από  αξιώσεις  ή  πεποιθήσεις 
     συνειδήσεων.  Η  κατοχύρωση της στρατιωτικής υποχρεώσεως εξασφαλίζεται 
     µε τον κανόνα του άρθρου 13 παρ. 4 ο οποίος οπωσδήποτε περιορίζει  τις 
     εκδηλώσεις  της  ιδεολογικής,  φιλοσοφικής κλπ συνειδήσεως τουλάχιστον 
     στον ίδιο βαθµό που αποκλείει την υπό  ειδική  συνταγµατική  προστασία 
     (άρθρ.  13 παρ. 1 - 110 παρ. 1) θρησκευτική συνείδηση ως λόγο αρνήσεως 
     των υποχρεώσεων προς το Κράτος, και ιδιαιτέρως  της  κορυφαίας  αυτών, 
     του άρθρου 4 παρ. 6. 
       Ο  πλέον  όµως άµεσος, ειδικός και καθολικός περιορισµός των, εκ της 
     συνειδήσεως, αντιρρήσεων κατά της υποχρεώσεως  του  άρθρου  4  παρ.  6 
     συνάγεται,  µε  πανηγυρικό  τρόπο,  από τα πρακτικά της συζητήσεως της 
     Βουλής, όπου καταγράφονται η επίµονη και "αιρετική", στην  µέχρι  τότε 
     συνταγµατική  µας  παράδοση,  πρόταση  συνταγµατικής  καθιερώσεως  της 
     άοπλης  ή  κοινωνικής  θητείας  και  η  κατηγορηµατική  της   απόρριψη 
     (Πρακτικά Ε' Αναθ. Βουλής, σελ. 56, 390, 391, 392). 
       δ.  ∆ια  της  συστηµατικής και λειτουργικής σχέσεως των καθιερωτικών 
     της  διατάξεων,  στο  πλαίσιο  του  Συντάγµατος,  η  ένοπλη  υποχρέωση 
     κατοχυρώνεται  µε  κανόνα υπερνοµοθετικού δικαίου. Ετσι, εναρµονίζεται 
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     µε την ιδεολογία του "ενόπλου έθνους"  και,  µέσω  του  οργανικού  της 
     δεσµού  µε  την λαϊκή κυριαρχία (άρθρ. 1 παρ. 3 Συντ), αναγορεύεται σε 
     κορυφαία αυτής συνέπεια  και,  ταυτοχρόνως,  σε  µείζονα  εγγύηση  της 
     συνταγµατικής   δηµοκρατίας   (Ν.   Αλιβιζάτου,  ό.π.,  σελ.  261,  Φ. 
     Βασιλογιάννη, ό.π., σελ. 27). ∆ια της σχέσεως µεταξύ των παραγράφων  6 
     και  1  και  5  του  άρθρου  4  εξειδικεύεται  η αρχή της ισότητας, ως 
     στρατιωτική υποχρέωση και ισότητα φόρου "ενόπλων θυσιών και  αίµατος". 
     Συγκεκριµενοποιείται   η  ένοπλη  υποχρέωση,  ως  ειδική,  έναντι  της 
     κατευθυντήριας, γενικής αρχής του άρθρ. 25 παρ. 4 Συντ. κατά την οποία 
     το  "Κράτος  δικαιούται  να  αξιώνει,  από  όλους  τους  πολίτες,  την 
     εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης". 
       Επιβεβαιώνεται  ως  αµετάθετη στρατιωτική υποχρέωση όλων των Ελλήνων 
     µε την περιοριστική ρήτρα του άρθρ. 13 παρ.  4.  ∆ιαφοροποιείται,  από 
     τις  µη  στρατιωτικού χαρακτήρα, υποχρεώσεις του άρθρ. 22 παρ. 3 εδαφ. 
     γ'. Επιβάλλει περιοριστικά όρια στην άσκηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων 
     (άρθρ. 5 παρ. 1, 4-13, παρ. 1-14, παρ. 1, 3-18, παρ. 3-19-22, παρ. 3). 
     Η ίδια ένοπλη υποχρέωση διαµορφώνει, και  εγγυάται,  τις  προϋποθέσεις 
     και  τους  όρους  εξασφαλίσεως  της  ειρήνης, της ασκήσεως της εθνικής 
     εξωτερικής πολιτικής (άρθρ. 2 απρ. 2-28) και της  κυβερνητικής  (άρθρ. 
     82  παρ.  1) ενώ, σε καταστάσεις εξωτερικών ή άλλων κινδύνων, εγγυάται 
     την εδαφική ακεραιτότητα, την εθνική ανεξαρτησία και την  συνταγµατική 
     δηµοκρατία,  ασκουµένη  υπέρ  της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας (άρθρ. 1 
     παρ. 3-48-68 παρ. 2, εδάφ. 2). 
  
       ΙΙ. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
       α. Η εναλλακτική (κοινωνική) θητεία από την άποψη όχι της  καθολικής 
     απορρίψεως    της    στρατιωτικής    υποχρεώσεως,   αλλ'   ως   αίτηµα 
     αποστρατιωτικοποιήσεώς της (άρνηση  εκπληρώσεως  για  σοβαρούς  λόγους 
     συνειδήσες,  καθιέρωση  άοπλης, χωρίς τη χρήση, ή εκπαίδευση στη χρήση 
     όπλων, ή ως κοινωνική θητεία σε µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς  του 
     δηµοσίου   τοµέα   καιΟ.Τ.Α.)   προβάλλεται   µε   λόγο   συνειδήσεως, 
     θρησκευτικό, φιλοσοφικό, ιδεολογικό. Το  Σύνταγµα,  έναντι  των  λόγων 
     αυτών, είναι υπερκείµενος τυπικός νόµος, απολύτως "κλειστός", τόσο δια 
     της  διατάξεως  του  άρθρ.  13  παρ.  4,  που  αίρει  τις θρησκευτικές 
     αντιρρήσεις, όσο και, ιδίως, δια της παραγράφου 6, του άρθρ. 4 που δεν 
     επιτρέπει τις αντιρρήσεις  ιδεολογικού,  ηθικού  κ.λπ.  χαρακτήρα  (Ν. 
     Αλιβιζάτου,  ό.π.  σελ.  522,  Ν.  Παρασκευόπουλου,  ό.π.,  σελ. 6, Α. 
     Παπαδαµάκη, στο ίδιο, σελ. 9,  Φ.  Βασιλογιάννη,  ό.π.,  σελ.  40,  Κ. 
     Σιµιτζή,  στο  ίδιο,  σελ  63  επ.).  Η,  κατά τα εκτεθέντα, απρόσφορη 
     αναζήτηση συνταγµατικού ερείσµατος των  αντιρρήσεων  συνειδήσεως  στις 
     διατάξεις  του  άρθρου  4  παρ.  6 Συντ/75, αφενός αποκλείει κάθε άλλη 
     συνταγµατική  βάση  υποστηρίξεώς  τους,  και   αφετέρου   αναδεικνύει, 
     πανηγυρικώς,  τον  κρίσιµο  ανωτέρω  κανόνα  σε αµετάθετο συνταγµατικό 
     κώλυµα για την παραδοχή τους και την αλλοίωση του  χαρακτήρα  και  του 
     περιεχοµένου  της  στρατιωτικής  υποχρεώσεως.  Ετσι, οι επίµαχοι λόγοι 
     συνειδήσεως µένουν στο χώρο της ατοµικής τους αυτονοµίας ως θεωρητικές 
     προσωπικές  πεποιθήσεις,  εφόσον,  όχι   µόνο   δεν   αναφέρονται   σε 
     ειδικότερη,   συνταγµατικώς  προστατευοµένη  εκδήλωσή  της,  αλλά  και 
     αποκηρύσσονται  δια  κατηγορηµατικών  προσταγών  του  Συντάγµατος.   Η 
     αναγωγή  των  αντιρρήσεων στη συνείδηση παραµένει απόπειρα, προσωπικής 
     µόνο,  ηθικοποιήσεως,  ερήµην  και  σε   περιφρόνηση   της   κρατούσας 
     κοινωνικής  ηθικής  αντιλήψεως  και  συνειδήσεως. Αποτελούν προβάδισµα 
     συνειδησιακής αποφάσεως του ατόµου σε  καθαρώς  φιλοσοφικοηθικό  κ.λπ. 
     επίπεδο (Α. Παπαδαµάκη, ό.π., σελ. 14). 
       Συνιστούν,   οι   αντιρρήσεις   αυτές,   αντίδραση,  όχι  βάσει  της 
     βλαπτικότητας της υποχρεώσεως (την αναγκαιότητα  και  χρησιµότητά  της 
     χάριν  του δηµοσίου συµφέροντος την απορρίπτουν) αλλά του ωφεληµατικού 
     µόνο φρονήµατος του ατόµου. Προσβάλλουν το έννοµο  αγαθό  της  εθνικής 
     άµυνας  υπονοµεύοντας τον σκοπό της (εθνική ανεξαρτησία κ.λπ.), µε την 
     αποδυνάµωση της στρατιωτικής υπηρεσίας, της  µαχιµότητας,  ετοιµότητας 
     και αποτελεσµατικότητας των Ενόπλων ∆υνάµεων. Παραβιάζουν ανεπιτρέπτως 
     την   συνταγµατική  προτεραιότητα  του  καθήκοντος,  χάριν  προσωπικής 
     ιδεολογικής αντιλήψεως και ατοµικού συµφέροντος (Μάνεση,  Το  πρόβληµα 
     της  ασφάλειας  του  Κράτους και η ελευθερία, σελ. 402-403, του ιδίου, 
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     Συνταγµατικά δικαιώµατα, σελ. 257). Εισάγουν την απαράδεκτη ιδεολογική 
     ένσταση κατά της λειτουργίας και του σκοπού των συνταγµατικών  κανόνων 
     οι  οποίοι,  και  υπό  την  εκδοχή  ακόµη  του  ιδιάζοντος  πολιτικού- 
     ιδεολογικού τους χαρακτήρα, διακρατούν  αναλοίωτη  την  τυπική  νοµική 
     τους  φύση  και δεν αποξενώνονται από την νοµική µέθοδο ερµηνείας τους 
     (Α. Μανιτάκη, ΤοΣ 1985, 476, Α. Μάνεση, Το Συντ.  ∆ίκαιο,  σελ.  194). 
     Αναπτύσσονται,   εκτός   του  Συντάγµατος,  ως  απαράδεκτες  ενστάσεις 
     "αντισυνταγµατικότητας" των κανόνων του (σχετ. Α. Ράϊκου,  Συντ.  ∆ικ. 
     τόµος  Β',  1984,  σελ. 27). Την υπό αυτοδύναµη συνταγµατική προστασία 
     υποχρέωση του άρθρου 4 παρ. 6 επιβάλλουν και οι  λεγόµενες  "αµυντικές 
     γενικές  ρήτρες"  εκ του Συντάγµατος, που αποτρέπουν την µετατροπή της 
     σε δικαίωµα (Ν. Αλιβιζάτος, ό.π., σελ. 522, Α.  Σβώλου  -  Γ.  Βλάχου, 
     ό.π.,  σελ. 262-3, Φ. Βασιλογιάννη, ό.π., σελ. 29, 36). Ειδικότερα, οι 
     συνειδησιακοί λόγοι αποκλείεται ν' αναχθούν, δια του  Συντάγµατος,  σε 
     δικαίωµα  του υποχρέου της στρατιωτικής υποχρεώσεως προς καθορισµό της 
     συµµετοχής του και του είδους της,  στην  εθνική  άµυνα.  Το  δικαίωµα 
     αυτό,  µε ρητή συνταγµατική επιφύλαξη του άρθρ. 82 παρ. 1, ανήκει στην 
     Κυβέρνηση.  Η  οποιαδήποτε,  συνταγµατικώς   κατοχυρωµένη   ελευθερία, 
     προσδιορίζεται   κατά   περιεχόµενο   από   το   ίδιο   το   Σύνταγµα, 
     αυτοκαθορισµός του ατοµικού δικαιώµατος, όχι  χάριν  των  διαφωνούντων 
     ολίογων,  αλλά  προς  το  συµφέρον  του συνόλου των πολιτών εφόσον, ως 
     ουσία της δηµοκρατικής πολιτείας, πρέπει να είναι ίση και αδιαίρετη. 
       β. Τα όρια των θεµελιωδών δικαιωµάτων  προσδιορίζονται  από  τα  ίσα 
     δικαιώµατα  των άλλων, το Σύνταγµα και τις ηθικές αρχές και αντιλήψεις 
     του  κοινωνικού  συνόλου.  Τα  δικαιώµατα  των  άλλων,  πέρα  από  τον 
     συνταγµατικό  τους αυτοκαθορισµό, υποβάλλονται και στον περιορισµό της 
     κορυφαίας αρχής της ισότητας  του  άρθρου  4  παρ.  1,  και  2,  5.  Η 
     τελευταία    αναγορεύεται   σε   διαρκή   και   θεµελιώδη   αξία   της 
     κρατικής-εθνικής  ενότητας,  και  ως  καταστατική   αρχή   της   "ίσης 
     ελευθερίας"  ή "της ισότητας της ελευθερίας" και για την υποχρέωση του 
     άρθρ. 4 παρ. 6, ως ειδικό δικαίωµα των  τρίτων  προς  ίση  στρατιωτική 
     θητεία  (Π.  Παραρά,  Corpus,  ό.π., σελ. 73). Εναντι της γενικής όµως 
     αρχής της ισότητας, η υποχρέωση του άρθρου 4 παρ. 6 κατασφαλίζεται  µε 
     ειδικότερες,  γι'  αυτό  και ισχυρότερες, διατάξεις που επενεργούν, ως 
     αποτρεπτικές, στην καθιέρωση από τον  νοµοθέτη,  παρεκκλίσεων  εκ  της 
     "ειδικής ισότητας" (σχετ. Ράϊκου, ό.π., σελ. 193, 195). 
       Το  Σύνταγµα καθιερώνει τις ανωτέρω γενικές περιοριστικές ρήτρες του 
     δηµοσίου συµφέροντος δια των  οποίων  διαχέεται  µία  άµεση  και  ρητή 
     εκδήλωση  µέριµνας  προς τον σκοπό προστασίας του "σκληρού πυρήνα" της 
     κρατικής εξουσίας, και δι' αυτής, της υποστάσεως του  Εθνους  (Μάνεση, 
     ό.π.,  σελ.  402, 403 και 257, ΝοΒ 34, 633). Ειδικότερα, η στρατιωτική 
     υποχρέωση είναι το κατ' εξοχήν οργανικό στοιχείο της συγκροτήσεως  και 
     διασφαλίσεως  του  ανωτέρω  σκληρού  πυρήνα  του  Κράτους  και ένας ex 
     constiutione περιορισµός της  ελευθερίας  συνειδήσεως  (Αντ.  Παντελή, 
     Ζητήµατα  συνταγµατικών  επιφυλάξεων, σελ. 150, Φ. Βασιλογιάννη, ό.π., 
     σελ.  33).  ∆ια  της  αρχής  της   ισότητας,   διατελούσης   κατά   τα 
     προεκτιθέµενα  σε  σχέση  αλληλοσυµπληρώσεως και αλληλοεξαρτήεως µε το 
     γενικό συµφέρον (ΤοΣ 1978,  σελ.  422  επ.)  αποκλείεται  η  αναλογική 
     διαφοροποίηση   της  στρατιωτικής  υποχρεώσεως  υπέρ  των  αντιρρησιών 
     συνειδήσεως, ελλείποντος λόγου γενικότερου συµφέροντος,  συνταγµατικής 
     πάντα  αναγωγής,  και  ενόψει της απαγορεύσεως των διακρίσεων, κατά τα 
     άρθρα 5 παρ. 2 Συντ. και 14 της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως  των  ∆ικαιωµάτων 
     του  Ανθρώπου  (Α.  Μάνεση,  Συν.  δικαιώµατα,  ό.π.,  σελ. 123-4). Οι 
     κρατούσες  ηθικές  αντιλήψεις  και  αρχές   του   κοινωνικού   συνόλου 
     διάκεινται αρνητικές προς αξιώσεις µιας µικρής µειοψηφίας, περιοδικώς, 
     και  αναλόγως  των  συνθηκών, εµφανιζόµενες, η νοµοθετική παραδοχή των 
     οποίων θα τις αναγόρευε σε θέση υπερκείµενη της συντακτικής  βουλήσεως 
     και  ως  δύναµη  ανατρεπτική  και  των  θεµελιωδών  ακόµη  συντακτικών 
     κανόνων, χωρίς τις διαδικασίες και τύπους του  Συντάγµατος  (άρθρα:  2 
     παρ. 2, 3-110). 
       γ.  Η  προσπάθεια  της  συνταγµατικής  προσαρµογής  των  αντιρρήσεων 
     συνειδήσεως µε την διεύρυνση της εννοίας της  "Εθνικής  Αµυνας"  είναι 
     προφανώς  µη  ανεκτή  από  το  Σύνταγµα.  Ολες  οι  υποκατάστατες, της 
     στρατιωτικής  θητείας,  έννοιες,  δεν  συγκεντρώνουν  κανένα  από   τα 
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     επισηµανθέντα  εννοιολογικά  στοιχεία  της  Εθνικής  Αµυνας, και ως εκ 
     τούτου δεν καλύπτουν την στρατιωτική υποχρέωση,  ούτε  συντελούν  στην 
     άµυνα της χώρας. 
       Η  ratio του άρθρου 4 παρ. 6 είναι προφανώς διαφορετική από αυτή των 
     άρθρων 22 παρ. 3  και  25  παρ.  4,  δια  των  οποίων  καθιερώνεται  η 
     υποχρέωση   άοπλου   συµµετοχής  των  µη  στρατευµένων  Ελλήνων,  στην 
     αντιµετώπιση αναγκών εθνικής άµυνας, ή καταστάσεων εθνικής ανάγκης.  Η 
     διαφορά  αυτή  επιβάλλει  την,  και  µε  τα στοιχεία του υποκειµενικού 
     προσδιορισµού,  αυστηρή  διάκριση  της  ανωτέρω  υποχρέωσεως  από  την 
     στρατιωτική υποχρέωση του άρθρου 4 απρ. 6, η οποία, κατά ταύτα και δεν 
     δύναται  να  αναπληρωθεί  από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις 
     διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 και της παρ. 4 του άρθρου  25.  Από 
     καµιά  άλλη συνταγµατική ρύθµιση, εκτός αυτής του άρθρου 4 παρ. 6, δεν 
     προσδιορίζεται, ούτε εξασφαλίζεται,  κατά  τη  σχέση  της  καταστάσεως 
     ειρήνης,  ενόψει της συνταγµατικής πολιτικής του άρθρου 2 παρ. 2, προς 
     την εθνική άµυνα, η κρατική πολιτική  προστασίας  της  τελευταίας,  ως 
     µέριµνας  για  το  ετοιµοπόλεµο  των  Ενόπλων  ∆υνάµεων  σε  περίπτωση 
     "αµυντικού" πολέµου. 
       Η χρησιµοποίηση εξάλλου των  Ενόπλων  ∆υνάµεων  της  Χώρας  για  την 
     αντιµετώπιση  αναγκών  και  καταστάσεων  µη  σχετιζοµένων,  πέραν  της 
     αµφίβολης συνταγµατικότητας, οπωσδήποτε  δεν  διευρύνει  τα  όρια  της 
     Εθνικής Αµυνας, ως εκ του σαφούς, και αυστηρού, προσδιορισµού της κατά 
     το αντικείµενο, τον σκοπό καιτα µέσα επιτεύξεώς του. 
       Συνεπώς,  και  η  διασταλτική  ερµηνεία  των  κρισίµων  εννοιών  της 
     ρυθµιστικής ενότητας  του  άρθρ.  4  παρ.  6  επιχειρείται  εκτός  του 
     Συντάγµατος,  πέραν  του  ότι το εκθέτει στην ανασφάλεια και οδηγεί σε 
     επικίνδυνες πρακτικές (αναλυτικά, Φ. Βασιλογιάννης, ό.π., σελ. 51-53). 
  
       ΙΙΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 
       Τόσο στις οικουµενικές, όσο και τις περιφερειακές διεθνείς συµβάσεις 
     περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων που  κυρώθηκαν  µε  εσωτερικό  νόµο,  ούτε 
     νοµοθετείται,  ως  θεσµός,  η  κοινωνική  (εναλλακτική)  θητεία,  ούτε 
     υπάρχει ρήτρα προς εξαναγκασµό νοµοθετήσεώς της (βλ. Κ. Σιµιτζή, ό.π., 
     σελ. 64 επ., Ν. Αλιβιζάτου, ό.π., Γ.Η. Κρίππα, ΕΕΝ 1979, 325  επ.).  Η 
     καθιέρωση  του θεσµού της κοινωνικής θητείας εναπόκειται στις επιλογές 
     του Εθνικού Νοµοθέτη, υπό την  απαραίτητη  βεβαίως  συνδροµή  και  της 
     κατάλληλης συνταγµατικής βάσεως, που σήµερα ελλείπει. 
       Ενόψει των ανωτέρω δεδοµένων, η Ολοµέλεια του Νοµικού Συµβουλίου του 
     Κράτους  εξέφρασε  οµοφώνως  την άποψη ότι θα αντέκειτο στο Σύνταγµα η 
     τυχόν νοµοθετική καθιέρωση της κοινωνικής (πολιτικής) θητείας. 
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Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/2001 (1), ΝΟΒ/2002 (1937) 
Ενοπλες ∆υνάµεις. Αντιρρησίες συνείδησης και εναλλακτική κοινωνική 
υπηρεσία αυτών. Παρεκκλίσεις από την καθολικότητα της προς στράτευση 
υποχρεώσεως των ικανών να φέρουν όπλα επιτρέπονται µόνο για σοβαρούς 
λόγους δηµοσίου συµφέροντος, βάσει γενικών και αντικειµενικών 
κριτηρίων, οπότε και είναι συνταγµατικά επιτρεπτές. Αντίθετη µειοψηφία. 
Αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης όσοι επικαλούνται τις 
θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις προκειµένου να µην 
εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι ανωτέρω προσφέρουν 
είτε άοπλη στρατιωτική θητεία, είτε εναλλακτική πολιτική κοινωνική 
υπηρεσία. Οι σχετικές διατάξεις του ν. 2510/1997 δεν αντίκεινται στη 
συνταγµατική αρχή της ισότητας. Αντίθετη µειοψηφία. Παράλειψη της 
∆ιοίκησης να προσκαλέσει τον αιτούντα να παραστεί στη συνεδρίαση της 
Επιτροπής, κατά την οποία εξετάστηκε το αίτηµά του. ∆εκτή η αίτηση 
ακύρωσης. Παρατηρήσεις Β.Βουτσάκη στο ΝοΒ. 
 
 
 
 
 
 
Αριθµός 526/2001 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ∆΄ 
  
  Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 19 Σεπτεµβρίου 2000, µε 
την εξής  σύνθεση : Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του ∆` 
Τµήµατος, Σ. Χαραλαµπίδης, ∆.  Πετρούλιας, Ελ. ∆ανδουλάκη, Π. Κοτσώνης, 
Σύµβουλοι, ∆. Γρατσίας, Ηλ. Μάζος, Πάρεδροι.  Γραµµατέας η Α. Τριάδη, 
Γραµµατέας του ∆` Τµήµατος. 
  
  Για  να δικάσει την από 27 Μαρτίου 1999 αίτηση : 
  
  του ..................... ο  οποίος παρέστη µε τον δικηγόρο ∆ηµ. 
Κρανιώτη (Α.Μ. 11875), που τον διόρισε µε  πληρεξούσιο, 
  
  κατά του...................... ο οποίος παρέστη µε τον Χρ. 
Μπότσιο,  Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
  
  Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ` αριθµ. 
Φ.429.39/34/342701  Σ.84/3.2.1999 απόφαση του Υπουργού Εθνικής κµυνας 
µε την οποία απερρίφθη αίτηµα  υπαγωγής του στις διατάξεις του Ν. 
2510/97 περί αντιρρησιών συνείδησης. 
  
  Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Παρέδρου 
Ηλ.  Μάζου. 
  
  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 τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος 
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, για την άσκηση της κρινοµένης αιτήσεως, που έχει εισαχθεί 
προς  συζήτηση λόγω σπουδαιότητας στην επταµελή σύνθεση του ∆` 
Τµήµατος, έχουν καταβληθεί  τα νόµιµα τέλη και το παράβολο (υπ` αριθµ. 
8481062/1999 διπλότυπο ∆.Ο.Υ. Ενσήµων και  ∆ικαστικών Εισπράξεων 
Αθηνών, υπ` αριθµ. 1532472/1999 ειδικό γραµµάτιο παραβόλου). 
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  2. Επειδή, µε την αίτηση αυτή ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της υπ` 
αριθµ. Φ.  429.39/34/342701/Σ. 84/3.2.1999 αποφάσεως του Υπουργού 
Εθνικής Αµύνης, µε την οποία  απερρίφθη αίτηµα υπαγωγής του αιτούντος 
στις διατάξεις του Ν. 2510/1997 (άρθρα 18 επ.)  περί εναλλακτικής 
πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης. 
  
  3. Επειδή, το άρθρο 4 του Συντάγµατος ορίζει στην παρ. 1 ότι οι 
λλληνες είναι ίσοι  ενώπιον του νόµου, και στην παρ. 6 ότι κάθε 
λλληνας, που µπορεί να φέρει όπλα, είναι  υποχρεωµένος να συντελεί στην 
άµυνα της πατρίδας, σύµφωνα µε τους ορισµούς των  νόµων. Εξάλλου, στο 
άρθρο 4 της, κυρωθείσης µε το Ν.∆. 53/1974 (ΦΕΚ Α` 256),  Ευρωπαϊκής 
Συµβάσεως για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 
θεµελιωδών ελευθεριών, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι : "1. Ουδείς δύναται 
να κρατηθεί εις  δουλείαν ή ειλωτείαν. 2. Ουδείς δύναται να υποχρεωθή 
εις αναγκαστικήν ή υποχρεωτικήν  εργασίαν. 3. ∆εν θεωρείται ως 
"αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία" υπό την έννοιαν του  παρόντος 
άρθρου : α) . . . β) πάσα υπηρεσία στρατιωτικής φύσεως ή, εις την 
περίπτωσιν  των εχόντων αντιρρήσεις συνειδήσεως εις τας χώρας όπου 
τούτο αναγνωρίζετο ως  νόµιµον, πάσα άλλη υπηρεσία εις αντικατάστασιν 
της υποχρεωτικής στρατιωτικής  υπηρεσίας. γ) . . . δ) . . .". Τέλος, 
στο άρθρο 9 παρ. 1 της ιδίας Συµβάσεως ορίζεται ότι : "1.  Παν πρόσωπον 
δικαιούται εις την ελευθερίαν σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας. Το 
δικαίωµα τούτο επάγεται την ελευθερίαν αλλαγής θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
ως και την  ελευθερίαν εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων 
µεµονωµένως ή συλλογικώς,  δηµοσία ή κατ` ιδίαν, διά της λατρείας, της 
παιδείας και της ασκήσεως των θρησκευτικών  καθηκόντων και 
τελετουργιών", ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 αυτής, "Παν  πρόσωπον 
έχει δικαίωµα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωµα τούτο 
περιλαµβάνει  την ελευθερίαν γνώµης ως και την ελευθερίαν λήψεως ή 
µεταδόσεως πληροφοριών ή  ιδεών, άνευ επεµβάσεως δηµοσίων αρχών και 
ασχέτως συνόρων . . .". 
  
  4. Επειδή, µε την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Συντάγµατος 
επιβάλλεται ευθέως  σε όλους τους λλληνες, 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. Λόγω δε της 
αδιάστικτης διατυπώσεως της διατάξεως αυτής και του  επιδιωκοµένου µε 
αυτήν σκοπού, παρεκκλίσεις από τη θεσπιζόµενη µε την διάταξη αυτή 
καθολικότητα της προς στράτευση υποχρεώσεως των ικανών να φέρουν όπλα 
επιτρέπονται, εν όψει και της αρχής της ισότητας των Ελλήνων ενώπιον 
του νόµου, µόνον  για σοβαρούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος που 
καθορίζονται από το νόµο επί τη βάσει  γενικών και αντικειµενικών 
κριτηρίων (ΣτΕ 1616/1977 Ολοµ., 2579/1977 Ολοµ., 56/1981,  3337/1987 
Ολοµ., 1936, 1937/1996, βλ. και ΣτΕ Ολοµ., 1179, 1195/1956, 1259/1957), 
εφόσον, εν όψει και των εκάστοτε αµυντικών αναγκών της χώρας, δεν 
διαταράσσεται η  εύρυθµη λειτουργία του στρατεύµατος. Υπό τις 
προϋποθέσεις αυτές, είναι συνταγµατικώς  επιτρεπτές διαφοροποιήσεις ως 
προς την διάρκεια και τον χρόνο εκπληρώσεως της  στρατιωτικής θητείας 
ή, ακόµη και η αναγνώριση περιπτώσεων απαλλαγής από την  υποχρέωση προς 
στράτευση. Εξάλλου, δεν κατοχυρώνεται µεν, ούτε από το Σύνταγµα, ούτε 
από τις ως άνω διατάξεις των άρθρων 4 (παρ. 1, 2, 3), 9 (παρ. 1) και 10 
(παρ. 1) της  Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την προστασία των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου και των  θεµελιωδών ελευθεριών, ατοµικό δικαίωµα απαλλαγής 
των ικανών να φέρουν όπλα  Ελλήνων, από την υποχρέωση προς στράτευση 
για λόγους "αντίρρησης συνείδησης", είναι,  όµως, συνταγµατικώς ανεκτή, 
εν όψει των ανωτέρω, εφ` όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι  δηµοσίου 
συµφέροντος και δεν θίγεται η εύρυθµη λειτουργία του στρατεύµατος, η 
θέσπιση  άοπλης στρατιωτικής θητείας ή και άλλου είδους υποχρεωτικής 
(π.χ. κοινωνικής) υπηρεσίας  για τους αρνουµένους να εκπληρώσουν τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις λόγω  θρησκευτικών ή ιδεολογικών 
πεποιθήσεων. Αν και κατά τη γνώµη της Συµβούλου Ελένης  ∆ανδουλάκη, 
διάταξη κοινού νόµου που παρέχει µόνο σε πολίτες, οπαδούς ορισµένων 
θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων, την ευχέρεια να εκπληρώσουν την 



 98

υποχρέωση  της στρατιωτικής θητείας µε άοπλη "εναλλακτική" κοινωνική 
υπηρεσία, προσβάλλει ευθέως  τη συνταγµατική αρχή της ισότητας. Και 
τούτο διότι αφενός µεν είναι ανεπίτρεπτη η διάκριση  των πολιτών µε 
κριτήριο τις θρησκευτικές ή τις φιλοσοφικές δοξασίες τους, αφετέρου δε 
η  "εναλλακτική" κοινωνική υπηρεσία, ως ισοδύναµη προς την ένοπλη 
στρατιωτική υπηρεσία,  θα µπορούσε να καθιερωθεί µόνον υπό την µορφή 
παρεχόµενης προς όλους τους  στρατευσίµους δυνατότητος επιλογής µεταξύ 
ένοπλης θητείας ή κοινωνικής υπηρεσίας. 
  
  5. Επειδή, συµµορφούµενος προς την επιταγή της παραγράφου 6 του 
άρθρου 4 του  Συντάγµατος, ο κοινός νοµοθέτης όρισε µε το άρθρο1 παρ. 1 
του Ν. 1763/1988, περί  στρατολογίας των Ελλήνων (ΦΕΚ Α` 57), ότι "όλοι 
οι λλληνες, από την 1η Ιανουαρίου του  έτους κατά το οποίο διανύουν το 
εικοστό έτος µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το  οποίο 
συµπληρώνουν το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση 
στράτευσης  στις λνοπλες ∆υνάµεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 
αυτού". Ειδικώς δε, όσον  αφορά τους αρνουµένους να φέρουν όπλα λόγω 
των θρησκευτικών ή ιδεολογικών τους  πεποιθήσεων, όρισε στο άρθρο 5 του 
ιδίου νόµου, ότι : "2.  . . .  υποχρεούνται να  εκπληρώσουν πλήρη ή 
µειωµένη άοπλη θητεία διπλάσια κατά περίπτωση αυτής που  ορίζεται για 
την κατηγορία στην οποία ανήκουν, καθώς και την προβλεπόµενη κάθε φορά 
εφεδρική υποχρέωση. 3. ξσοι από τους υπαγόµενους στην προηγούµενη 
παράγραφο  εκτίσουν, λόγω καταδίκης για άρνηση εκπλήρωσης και της 
άοπλης θητείας τους, ισόχρονη  φυλάκιση µε την κατά περίπτωση υποχρέωση 
τους, αποφυλακιζόµενοι εξαιρούνται των  προσκλήσεων για κατάταξη. 4. Με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής κµυνας που εκδίδεται  ύστερα από πρόταση 
του Αρχηγού Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, µπορεί, σε περίοδο γενικής  επιστράτευσης ή πολέµου, να 
ανασταλεί το  ευεργέτηµα της προηγούµενης παραγράφου". Το ζήτηµα αυτό 
είχε αντιµετωπισθεί αρχικώς  µε τον Ν. 731/1977 (ΦΕΚ Α` 314), µε το 
άρθρο 1 του οποίου είχε αντικατασταθεί το άρθρο 6  του Ν. ∆/τος 
720/1970, περί Στρατολογίας (ΦΕΚ Α` 253), και είχε ορισθεί (παρ. 5), ως 
προς  τους αρνουµένους να φέρουν όπλα "ένεκα θρησκευτικών πεποιθήσεων", 
ότι "υποχρεούνται  εις εκπλήρωσιν αόπλου υποχρεώσεως θητείας ή 
εκγυµνάσεως επί χρόνον διπλάσιον της  υπό των ενόπλων εκπληρουµένης" (ο 
Ν. 731/1977 καταργήθηκε µε το άρθρο 32 παρ. 1 περ.  η` του Ν. 
1763/1988). 
  
  6. Επειδή, ακολούθως, µε το άρθρο 18 του Ν. 2510/1997 ("Ρύθµιση 
στρατιωτικών  υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών στρατευσίµων, 
ανυποτάκτων και οπλιτών,  τροποποίηση διατάξεων της στρατολογικής 
νοµοθεσίας, καθιέρωση εναλλακτικής υπηρεσίας  και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ 
Α` 136), ορίσθηκε ότι : "1. ξσοι επικαλούνται τις θρησκευτικές ή 
ιδεολογικές τους πεποιθήσεις προκειµένου να µην εκπληρώσουν τις 
στρατιωτικές τους  υποχρεώσεις για λόγους συνείδησης, µπορεί να 
αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες  συνείδησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
επόµενων άρθρων. 2. Οι λόγοι συνείδησης της  προηγούµενης παραγράφου 
θεωρούνται ότι έχουν σχέση µε µία γενική αντίληψη περί ζωής,  βασισµένη 
σε συνειδητές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις, που 
εφαρµόζονται από το άτοµο απαράβατα και εκδηλώνονται µε τήρηση ανάλογης 
συµπεριφοράς. 3. Οι αντιρρησίες συνείδησης καλούνται να προσφέρουν είτε 
άοπλη  στρατιωτική θητεία είτε εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις  του νόµου αυτού. 4.  . . . ". Με το άρθρο 19 
του ιδίου νόµου, το οποίο ρυθµίζει την διάρκεια  και τον τρόπο 
εκπλήρωση, της "υποχρέωσης" των αντιρρησιών συνείδησης ορίζονται, 
µεταξύ άλλων, τα εξής : "1. Οι αναγνωριζόµενοι ως αντιρρησίες 
συνείδησης υποχρεούνται  να εκπληρώσουν άοπλη θητεία ή πολιτική 
υπηρεσία, ίση µε εκείνη που θα εκπλήρωναν αν  υπηρετούσαν ενόπλως, 
προσαυξηµένη κατά δώδεκα (12) µήνες για τους υπόχρεους άοπλης  θητείας 
και κατά δεκαοκτώ (18) µήνες για τους υπόχρεους πολιτικής υπηρεσίας. 2. 
. . .  3. Η  άοπλη θητεία εκπληρώνεται αποκλειστικά στις µονάδες και 
υπηρεσίες του Υπουργείου  Εθνικής κµυνας, που εδρεύουν εκτός των Νοµών 
Αττικής, Θεσσαλονίκης, γέννησης,  καταγωγής ή διαµονής των 
ενδιαφεροµένων, καθώς και εκτός των µεγάλης πληθυσµιακής  πυκνότητας 
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αστικών κέντρων, που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
κµυνας που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε αυτούς 
ανατίθενται  καθήκοντα και τους απονέµονται ειδικότητες που δεν 
συνεπάγονται την χρήση ή την  εκπαίδευση στη χρήση όπλων. 4. Η 
εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία  εκπληρώνεται σε υπηρεσίες 
φορέων του δηµόσιου 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, σε περιοχές εκτός 
των Νοµών Αττικής,  Θεσσαλονίκης, γέννησης, καταγωγής ή διαµονής των 
ενδιαφεροµένων, καθώς και εκτός  των µεγάλης πληθυσµιακής πυκνότητας 
αστικών κέντρων, που καθορίζονται µε απόφαση  του Υπουργού Εθνικής 
κµυνας που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 5.   . . 
.". Με το άρθρο 20 του ιδίου νόµου θεσπίζεται ειδική διοικητική 
διαδικασία για την εξέταση  των αιτηµάτων υπαγωγής στις διατάξεις περί 
αντιρρησιών συνείδησης, ενώ µε το άρθρο 21  ορίζεται ειδικότερα η 
εκπλήρωση της άοπλης θητείας και της εναλλακτικής πολιτικής  κοινωνικής 
υπηρεσίας και προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η έκπτωση από το σχετικό 
δικαίωµα  σε ορισµένες, περιοριστικώς απαριθµούµενες περιπτώσεις. 
Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 2  του νόµου, "Σε περίοδο πολέµου οι 
διατάξεις για την εναλλακτική υπηρεσία µπορεί να  αναστέλλονται µε 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής κµυνας, που δηµοσιεύεται στην  Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση αυτή όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική 
πολιτική κοινωνική υπηρεσία, εντάσσονται στους υπόχρεους άοπλης 
θητείας". 
  
  7. Επειδή, όπως προκύπτει και από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του 
Ν.  2510/1997 (εισηγητική έκθεση σχεδίου νόµου, πρακτικά, από 28 και 
29.5.1997, της ∆ιαρκούς  Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής κµυνας και 
Εξωτερικών Υποθέσεων, πρακτικά  συζητήσεων της Ολοµέλειας της Βουλής, 
συνεδριάσεις ΡΜΑ` της 3ης Ιουνίου 1997 και ΡΜΓ`  της 5ης Ιουνίου 1997), 
η νοµοθετική κατοχύρωση της "εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής 
υπηρεσίας" των αντιρρησιών συνείδησης κρίθηκε επιβεβληµένη για σοβαρούς 
λόγους  δηµοσίου συµφέροντος. Οι λόγοι αυτοί συνίστανται α) στην κατά 
την εκτίµηση του νοµοθέτη,  υποχρέωση λήψης µέτρων που αποσκοπούν στην 
πληρέστερη προστασία της ελευθερίας  της συνείδησης, β) στην ανάγκη 
αντιµετώπισης του κοινωνικού προβλήµατος, που  δηµιουργήθηκε από την 
άρνηση των αντιρρησιών συνείδησης να υπαχθούν στο καθεστώς  της άοπλης 
θητείας, κατά τα προβλεπόµενα στους Ν. 731/1977 (άρθρο 1 παρ. 5) και 
1763/1988 (άρθρ. 5 παρ. 2-4), και την εξ αυτού του λόγου µη επίτευξη 
του επιδιωχθέντος µε  τις ανωτέρω διατάξεις σκοπού, γ) στην επιθυµία 
εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε  τα διεθνώς κρατούντα, και 
ειδικότερα µε τις αντίστοιχες νοµοθεσίες των περισσοτέρων  Ευρωπαϊκών 
Κρατών, ενόψει και των διεθνών κειµένων (άρθρο 18 του κυρωθέντος µε το 
Ν. 2462/1997, ΦΕΚ Α` 25, ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά 
δικαιώµατα που  υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών 
στη Νέα Υόρκη στις 16  ∆εκεµβρίου 1966, από 7.2.1983, 13.10.1989, 
11.3.1993 και 19.1.1994 ψηφίσµατα του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
R/87/8/9.4.1987 Σύσταση της Επιτροπής των Υπουργών του  Συµβουλίου της 
Ευρώπης, από 29.6.1990 κείµενο της διάσκεψης της Κοπεγχάγης "περί 
ανθρωπίνης διαστάσεως της ∆ιάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 
στην Ευρώπη  - ∆.Α.Σ.Ε."), µε τα οποία συνιστάται η θέσπιση µορφών 
εναλλακτικής θητείας των  αντιρρησιών συνείδησης, και δ) στην εκτίµηση 
ότι η στράτευση των αντιρρησιών  συνείδησης µπορεί να αποβεί σε βάρος 
της εύρυθµης λειτουργίας του στρατεύµατος (βλ.  συναφώς την παρατήρηση 
του Υφυπουργού Εθνικής Αµύνης ότι "ούτε, όµως, και αν τους  είχαµε µέσα 
στο στράτευµα, αποτελούν [οι αντιρρησίες συνείδησης] στοιχείο συνοχής 
και  ενθάρρυνσης, ανάπτυξης και υποστήριξης του ηθικού", σε πρακτικά 
συζητήσεων  Ολοµέλειας της Βουλής, Συνεδρίαση ΡΜΑ` της 3ης Ιουνίου 
1997, σελ. 7147). Προκύπτει,  επίσης, ότι ελήφθησαν υπόψη οι 
επιπτώσεις, από την εισαγωγή του νέου αυτού θεσµού,  στην λειτουργία 
του στρατεύµατος, ενόψει και του αριθµού των στρατευσίµων οι οποίοι, 
κατά το παρελθόν, αρνήθηκαν την στράτευση για λόγους συνείδησης (βλ. 
πρακτικά  συζητήσεων Ολοµέλειας της Βουλής, σελ. 7156), προς τον σκοπό 
δε της προλήψεως τυχόν  καταστρατηγήσεων του θεσµού, προβλέπεται αφενός 
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ειδική διοικητική διαδικασία για την  εξέταση των αιτηµάτων υπαγωγής σε 
αυτόν, και αφετέρου διαφοροποιήσεις ως προς την  διάρκεια και τον τόπο 
εκπλήρωσης της "εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας" σε  σχέση 
µε την στρατιωτική θητεία. Προβλέπεται, τέλος, η δυνατότητα αναστολής 
του  καθεστώτος τούτου της εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας, 
σε περίπτωση  εµπόλεµης κατάστασης. Υπό τα δεδοµένα αυτά, η θεσπιζόµενη 
µε τις ως άνω διατάξεις του  Ν. 2510/1997 "εναλλακτική πολιτική 
κοινωνική υπηρεσία" των αντιρρησιών συνείδησης,  αποτελεί, καταρχήν, 
συνταγµατικώς ανεκτή παρέκκλιση από την υποχρέωση στρατεύσεως,  ενόψει 
των αναφερθέντων σε προηγούµενη σκέψη, εφόσον υπαγορεύεται, κατά τα 
ανωτέρω, από σοβαρούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, καθοριζοµένους από 
το νόµο επί  τη βάσει γενικών και αντικειµενικών κριτηρίων, δεν 
διαταράσσει δε την εύρυθµη λειτουργία  του στρατεύµατος, σύµφωνα µε την 
σχετική, ανέλεγκτη καταρχήν δικαστικώς, εκτίµηση του  νοµοθέτη. Κατά τη 
γνώµη, όµως, της Συµβούλου Ελ. ∆ανδουλάκη, αντίκεινται στην 
συνταγµατική αρχή της ισότητας οι διατάξεις αυτές του Ν. 2510/1997, µε 
τις οποίες  παρέχεται µόνο σε ορισµένους πολίτες, η δυνατότητα 
εκπληρώσεως "εναλλακτικής  πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας", αντί 
στρατιωτικής θητείας, µε κριτήριο τις θρησκευτικές ή  ιδεολογικές τους 
πεποιθήσεις. 
  
  8. Επειδή, κατά το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 2510/1997 "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 λνοπλες  ∆υνάµεις για άοπλη θητεία, 
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής κµυνας, ύστερα από  γνωµοδότηση 
ειδικής επιτροπής, που εξετάζει τη συνδροµή των προϋποθέσεων 
αναγνώρισης των ενδιαφεροµένων ως αντιρρησιών συνείδησης, είτε µέσα από 
τα  δικαιολογητικά που υποβάλλουν, είτε και αυτοπροσώπως, εφόσον τούτο 
απαιτείται . . .". Εξ  άλλου, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 3 της 
εκδοθείσης κατ` εφαρµογή της  εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 22 
παρ. 1 του ιδίου νόµου,  Φ.420/202/57.842.Σ.868/12.12.1997 αποφάσεως 
του Υπουργού Εθνικής Αµύνης (ΦΕΚ  1117/Β/16.12.1997), "στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες η επιτροπή [του άρθρου 20 παρ. 1  του Ν. 2510/1997] 
κρίνει ότι απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφεροµένου στη 
συνεδρίασή της, αλλά αυτός, παρά το ότι προσκαλείται, δεν παρουσιάζεται 
εντός της  οριζοµένης από αυτήν συνεδρίασης, το αίτηµά του τίθεται µεν 
σε κρίση, όµως το γεγονός  της µη παρουσίασής του καταγράφεται στο 
σχετικό πρακτικό". 
  
  9. Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
του  φακέλου, µε την από 3.3.1998 αίτησή του προς το Α` Στρατολογικό 
Γραφείο Αθηνών, ο  αιτών ζήτησε να υπαχθεί στις διατάξεις περί 
"κοινωνικής υπηρεσίας", επικαλέσθηκε δε  σχετικώς, µε την από 10.9.1998 
υπεύθυνη δήλωσή του, "λόγους φιλοσοφικής θεώρησης της  ζωής και της 
προσωπικής συνειδήσεως στην ένστολη και ένοπλη υπηρεσία". Με το υπ` 
αριθµ. 17/28.9.1998 πρακτικό της, η Ειδική Επιτροπή γνωµοδότησε υπέρ 
της απορρίψεως  του κατά τα ανωτέρω αιτήµατος, αφού έλαβε υπόψη της, 
µεταξύ άλλων, "ότι ο αιτών δεν  εµφανίσθηκε ενώπιόν της, καίτοι είχε 
κληθεί", ακολούθως δε εξεδόθη η, προσβαλλόµενη µε  την κρινόµενη 
αίτηση, υπ` αριθµ. Φ.429.39/34/342701/Σ.84/3.2.1999 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής κµυνας, µε την οποία απερρίφθη, τελικώς, το επίδικο 
αίτηµα του  αιτούντος. Ως αιτιολογία της πράξεως αυτής αναφέρεται στο 
σώµα της, ότι "από τα  δικαιολογητικά που υπέβαλε [ο αιτών] καθώς και 
από τα έγγραφα που σχετίζονται µε τις  στρατολογικές του µεταβολές, δεν 
αποδεικνύεται ότι οι ηθικές και φιλοσοφικές του  πεποιθήσεις και οι 
γενικότερες συνειδησιακές του επιλογές και αντιλήψεις περί ζωής 
αποτελούν γι` αυτόν ανυπέρβλητο κώλυµα στράτευσης. Επιπροσθέτως η µη 
παρουσίασή  του ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, αν και είχε κληθεί, 
καθώς και το γεγονός ότι στην  αίτησή του περί υπαγωγής στο καθεστώς 
των αντιρρησιών συνείδησης και στις συναφείς  υπεύθυνες δηλώσεις του, 
δεν διευκρινίζει τους συγκεκριµένους λόγους στους οποίους  βασίζει το 
αίτηµά του, συνηγορούν υπέρ της απορρίψεως του αιτήµατός του". 
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  10. Επειδή, προβάλλεται ότι, κατά παράβαση του νόµου η προσβαλλόµενη 
υπουργική απόφαση εκδόθηκε χωρίς προηγούµενη γνωµοδότηση της Ειδικής 
Επιτροπής  του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 2510/1997 και ότι, πάντως, 
παρανόµως απερρίφθη το αίτηµα  του αιτούντος περί υπαγωγής του στις 
διατάξεις περί εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής  υπηρεσίας των 
αντιρρησιών συνείδησης, χωρίς προηγουµένως να κληθεί αυτός, ενώπιον 
των αρµοδίων οργάνων, προκειµένου να εκθέσει και αυτοπροσώπως τους 
λόγους  υπαγωγής του στις διατάξεις αυτές. Ως προς µεν το πρώτο σκέλος 
του, ο λόγος ακυρώσεως  είναι απορριπτέος, ως ερειδόµενος επί 
εσφαλµένης προϋποθέσεως, εφόσον, όπως  αναφέρθηκε στην προηγούµενη 
σκέψη, επί του επιδίκου αιτήµατος του αιτούντος  γνωµοδότησε, πριν από 
την έκδοση της προσβαλλοµένης αποφάσεως, η Ειδική Επιτροπή  (πρακτικό 
17/28.9.1998), ως προς το δεύτερο, όµως, σκέλος του, ο λόγος ακυρώσεως 
είναι  βάσιµος, δοθέντος ότι, από τα στοιχεία του φακέλου δεν 
αποδεικνύεται προηγούµενη  πρόσκληση του αιτούντος να παραστεί στην 
συνεδρίαση της Επιτροπής, κατά την οποία  εξετάσθηκε το αίτηµά του, για 
την απόρριψη δε του αιτήµατος αυτού ελήφθη υπόψη, κατά τα  αναφερόµενα 
στην προηγούµενη σκέψη, και το γεγονός ότι ο αιτών δεν παρέστη ενώπιον 
της Επιτροπής. Συνεπώς, για τον λόγο αυτό, η προσβαλλόµενη πράξη είναι 
ακυρωτέα.  Κατά τη γνώµη, όµως, της Συµβούλου Ελ. ∆ανδουλάκη, προς το 
διατακτικό της οποίας  συντάχθηκε και ο Πάρεδρος Ηλ. Μάζος, νοµίµως 
απερρίφθη µε την προσβαλλόµενη πράξη,  έστω και µε άλλη αιτιολογία, το 
ερειδόµενο επί ανίσχυρης, ως αντισυνταγµατικής, διατάξεως  νόµου, 
επίδικο αίτηµα. 
  
  11. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόµενη 
αίτηση και να  ακυρωθεί η προσβαλλόµενη πράξη, η δε υπόθεση πρέπει να 
αναπεµφθεί στη ∆ιοίκηση,  προς νέα νόµιµη κρίση. 
  
  ∆ ι ά  τ α ύ τ α 
  
  ∆έχεται την κρινόµενη αίτηση. 
  
  Ακυρώνει την υπ` αριθµ. Φ.429.39/34/342701/Σ. 84/3.2.1999 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής κµυνας. 
  
  Αναπέµπει την υπόθεση στη ∆ιοίκηση προς νέα νόµιµη κρίση, σύµφωνα µε 
τα  εκτιθέµενα στο σκεπτικό. 
  
  ∆ιατάσσει την απόδοση του παραβόλου. 
  
  Επιβάλλει εις βάρος του ∆ηµοσίου την δικαστική δαπάνη του αιτούντος, 
που  ανέρχεται σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) δραχµές. 
  
  Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 28 Σεπτεµβρίου και 12 Οκτωβρίου 2000 
και η  απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση στις 6 Φεβρουαρίου 
2001. 
  
  Ο Πρόεδρος του ∆` Τµήµατος                       Η Γραµµατέας του ∆` 
Τµήµατος 
  
  
  Μ. Βροντάκης                                    Α. Τριάδη 
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Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1993 (1) 
    Ελληνική Αστυνοµία. Κρίσεις αξιωµατικών. Κρίση αστυνοµικού διευθυντή ως 
    ευδοκίµως τερµατίσαντος την υπηρεσία και προαγωγή στον βαθµό του 
    ταξίαρχου άλλου νεότερου. Αιτιολογία της κρίσης. Η αιτιολογία είναι 
    νόµιµη όταν αναφέρει τα προσόντα τα οποία δεν έχει ο παραληφθείς και τα 
    αντίστοιχα προσόντα που έχει ο νεότερος που κατέλαβε τη θέση του 
    ταξίαρχου. 
 
 
 
 
 
     Ε.Ο. 
  
     Αριθµός 2918/1993 
  
     ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
  
     ΤΜΗΜΑ Γ' 
  
                     Συνεδρίασε δηµόσια  στο  ακροατήριό  στις  11  Μαρτίου 
     1993,  µε την εξής σύνθεση : Αν. Μαρίνος, Σύµβουλος της Επικρατείας, 
     Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τµήµατος που  είχε  κώλυµα, 
     Ν. Παπαδηµητρίου, Γ. Σταυρόπουλος, Σύµβουλοι, Γ. Παπαµεντζελόπουλος, 
     Εµ. ∆αρζέντας, Πάρεδροι, Αντ. Γαϊτάνης, Γραµµατέας του Γ' Τµήµατος. 
  
     Γ ι α να δικάσει την από 14 Μαϊου 1990 αίτηση: 
  
                     τ ο υ ∆ιονυσίου Φωτίου Τασσοπούλου, κατοίκου Πατρών, 
     οδός  Αργυροκάστρου αριθµός 47, ο οποίος παρέστη µε τον δικηγόρο Ιω. 
     Λιακόπουλο (Α.Μ. 8512), που τον διόρισε µε πληρεξούσιο, 
  
                     κ α τ ά του Υπουργού  ∆ηµόσιας  Τάξης,  ο  οποίος  πα 
     ρέστη µε τον Εµ. Λουδάρο, Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
  
                     Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ' 
     αριθµ. 6/1990 απόφαση του Ανωτάτου Συµβουλίου Ελληνικής Αστυνοµίας και 
     κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της ∆ιοικήσεως. 
  
                     Η  εκδίκαση  άρχισε  µε  την ανάγνωση της εκθέσεως του 
     Εισηγητού, Παρέδρου Γ. Παπαµεντζελόπουλου. 
  
                     Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο  του  αι 
     τούντος,  ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόµενους λόγους 
     ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του 
     Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της. 
  
                     Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το  δικαστήριο  συνήλθε  σε 
     διάσκεψη 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 κρινοµένης αιτήσεως 
     έχουν καταβληθεί τα νόµιµα τέλη και το παράβολο (διπλότυπα 5978590 και 
     5978591/1990 της ∆.Ο.Υ. ∆ικαστικών Εισπράξεων  Αθη νών  και  661045, 
     3321801 ειδικά γραµµάτια παραβόλου). 
  
                     2.  Επειδή,  µε την αίτηση αυτή ζητείται εµπροθέσµως η 
     ακύρωση της 6/8.3.1990 αποφάσεως του Ανωτάτου Συµβουλίου της Ελληνικής 
     Αστυνοµίας µε την οποία, µετά  την  1969/1988  ακυρωτική  απόφαση  του 
     Συµβουλίου  της Επικρατείας, επικυρώθηκε και πάλι η 5/1986 απόφαση του 
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     Ανωτέρου Συµβουλίου του ιδίου Σώµατος. Με την τελευταία αυτή απόφαση ο 
     αιτών, Αστυνοµικός ∆ιευθυντής της Ελληνικής  Αστυνοµίας,  προερχόµενος 
     από το Σώµα της Ελληνικής Χωροφυλακής και έχων κριθεί για το έτος 1985 
      1986  ως  διατηρητέος στο βαθµό αυτό, παρελείφθη κατά την επιλογή 
     για την πλήρωση  κενών  θέσεων  στο  βαθµό  του  Ταξιάρχου,  κριθείς 
     περαιτέρω  ως  ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία του στον βαθµό του 
     Αστυνοµικού ∆ιευθυντού. 
  
                     3. Επειδή, στο άρθρο 46  του  ν.  1481/1984  (Α'  152) 
     αναφέ ρονται  οι  τρόποι  µε τους οποίους είναι δυνατό να κριθούν οι 
     αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας.  Ειδικότερα,  στο  άρθρο  αυτό 
     ορίζονται  τα  εξής  :  "Κατά τις κρίσεις για προαγωγές οι αξιωµατικοί 
     κρίνονται ως εξής : 1 ...  "...  5.  ∆ιατηρητέοι  οι  αξιωµατικοί  των 
     βαθµών αστυνοµικού υποδιευθυντή, αστυνοµικού διευθυντή, υποστρατήγου 
     και   αντιστρατήγου,   οι   οποίοι   κατά  την  κρίση  του  συµβουλίου 
     συγκεντρώνουν από τουλάχιστον επαρκή µέχρι απόλυτο βαθµό  τα  προσόντα 
     που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του βαθµού που κατέχουν. 
     Από  τους  αξιωµατικούς  αυτούς, ανάλογα µε τις κενές οργανικές θέσεις 
     που προκύπτουν κάθε φορά στον ανώτερο βαθµό, επιλέγονται για  προαγωγή 
     εκείνοι  που θεωρούνται ότι συγκεντρώνουν σε απόλυτο βαθµό τα προσόντα 
     για την άσκηση των καθηκόντων του βαθµού  στον  οποίο  προάγονται.  6. 
     Ευδόκιµα   τερµα τίσαντες  τη  σταδιοδροµία  τους  :  "α)...  β)  οι 
     αστυνοµικοί διευθυντές, υποστράτηγοι και  αντιστράτηγοι  που  κρίθηκαν 
     διατηρητέοι,  αλλά  παραλείπονται  λόγω  προαγωγής  νεωτέροι  τους  σε 
     ανώτερο βαθµό ...  γ)  οι  αστυνοµικοί  διευθυντές,  υποστράτηγοι  και 
     αντιστράτηγοι  που  κατά  την κρίση του συµβουλίου θεωρούνται ότι κατά 
     την άσκηση των καθηκόντων τους απέδωσαν όσα µπορούσαν να αποδώσουν και 
     η παραµονή τους στην υπηρεσία δεν κρίνεται αναγκαία ή δεν  προάγει  το 
     υπηρεσιακό  συµφέρον.  δ)  ...  7.  Οι  αξιωµατικοί που κρίνονται ως 
     ευδόκιµα τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους, πλην των υποστρατήγων που 
     αποστρατεύονται µε τον ίδιο  βαθµό,  προάγονται  στην  ενέργεια  εκτός 
     οργανικών  θέσεων  στον  επόµενο  βαθµό  και ύστερα από τριάντα ηµέρες 
     αποστρατεύονται µε το βαθµό στον οποίο προήχθησαν". Εξάλλου, στο άρθρο 
     45 παρ. 1 περ. β'  του  ίδιου  νόµου  ορίζεται  το  Ανώτερο  Συµβούλιο 
     Κρίσεων  ως  αρµόδιο  για  τις  κρίσεις  των αξιωµατικών της Ελληνικής 
     Αστυνοµίας, ενώ για την επανάκριση των αστυνοµικών διευθυντών  αρµόδιο 
     είναι,  σύµφωνα  µε  τη  διάταξη  της περ. α' της ίδιας παραγράφου, το 
     Ανώτατο Συµβούλιο Κρίσεων.  Περαιτέρω,  στην  παρ.  2  του  άρθρου  45 
     αναφέρεται ότι για τα λοιπά θέµατα κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας 
     των  αξιωµα τικών της Ελληνικής Αστυνοµίας εφαρµόζονται οι διατάξεις 
     του ν. 671/1977, όπως µεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν, οι οποίες  ίσχυαν 
     για  το προσωπικό της Χωροφυλακής των αντιστοίχων βαθµών. Επί πλέον µε 
     το άρθρο 1 του πρ. δ/τος 159/1986 (61 Α') θεσµοθετήθηκε στην  ελληνική 
     αστυνοµία  ο  βαθµός  του ταξιάρχου που τοποθετείται µεταξύ των βαθµών 
     του αστυνοµικού διευθυντή και του υποστρατήγου,  εισάγονται  δε  στο 
     βαθµό  αυτό  οι  αστυνοµικοί  διευθυντές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
     άρθρου 46 παρ. 5, 6 και 7 του ν. 1481/ 1984. Τέλος, στο άρθρο 3 του ν. 
     1234/1982  (Α'  23)  ορίζεται  ότι  για  τους  συνταγµατάρχες  (βαθµός 
     αντίστοιχος των αστυνοµικών διευθυντών) το αρµόδιο συµβούλιο κρίσεως 
     συντάσσει   πίνακες   διατηρη  τέων,   ευδοκίµως   τερµατισάντων  τη 
     σταδιοδροµία τους και αποστρατευτέων. 
  
                     4. Επειδή, από το συνδυασµό  των  πιο  πάνω  διατάξεων 
     συνάγεται  ότι υπό το κράτος του ν. 1481/1984 (όπως άλλωστε και υπό το 
     προηγούµενο καθεστώς των νόµων 671/1977 και  1234/1982)  οι  προαγωγές 
     των  αστυνοµικών  διευθυντών  σε  ταξιάρχους  διενερ γούνται  σε δύο 
     στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο οι αστυνοµικοί διευθυντές κρίνονται  ως 
     διατηρητέοι,  ευδοκίµως  τερµατίσαντες  τη  στα διοδροµία  τους  και 
     αποστρατευτέοι και εγγράφονται αντιστοίχως στους πίνακες  διατηρητέων, 
     ευδοκίµως  τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους και αποστρατευτέων. Ως 
     διατηρητέοι   κρίνονται   οι   αστυνοµικοί   διευθυντές   οι    οποίοι 
     συγκεντρώνουν  σε  βαθµό τουλάχιστον λίαν καλώς τα νόµιµα ουσιαστικά 
     προσόντα προς προαγωγή,  γιατί  στην  περίπτωση  αυτή  θεωρούνται  ότι 
     συγκεντρώνουν  σε  επαρ κή  τουλάχιστον  βαθµό  τα προσόντα τα οποία 
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     απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων  του  βαθµού  που  κατέχουν. 
     Οσοι   αστυνο µικοί  διευθυντές  δεν  αξιολογούνται  ως  διατηρητέοι 
     κρίνονται, κατά περίπτωση, ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη  σταδιοδροµία 
     τους  ή  ως  αποστρατευτέοι.  Εξάλλου, κατά το δεύτερο στάδιο (έκτακτη 
     κρίση) τα αρµόδια συµβούλια επιλέγουν, ανάλογα µε τις κενές  οργανικές 
     θέσεις  που  προκύπτουν  και  ύστερα  από  αυτοτελή  κρίση,  από  τους 
     αστυνοµικούς διευθυντές που έχουν εγγραφεί στον πίνακα διατη ρητέων, 
     εκείνους που θεωρούνται ότι συγκεντρώνουν σε απόλυτο βαθµό τα προσόντα 
     για  την  άσκηση των καθηκόντων του βαθµού στον οποίο προάγονται. Οσοι 
     αστυνοµικοί διευθυντές παραλείπονται κατά την επιλογή  λόγω  προαγωγής 
     νεοτέρου  τους  κρίνονται  ως ευδοκίµως, τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία 
     τους. Συνεπώς, για να είναι νόµιµη η κατά  το  δεύτερο  αυτό  στάδιο 
     παράλειψη του αξιωµατικού κατά την επιλογή και η περαιτέρω κρίση του 
     ως   ευδοκίµως  τερµατίσαντος  τη  σταδιοδροµία  του,  λόγω  προαγωγής 
     νεοτέρου του, αρκεί η σχετική  απόφαση  του  αρµόδιου  συµβουλίου  της 
     Ελληνικής  Αστυνοµίας  να  µνηµονεύει τα ουσιαστικά προσόντα, τα οποία 
     δεν έχει ο αξιωµατικός σε απόλυτο βαθµό  και  να  αναφέρει  τα  συγκε 
     κριµένα στοιχεία του φακέλου του, στα οποία στηρίζονται οι δυσµενείς 
     βαθµολογίες (Σ.τ.Ε. 1428, 1941/1991, 2724, 3114/1992 κ.α.). 
  
                     5.  Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, όπως  προκύπτει 
     από  τα  στοιχεία  του  φακέλου,  µε  την  5/1986 απόφαση του Ανωτέρου 
     Συµβουλίου της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο  αιτών,  φέρων  τον  βαθµό  του 
     Αστυνοµικού  ∆ιευθυντού  και  έχων  κριθεί  για  το  έτος 1985 1986 ως 
     διατηρητέος στο βαθµό αυτό, παρελείφθη της επιλογής για  προαγωγή  στο 
     βαθµό  του  Ταξιάρχου, κριθείς ως ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία 
     του στο βαθµό τον οποίο έφερε. Η κρίση αυτή επικυρώθηκε µε την  6/1986 
     απόφαση  του Ανωτάτου Συµβουλίου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η τελευταία 
     όµως αυτή απόφαση ακυρώθηκε µε την 1969/1988  απόφαση  του  Συµβουλίου 
     της  Επικρατείας  λόγω  κακής συνθέσεως του δευτεροβαθµίου συµβουλίου. 
     Κατόπιν αυτού η ∆ιοίκηση επανέλαβε την κρίση του αιτούντος και µε  την 
     προσβαλλόµενη 6/8.3.1990 απόφαση του Ανωτάτου Συµβουλίου της Ελληνικής 
     Αστυνοµίας   επικυρώθηκε  και  πάλι  η  5/1986  απόφαση  του  Ανωτέρου 
     Συµβουλίου κατά το µέρος αυτού µε το οποίο είχε  παραλειφθεί  ο  αιτών 
     της προαγωγής στο βαθµό του Ταξιάρχου. Ως αιτιολογία της κρίσεως αυτής 
     αναφέρεται  στο  οικείο πρακτικό ότι : "Το Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη 
     του την προαναφερόµενη απόφαση του Σ.τ.Ε. καθώς και  όλα  τα  στοιχεία 
     των  ατοµικών του εγγράφων, έκρινε αβάσιµο .... και απέρριψε το αίτηµα 
     ευµενέστερης κρίσης του ανωτέρω αξιωµατικού ... γιατί κατά  την  κρίση 
     του  Συµβουλίου  δεν  συγκεντρώνει σε απόλυτο βαθµό από τα απαιτούµενα 
     για την άσκηση των καθηκόντων του βαθµού του Ταξιάρχου  προ  σόντα  το 
     αίσθηµα  ευθύνης,  την  αντίληψη  της  πραγµατικότητας και το ζήλο και 
     ενδιαφέρον για την υπηρεσία (Ε.Ι. της 14.1.1984 και  πειθαρχική  ποινή 
     της  9.7.1976)".   Η  αιτιολογία  αυτή  της  δυσµενούς  κρί  σεως  του 
     αιτούντος είναι νόµιµη και επαρκής, παρά  το  γεγονός  ότι  πειθαρχική 
     ποινή  από  9.7.1976 δεν υφίσταται στον ατοµικό του φάκελο, εφόσον από 
     την πρόσφατη έκθεση ικανότητας  που  µνηµονεύεται  στην  προσβαλλόµενη 
     απόφαση  (και η οποία, όπως διευκρινίζεται στο έγγραφο των απόψεων της 
     ∆ιοικήσεως προς το ∆ικαστήριο, εκ παραδροµής αναφέρεται  ως  Ε.Ι.  της 
     14.1.1984  αντί  του  ορθού  Ε.Ι. της 14.1.1985, δοθέντος ότι Ε.Ι.  µε 
     ηµεροµηνία 14.1.1984 δεν υπάρχει στον ατοµικό φάκελο  του  αιτούντος), 
     προκύπτει  ότι ο αιτών υστερεί στα µνηµονευόµενα στην πιο πάνω απόφαση 
     προσόντα της αντίληψης της πραγµατικότητας και του αισθήµατος ευθύνης, 
     τα οποία δεν συγκεντρώνει σε απόλυτο βαθµό, αφού βαθµολογείται σε αυτά 
     µε λίαν καλώς εννέα (9). Εποµένως, είναι απορριπτέοι  ως  αβάσιµοι  οι 
     λόγοι  ακυρώσεως  µε  τους  οποίους  προβάλλεται  ότι  η προσβαλλόµενη 
     απόφαση είναι µη νοµίµως και ανεπαρκώς  αιτιολογηµένη  ως  στηριζοµένη 
     επί  ανυπάρκτων στοιχείων και ότι εκδόθηκε κατά πλάνη περί τα πράγµατα 
     και καθ' υπέρβαση των  ακραίων  ορίων  της  διακριτικής  εξουσίας  της 
     ∆ιοικήσεως (πρβλ. και ΣτΕ 3561/1991). 
  
                     6.  Επειδή,  κατόπιν  των  ανωτέρω, η κρινόµενη αίτηση 
     πρέπει να απορριφθεί. 
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     ∆ ι ά τ α ύ τ α 
  
     Απορρίπτει την κρινόµενη αίτηση. 
  
     ∆ιατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου και 
  
                     Επιβάλλει στον αιτούντα δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) 
     δραχµές ως δικαστική δαπάνη του ∆ηµοσίου. 
  
     Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 29 Μαρτίου 1993 
  
     Ο Προεδρεύων Σύµβουλος Ο Γραµµατέας του Γ' Τµήµατος 
  
     Αν. Μαρίνος Αντ. Γαϊτάνης 
  
                     και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια  συνεδρίαση  της 
     2ας ∆εκεµβρίου 1993. 
  
     Ο Πρόεδρος του Γ' Τµήµατος Ο Γραµµατέας του Γ' Τµήµατος 
  
     Κ.Μ. Χαλαζωνίτης  Αντ. Γαϊτάνης 
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Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1994 (1) 
    Πολεµική Αεροπορία. Κρίσεις αξιωµατικών αποστρατεία Σµηνάρχου. Η 
    έλλειψη και ενός µόνο από τα απαιτούµενα προσόντα δικαιολογεί την 
    δυσµενή κρίση. Αιτιολογία της αποφάσεως που περιέχει δυσµενή κρίση. 
    ∆υνατή η λήψη υπόψην δυσµενών στοιχείων παρελθόντων ετών τα οποία σε 
    προηγούµενες κρίσεις δεν ελήφθησαν υπόψην. Η δυσµενής κρίση δεν δύναται 
    να στηρίζεται αποκλειστικά σε παρωχηµένα στοιχεία. 
 
 
 
 
 
     T.Γ. 
  
     Αριθµός 1973/1994 
  
     ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
  
     ΤΜΗΜΑ Γ' 
  
                     Συνεδρίασε  δηµόσια  στο  ακροατήριό του στις 19 Μαϊου 
     1994 µε την εξής σύνθεση :  Γ.  Γραίγος,  Σύµβουλος  της  Επικρατείας, 
     Προεδρεύων,  σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τµήµατος, που είχε κώλυµα, 
     Ν.  Παπαδηµητρίου, Π.  Πικραµµένος, Σύµβουλοι,  Μ.   Γκορτζολίδου,  Α. 
     Σταθάκης, Πάρεδροι. Αντ. Γαϊτάνης, Γραµµατέας του Γ' Τµήµατος. 
  
     Γ ι α να δικάσει την από 3 Ιουλίου 1991 αίτηση : 
  
                     τ  ο  υ  Χρίστου  Αθανασούλια  του Αργυρίου, Ταξιάρχου 
     Ιπταµένου ε.α., κατοίκου Αθηνών, οδός Μάνεση αρ. 6, ο  οποίος  παρέστη 
     µε  το  δικηγόρο  ∆.   Κουµουτσάρη  [Α.Μ.   5806], που τον διόρισε στο 
     ακροατήριο. 
  
                     κ α τ ά του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, ο οποίος  παρέστη 
     µε τον Χρ. Μπόζιο, Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
  
                     Με  την  αίτηση  αυτή  ο αιτών επιδιώκει ν' ακυρωθεί η 
     39/Σ.12/1991  απόφαση  του  Συµβουλίου  Αρχηγών  Γενικών   Επιτελείιων 
     [Σ.Α.Γ.Ε.]. 
  
                     Η  εκδίκαση  άρχισε  µε  την ανάγνωση της εκθέσεως του 
     Εισηγητή, Παρέδρου Α. Σταθάκη. 
  
                     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 τον  αντιπρόσωπο  του 
     Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της. 
  
                     Μετά  τη  δηµόσια  συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε 
     διάσκεψη, σε αίθουσα του ∆ικαστηρίου  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 έχουν 
     καταβληθεί τα νόµιµα τέλη και το παράβολο [υπ'  αριθµ.  4711670-1/1991 
     διπλότυπα  ∆.Ο.Υ. ∆ικαστικών Εισπράξεων Αθηνών και υπ' αριθµ.  3548962 
     και 878984/1991 ειδικά γραµµάτια παραβόλου]. 
  
                     2.  Επειδή, µε την υπό κρίση αίτηση ζητείται η ακύρωση 
     της  39/Σ.12/10-4-1991  αποφάσεως  του  Συµβουλίου   Αρχηγών   Γενικών 
     Επιτελείων  [Σ.Α.Γ.Ε.],  µε την οποία απερρίφθη προσφυγή του αιτούντος 



 107

     και επικυρώθηκε η 31/Σ.6/10-5-1990 απόφαση  του  Ανωτάτου  Αεροπορικού 
     Συµβουλίου  [Α.Α.Σ.],  µε  την  οποία  ο  αιτών,  φέρων  τον βαθµό του 
     Σµηνάρχου [1], εκρίθη, κατά την  τακτική  κρίση  του  έτους  1990,  ως 
     προακτέος κατ' αρχαιότητα. Ως συµπροσβαλλοµένη πράξη, µε την υπό κρίση 
     αίτηση,  πρέπει να θεωρηθεί και το από 16-6-1990 Π. ∆/γµα [ΦΕΚ Γ' 117/ 
     20-6-1990], µε  το  οποίο  ο  αιτών  απεστρατεύθη  µε  τον  βαθµό  του 
     Ταξιάρχου, συνεπεία της ανωτέρω δυσµενούς κρίσεώς του. 
  
                     3.  Επειδή, στο άρθρο 32 παρ. 1 του ν.δ. 178/1969 [ΦΕΚ 
     71],  όπως  αντιακταστάθηκε µε το άρθρο 10 του ν.  572/1977 [ΦΕΚ 100], 
     ορίζεται  ότι  οι  συνταγµατάρχες,  πλοίαρχοι   και   σµήναρχοι,   που 
     συµπληρώνουν   µέχρι   της   31ης   ∆εκεµβρίου  του  ίδιου  έτους  τον 
     προβλεπόµενο στο άρθρο 9 ελάχιστο χρόνο παραµονής τους στον κατεχόµενο 
     βαθµό,  κρίνονται  κατά  τις  ετήσιες  τακτικές  κρίσεις   ως   :   α] 
     διατηρητέοι,  β]  προακτέοι  κατ'  αρχαιότητα,  γ] αποστρατευτέοι.  Εξ 
     άλλου, στο άρθρο 16 του Ν.∆.   178/1969  ορίζεται  ότι  τα  ουσιαστικά 
     προσόντα,  τα  οποία  συνάγονται από τα αναφερόµενα στις παραγράφους 2 
     έως και 4 του  άρθρου  αυτού  στοιχεία,  προσδιορίζουν  την  εν  γένει 
     ικανότητα  και  αξία  των αξιωµατικών και αποτελούν τα βασικά στοιχεία 
     επί των οποίων στηρίζονται οι κρίσεις τους. Περαιτέρω στο άρθρο 19 του 
     ιδίου ως άνω Ν. ∆ιατάγµατος ορίζεται ότι επί τη βάσει των  ουσιαστικών 
     προσόντων,  όπως αυτά διακρίνονται και αναλύονται ειδικότερα στο άρθρο 
     18 του νοµοθετήµατος αυτού, οι αξιωµατικοί κρίνονται ως προακτέοι κατ' 
     εκλογήν, προακτέοι κατ' αρχαιότητα, παραµένοντες στον αυτό  βαθµό  και 
     αποστρατευτέοι. Προακτέοι κατ' εκλογήν κρίνονται ειδικότερα σύµφωνα µε 
     το  άρθρο 20 παρ. 1, σε συνδυασµό µε την παράγραφο 2 του άρθρου 19, οι 
     αξιωµατικοί µέχρι και του βαθµού του  Υποστρατήγου  αρχιπλοιάρχου  και 
     ταξιάρχου  αεροπορίας - εξαιρέσει των ανθυπολοχαγών και υπολοχαγών και 
     των αντιστοιχούντων µε αυτούς που κρίνονται µόνο κατ' αρχαιότητα - εφ' 
     όσον αυτοί έχουν, µεταξύ  άλλων,  όλα  τα  αναφερόµενα  στο  άρθρο  18 
     ουσιαστικά  προσόντα  σε  βαθµό  τουλάχιστον  Λίαν  Καλό.  Προστίθεται 
     µάλιστα στο άρθρο 20 παρ. 2 του ιδίου νοµοθετήµατος ότι  :  "Η  κρίσις 
     των  ανωτέρω  προσόντων  γίνεται  δια  συνεκτιµήσεώς των καθ' όλην την 
     σταδιοδροµίαν του  αξιωµατικού  και  ιδιαιτέρως  εις  τον  κατεχόµενον 
     βαθµόν.  Η  κρίσις  είναι  αυστηροτέρα  διά  τους µεγάλους βαθµούς και 
     επιεικεστέρα διά τους µικρούς". Εξ άλλου στην µεν διάταξη της  παρ.  3 
     του  άρθρου  19  του  πιο  πάνω  νοµοθετήµατος όπως ίσχυε πριν από την 
     αντικατάστασή της από το άρθρο 16 παρ. 1 του  Ν.  1911/1990  [Α'  166/ 
     11-12-1990]"  ορίζεται  ότι  : "Προακτέοι κατ' αρχαιότητα κρίνονται οι 
     κεκτηµένοι τα προς τούτο προσόντα αξιωµατικοί µέχρι και τον βαθµό  του 
     Ταξιάρχου και Αρχιπλοιάρχου οι µη διανύοντες τον Τελευταίον Βαθµόν της 
     εξελίξεώς  των".  Ενώ  στην  διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού 
     όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της από το άρθρο 16 παρ.  1  του 
     Ν.   1911/1990  [Α'  166/11-12-1990]  ορίζεται  ότι  "εις  τας ειδικάς 
     περιπτώσεις  των  κρίσεων  των  άρθρων  30  έως  35  του  παρόντος  οι 
     αξιωµατικοί κρίνονται και ως διατηρητέοι ή ευδοκίµως τερµατίσαντες την 
     σταδιοδροµίαν  των. α] ∆ιατηρητέοι κρίνονται οι θεωρούµενοι κατάλληλοι 
     διά την αποτελεσµατικήν ενάσκησιν των καθηκόντων του βαθµού των, β]  . 
     .  .  ". Εξ άλλου, σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
     ίδιου  νοµοθετήµατος  "Ινα  αξιωµατικός  κριθεί  ως   προακτέος   κατ' 
     αρχαιότητα  πρέπει  να  κέκτηται τα εις την παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
     ουσιαστικά προσόντα εις βαθµόν τουλάχιστον καλόν και να µη έχει σοβαρά 
     ελαττώµατα εκ των εν παρ. 10 του άρθρου 18". Τέλος, στο άρθρο 21  παρ. 
     4 ορίζεται ότι ελάττωµα, αδυναµία ή έλλειψη προσόντος που δεν επηρέασε 
     δυσµενώς την κρίση του αξιωµατικού στους κατώτερους βαθµούς, µπορεί να 
     επηρεάσει  την  κρίση  του στους ανώτερους βαθµούς, ιδιαίτερα αν αφορά 
     στα ηθικά και τα ψυχικά προσόντα, το κύρος, το στρατιωτικό πνεύµα  και 
     την πολεµική δράση. 
  
                     4.  Επειδή,  από τις διατάξεις, οι οποίες παρατίθενται 
     στην προηγούµενη σκέψη προκύπτει ότι η έλλειψη σε ορισµένο  µέτρο  και 
     ενός  µόνον  από  τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται, αναλόγως του 
     βαθµού του κρινοµένου αξιωµατικού, για  την  προαγωγή  του  µπορεί  να 
     τηρίξει  την  κρίση του ως προακτέου κατ' αρχαιότητα, εφ' όσον η κρίση 
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     αυτή είναι προσηκόντως αιιτολογηµένη. Για την αιτιολόγηση αυτή, πρέπει 
     αφ' ενός µεν από το οικείο πρακτικό να προκύπτει σε  ποιό  ή  σε  ποια 
     συγκεκριµένα  ουσιαστικά προσόντα υστερεί ο κρινόµενος αξιωµατικός και 
     δη σε σηµείο  που  να  επιβάλει,  κατά  την  ουσιαστική  εκτίµηση  του 
     συµβουλίου,  τον  χαρακτηρισµό  του  ως προακτέου κατ' αρχαιότητα, αφ' 
     ετέρου δε  να  µνηµονεύονται  ρητώς  στο  πρακτικό  αυτό  συγκεκριµένα 
     στοιχεία από τον ατοµικό φάκελο του αξιωµατικού ή γνωστά από προσωπική 
     αντίληψη  των  µελών  του  συµβουλίου  τα  οποία,  συνδεόµενα  προς τα 
     µνηµονευθέντα ουσιαστικά προσόντα,  να  θεµελιώνουν  την  δυσµενή  γι' 
     αυτόν  κρίση  του  συµβουλίου.   Εξ  άλλου,  από τις ίδιες νοµοθετικές 
     διατάξεις συνάγεται ότι  νοµίµως  λαµβάνονται  υπ'  όψη  και  στοιχεία 
     παρωχηµένα,  δηλ.  αναγόµενα  σε χρόνο ιδιαίτερα αποµακρυσµένο από τον 
     χρόνο στον οποίο αναφέρεται η κρίση και κατά τον  οποίο  ο  κρινόµενος 
     αξιωµατικός  έφερε  κατώτερους  βαθµούς,  διότι δεν είναι υποχρεωτική, 
     κατά το νόµο, η  επίκληση  στοιχείων  που  να  αναφέρονται  µόνο  στον 
     κατεχόµενο  ή  στον  αµέσως  προηγούµενο  βαθµό, πλην όµως τα παραπάνω 
     στοιχεία δεν µπορούν αυτοτελώς και λαµβανόµενα καθ' εαυτά να στηρίξουν 
     την  δυσµενή  κρίση  για   την   οποία   πρόκειται,   εφ'   όσον   δεν 
     επιβεβαιώνονται και δεν ενισχύονται από µεταγενέστερα και σχετικώς πιο 
     πρόσφατα στοιχεία των οποίων γίνεται επίκληση . [ΣτΕ 1570/1993 κ.α.]. 
  
                     5.  Επειδή,  στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει 
     από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως, ο αιτών εκρίθη µε  την  31/ 
     Σ.6/10-5-1990 απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συµβουλίου [ΑΑΣ[, φέρων 
     τον βαθµό του Σµηνάρχου [1], κατά την τακτική κρίση του έτους 1990, ως 
     προακτέος  κατ'  αρχαιότητα,  µε  την  ακόλουθη  αιτιολογία, την οποία 
     υιοθέτησε και το Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων  [Σ.Α.Γ.Ε.],  µε 
     την  προσβαλλοµένη 39/Σ.12/10-4-1991 απόφασή του : ". . . καθόσον : α. 
     Στην από 21-1-70 / 25-5-70 Εκθκεση Ικανότητος βαθµολογείται στο προσόν 
     της  παραγράφου  57  [Προβλεπτικότης]  µε  6  και  στα  προσόντα   των 
     παραγράφων 23 [Επινοητικότης, ∆ηµιουργικότης, Πρωτοτυπία], 24 [∆ύναµις 
     εκφράσεως],  51  [Κύρος],  56  [Ενεργητικότης και δραστηριότης] και 64 
     [Μεθοδικότης] µε 7.  β.  Στο από  25-5-70/12-8-70  Σηµείωµα  Αποδόσεως 
     αναγράφεται:  "Ανταπεκρίθη κατά τρόπον ικανοποιητικόν εις τα καθήκοντά 
     του".  γ. Στην από 21-1-71/14-5-71 Εκθεση Ικανότητος βαθµολογείται στα 
     προσόντα των παραγράφων 21  [Νοηµοσύνης  και  κρίσις],  22  [Αντίληψις 
     πραγµατικότητος,   πρακτικότης  προσαρµοστικότης  προς  µεταβαλλοµένας 
     καταστάσεις  και  απαιτήσεις],  23  [Επινοητικότης.    ∆ηµιουργικότης. 
     Πρωτοτυπία],   24   [∆ύναµις   εκφράσεως],   56   [Ενεργητικότης   και 
     δραστηριότης],  57  [Προβλεπτικότης],  64  [Μεθοδικότης],  65   [Ζήλος 
     ενδιαφέρον  και  πνεύµα  ανησυχίας  διά  την  υπηρεσίαν],  101 [Γενική 
     ικανότης διά τον κατεχόµενον βαθµόν]  και  102  [Γενική  ικανότης  δια 
     περαιτέρω  εξέλιξιν]  µε  7 και αναγράφεται η παρατήρηση : "Επεδείξατο 
     µειωµένην απόδοσιν εις τα καθήκοντά του. Κλειστός χαρακτήρ.  Αποφεύγει 
     να συµµετέχη  εις  οµαδικάς  κοινωνικάς  εκδηλώσεις".   δ.   Στην  από 
     15-5-71/20-1-72  Εκθεση  Ικανότητος  βαθµολογείται  στα  προσόντα  των 
     παραγράφων 21 [Νοηµοσύνη και κρίσις],  22  [Αντίληψις  πραγµατικότητος 
     πρακτικότης   προσαρµοστικότης  προς  µεταβαλλοµένας  καταστάσεις  και 
     απαιτήσεις],  23  [Επινοητικότης.   ∆ηµιουργικότης.   Πρωτοτυπία],  51 
     [Κύρος],  56 [Ενεργητικότης και δραστηριότης], 57 [Προβλεπτικότης], 61 
     [Επαγγελµατική  κατάρτισις  εις  κατεχόµενον  βαθµόν],  63   [Ικανοτης 
     αφοµοιώσεως νέων εξελίξεων], 65 [Ζήλος ενδιαφέρον και πνεύµα ανησυχίας 
     δια  την υπηρεσίαν], 67 [Εκπαιδευτική ικανότης], 92 [Πτητική ικανότης] 
     και 101 [Γενική ικανότης δια τον κατεχόµενον βαθµόν] µε 7. ε. Στην από 
     21-1-72/2-6-72  Εκθεση  Ικανότητος  βαθµολογείται  στα  προσόντα   των 
     παραγράφων    21    [Νοηµοσύνη   και   κρίσις],   23   [Επινοητικότης. 
     ∆ηµιουργικότης.  Πρωτοτυπία], 24 [∆ύναµις εκφράσεως], 51  [Κύρος],  56 
     [Ενεργητικότης    και    ∆ραστηριότης],    57   [Προβλεπτικότης],   61 
     [Επαγγελµατική κατάρτισις εις κατεχόµενον βαθµόν], 62 [Κατάρτισις  δια 
     περαιτέρω  εξέλιξιν],  63  [Ικανότης  αφοµοιώσεως  νέων εξελίξεων], 64 
     [Μεθοδικότης], 65 [Ζήλος  ενδιαφέρον  και  πνεύµα  ανησυχίας  δια  την 
     υπηρεσίαν],  69  [Στρατιωτικόν  πνεύµα],  101 [Γενική ικανότης δια τον 
     κατεχόµενον βαθµόν] και 102 [Γενική ικανότης δια  περαιτέρω  εξέλιξιν] 
     µε  7,  ο  δε  αξιολογών  αυτόν δεν επιθυµεί να τον έχει σε ειρήνη και 
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     πόλεµο ως ∆ιοικητή και Επιτελή. στ. Στο από 5-1-80 / 15-3-80  Σηµείωµα 
     Αποδόσεως  αναγράφεται  :  ". . .  Απέδωσε ικανοποιητικά στα καθήκοντά 
     του". ζ. Στο από 26-7-86 / 20-8-86 Σηµείωµα Αποδόσεως αναγράφεται : "Η 
     απόδοσή του χαρακτηρίζεται ικανοποιητική . . . ".  η.  Οπως  προκύπτει 
     από  το  ποινολόγιο  του  φακέλλου  του  έχει  τιµωρηθεί  συνολικά σαν 
     Αξιωµατικός µε πειθαρχικές ποινές φυλακίσεως 14 ηµερών  και  κρατήσεως 
     24   ηµερών,   για   παραπτώµατα   που   αφορούν   σε  έλλειψη  κυρίως 
     πειθαρχικότητος,  αισθήµατος  ευθύνης  και  ζήλου,  ενδιαφέροντος  και 
     πνεύµατος   ανησυχίας   για   την  υπηρεσία.   Από  τις  ποινές  αυτές 
     µνηµονεύονται οι κατωτέρω : [1]  Φυλάκιση  10  ηµερών,  την  11-11-69, 
     διότι  εκπαιδευόµενος  εις  ΚΕΜ  -  F84F, δεν επεδείξατο την οίαν έδει 
     προσοχήν και επιµέλειαν περί την εκπαίδευσιν µε αποτέλεσµα να  αποτύχη 
     εις  τας τελικώς εξετάσεις και να παραταθή η εκπαίδευσίς του γενόµενος 
     ούτω πρόξενος δυσµενών σχολίων εις βάρος του και ασκόπου  απασχολήσεως 
     της  Υπηρεσίας.  Κατά την κρίση του Συµβουλίου το παράπτωµα αυτό αφορά 
     σε έλλειψη αισθήµατος ευθύνης και ζήλου  ενδιαφέροντος  και  πνεύµατος 
     ανησυχίας  για την υπηρεσία και πλήττει τα Ηθικά και Επαγγελµατικά του 
     προσόντα. [2] Κράτηση 4 ηµερών την 12-11-69, διότι εξετέλεσεν πληµµελή 
     εσωτερική επιθεώρησιν εις Α/Φ F-84F, µε αποτέλεσµα  να  µην  αντιληφθή 
     εσφαλµένην   τοποθέτησιν  διακοπτών  του  Α/Φ.   Κατά  την  κρίση  του 
     Συµβουλίου το παράπτωµα αυτό  αφορά  σε  έλλειψη  αισθήµατος  ευθύνης, 
     επαγγελµατικής  καταρτίσεως  και  ζήλου  ενδιαφέροντος  και  πνεύµατος 
     ανησυχίας για την υπηρεσία και πλήττει τα Ηθικά και Επαγγελµατικά  του 
     προσόντα.  [3]  Κράτηση  6  ηµερών  την  15-11-71,  διότι την 26-10-71 
     ιπτάµενος µε το υπ' αριθµ. 665 Αφος Φ F-84F  εξετέλεσε  πληµµελώς  τας 
     ζωτικάς ενεργείας µετά προσγείωσιν µε αποτέλεσµα να τροχοδροµηθή µε το 
     φως  τροχοδροµήσεως  ΟΝ  επ' αρκετόν µε κίνδυνον υπερθερµάνσεως τούτου 
     και κατ' επέκτασιν θέσεως ΕΚ/ΕΝ.  Κατά την  κρίση  του  Συµβουλίου  το 
     παράπτωµα  αυτό αφορά σε έλλειψη αισθήµατος ευθύνης, προβλεπτικότητος, 
     επαγγελµατικής καταρτίσεως καθώς και ζήλου ενδιαφέροντος και πνεύµατος 
     ανησυχίας για την  υπηρεσία  και  πλήττει  τα  Ηθικά,  ∆ιοικητικά  και 
     Επαγγελµατικά  του προσόντα." Η αιτιολογία όµως αυτή δεν είναι νόµιµη, 
     διότι : 1] τα υπό στοιχεία α', γ' δ' και  ε'  σκέλη  αυτής,  τα  οποία 
     αναφέρονται  σε εκθέσεις ικανότητας, στις οποίες ο αιτών έχει µειωµένη 
     βαθµολογία  σε  ορισµένα  ουσιαστικά  προσόντα,  ανάγονται   σε   λίαν 
     παρωχηµένο  σε  σχέση  προς την επίδικη κρίση χρόνο, ενώ συγχρόνως δεν 
     γίνεται επίκληση προσφάτων δυσµενών στοιχείων, τα οποία να αφορούν στα 
     ίδια προσόντα '  συνεπώς,  τα  µνηµονευόµενα  στα  ανωτέρω  σκέλη  της 
     αιτιολογίας  δυσµενή  στοιχεία δεν δύνανται να στηρίξουν αυτοτελώς την 
     δυσµενή κρίση του  αιτούντος.   2]  το  υπό  στοιχείο  η'  σκέλος  της 
     αιτιολογίας,  καθ'  ο  µεν µέρος αναφέρεται στο σύνολο των πειθαρχικών 
     ποινών που έχουν  επιβληθεί  στον  αιτούντα,  κατά  την  διάρκεια  της 
     σταδιοδροµίας  του,  είναι  αόριστο,  διότι δεν προσδιορίζονται ούτε ο 
     χρόνος επιβολής των ούτε τα συγκεκριµένα πειθαρχικά  παραπτώµατα,  από 
     την  διάπραξη  των  οποίων  συνήγαγε  το  συµβούλιο  ότι  ο αιτών έχει 
     µειωµένα τα προσόντα της πειθαρχικότητας, του αισθήµατος ευθύνης,  του 
     ζήλου, του ενδιαφέροντος και του πνεύµατος ανησυχίας για την υπηρεσία, 
     ενώ  οι  τρεις  πειθαρχικές  ποινές  των ετών 1969 και 1971, οι οποίες 
     µνηµονεύονται στο ίδιο σκέλος της αιτιολογίας, δεν αποτελούν  στοιχεία 
     ικανά  να  στηρίξουν  αυτοτελώς,  κατά  το νόµο, την δυσµενή κρίση του 
     αιτούντος, διότι ανάγονται  σε  λίαν  παρωχηµένο  σε  σχέση  προς  την 
     επίδικη  κρίση  χρόνο,  ενώ  συγχρόνως  δεν γίνεται επίκληση προσφάτων 
     πειθαρχικών ποινών, οι οποίες να  επηρεάζουν  δυσµενώς  τα  ουσιαστικά 
     προσόντα του αιτούντος 3] τέλος, τα υπό στοιχεία β' , στ' και ζ' σκέλη 
     της  αιτιολογίας, στα οποία γίνεται επίκληση σηµειωµάτων αποδόσεως των 
     ετών 1970, 1980 και 1986, όπου αναφέρεται ότι  ο  αιτών  ανταποκρίθηκε 
     ικανοποιητικά  στα  καθήκοντά του, δεν δύνανται να στηρίξουν την κρίση 
     του  αιτούντος  ως  προακτέου  κατ'  αρχαιότητα,   διότι   ο   ανωτέρω 
     χαρακτηρισµός δεν συνιστά δυσµενές στοιχείο [ΣτΕ 1397/1992, 3133/1991, 
     3849/1989  κ.α.].  Εν  όψει  των  ανωτέρω  η προσβαλλοµένη απόφαση του 
     Συµβουλίου  Αρχηγών  Γενικών   Επιτελείων   [Σ.Α.Γ.Ε.],   στην   οποία 
     ενσωµατώθηκε  η  31/Σ.6/10-5-1990  απόφαση  του  Ανωτάτου  Αεροπορικού 
     Συµβουλίου [Α.Α.Σ.] δεν αιτιολογείται νοµίµως και πρέπει για τον  λόγο 
     αυτό, ο οποίος προβάλλεται βάσιµα, να ακυρωθεί καθ' ο µέρος αφορά στον 
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     αιτούντα.  Περαιτέρω,  µετά την ακύρωση της ανωτέρω πράξεως, πρέπει να 
     ακυρωθεί και το από 16-6-1990 Π. ∆/γµα [ΦΕΚ Γ' 117/20-6-1990], καθ'  ο 
     µέρος  µε  αυτό  απεστρατεύθει ο αιτών, συνεπεία της δυσµενούς κρίσεώς 
     του και να αναπεµφθεί η υπόθεση στη ∆ιοίκηση για νέα νόµιµη κρίση  του 
     αιτούντος. 
  
     ∆ ι α  τ α ύ τ α 
  
     ∆έχετα την υπό κρίση αίτηση. 
  
                     Ακυρώνει  την 39/Σ.12/10-4-1991 απόφαση του Συµβουλίου 
     Αρχηγών Γενικών Επιτελείων [Σ.Α.Γ.Ε.], στην οποία ενσωµατώθηκε  η  31/ 
     Σ.6/10-5-1990 απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συµβουλίου [Α.Α.Σ.] και 
     το  από  16-6-1990  Π.  ∆/γµα  [ΦΕΚ Γ' 117/20-6-1990], καθ' ο µέρος οι 
     πράξεις αυτές αφορούν στον αιτούντα, σύµφωνα µε το αιτιολογικό. 
  
                     Αναπέµπει την υπόθεση  στη  ∆ιοίκηση  για  νέα  νόµιµη 
     κρίση του αιτούντος. 
  
     ∆ιατάσσει την απόδοση του κατατεθέντος παραβόλου και 
  
                     Επιβάλλει   στο   ∆ηµόσιο  την  δικαστική  δαπάνη  του 
     αιτούντος, η  οποία  ανέρχεται  στο  ποσό  των  δεκατεσσάρων  χιλιάδων 
     [14.000] δραχµών. 
  
     Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 6 Ιουνίου 1994 
  
     Ο Προεδρεύων Σύµβουλος Ο Γραµµατέας του Γ'Τµήµατος 
  
     Γ. Γραίγος   Αντ. Γαϊτάνης 
  
                     και  η  απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 
     16ης Ιουνίου 1994. 
  
     Ο Πρόεδρος του Γ'Τµήµατος Ο Γραµµατέας του Γ'Τµήµατος 
  
     Κ.Μ. Χαλαζωνίτης   Αντ. Γαϊτάνης 
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∆∆ΙΚΗ/1992 (608) 
    Βουλευτικές εκλογές. Κωλύµατα εκλογιµότητας στρατιωτικών εν ενέργεια 
    (Αρθρο 56 παρ. 3 του Συντ.). Το κώλυµα ισχύει ακόµα κ'εάν έπαυσαν να 
    έχουν την ιδιότητα τουν µόνιµου εν ενεργεία στρατιωτικού. Το κώλυµα 
    ισχύει και όταν έχουν µεσολαβήσει άλλες εκλογές. 
 
 
 
 
 
  
      Α.Ε.∆. 37/1991 
  
      Πρόεδρος: Β. Μποτόπουλος, 
      Πρόεδρος Σ.τ.Ε. 
      Εισηγητής: ∆ηµ. 
      - Αιµ. Παπαγεωργίου, Αρεοπαγίτης 
      ∆ικηγόροι: ∆. Σταθόπουλος, 
      Αναστ. Νικόπουλος, Ιω. Κότσιρας. 
  
      Κατά το άρθρο 56 παρ. 3 του Συντάγµατος (όπως η παράγραφος αυτή 
    αποδίδεται στη δηµοτική, χωρίς νοηµατική διαφορά από το αρχικό κείµενο 
    της καθαρευούσης  διά του Β ' Ψηφίσµατος, µε χρονολογία 6.3.1986, της 
    ΣΤ ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, του δηµοσιευµένου στο φύλλο 
    24/1986 του Α ' τεύχους της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως), "έµµισθοι 
    δηµόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί εν ενεργεία και αξιωµατικοί των 
    σωµάτων ασφαλείας, υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου γενικά, 
    διοικητές και υπάλληλοι δηµοσίων και δηµοτικών επιχειρήσεων ή 
    κοινωφελών ιδρυµάτων, δεν µπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να 
    εκλεγούν βουλευτές σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια στην οποία 
    υπηρέτησαν περισσότερο από τρεις µήνες κατά την τριετία πριν απο τις 
    εκλογές, στους ίδιους περιορισµούς υπάγονται και όσοι διετέλεσαν, 
    γενικοί γραµµατείς υπουργείων κατά το τελευταίο εξάµηνο της τετραετούς 
    βουλευτικής περιόδου, δεν υπάγονται στους ίδιους περιορισµούς οι 
    υποψήφιοι βουλευτές επικρατείας και οι κατώτεροι υπάλληλοι των 
    κεντρικών κρατικών υπηρεσιών". Ο όρος "στρατιωτικοί εν ενεργεία" 
    χρησιµοποιείται στο πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου υπό την έννοια 
    πσυ είχε στο άρθρο 71 παρ. 1 του Συντάγµατος του 1952, καθώς και οτι 
    άρθρο 40 παρ. του Συντάγµατος του 1927, σύµφωνα µε σχετική, επί του 
    άρθρου τούτου, ερµηνευτική δήλωση. Ως στρατιωτικοί εν ενεργεία 
    νοούνται, δηλαδή, µόνον οι µόνιµοι εν ενεργεία στρατιωτικοί, όχι και οι 
    απόστρατοι που έχουν, τυχόν, ανακληθεί από την εφεδρεία στην ενέργεια ή 
    επιστρατευθεί ή εκείνοι που ανήκουν σε κατηγορία εφέδρων (βλ. σχετικώς 
    και τα άρθρα 1,2 του Ν.∆. 14Ν/1973). Το δε κώλυµα εκλογιµότητας 
    ορίζεται διάταξη του πρώτου εδαφίου της προπαρατιθέµενης παραγράφου, 
    για τους υπο την έννοια αυτή στρατιωτικού εν ενεργεία (µεταξύ άλλων 
    υπηρεσιακών κατηγοριών προσώπων), µε σκοπό τη δηµιουργία πρόσθετου 
    παράγοντος πολιτικής ουδετερότητς, επιβαλλοµένης και από το άρθρο 29 
    παρ. 3 του Συντάγµατος και την αποτροπή του ενδεχοµένου η υπηρεσιακή 
    θέση και η αντίστοιχη δραστηριότητα να αποβούν πλεονεκτήµατα στον 
    εκλογικό ανταγωνισµό. Εν όψει τούτων στο αναφερόµενο κώλυµα 
    εκλογιµότητας υπόκεινται, ως συγκροτούντες κατηγορία προσώπων 
    εξοµοιούµενη, από την άποψη των όρων του κωλύµατος, προς τις λοιπές 
    προσδιοριζόµενες, στην παρ. 3 εδ. αύ του άρθρου 56 του Συντάγµατος, 
    υπηρεσιακές κατηγορίες και εκείνοι που κατά την τριετία την αµέσως 
    προηγούµενη των βουλευτικών εκλογών για τις οποίες πρόκειται, 
    υπηρέτησαν στη  συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια επί χρανικό διάστηµα 
    µεγαλύτερο του τριµήνου µε ιδιότητα µονίµου εν ενεργεία στρατιωτικού 
    (αξιωµατικού ή µη). Η ύπαρξη δε αυτού του κωλύµατος δεν προϋποθέτει 
    περαιτέρω, κατά το Σύνταγµα, ότι είχαν την ιδιότητα του µόνιµου εν 
    ενεργεία στρατιωτικού και κατά τον χρόνο προκηρύξεως των εκλογών. 
    Εξάλλου εφόσον έχουν υπηρετήσει κατά το ως άνω, µεγαλύτερο του 
    τριµήνου, χρονικό διάστηµα της προ των εκλογών τριετίας, µε ιδιότητα 
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    µονίµου ενεργεία αξιωµατικού των ενόπλων δυνάµεων, το κώλυµα 
    εκλογιµότητας των  στρατιωτικών αυτών συντρέχει έστω και αν έπαυσαν να 
    έχουν αυτή την ιδιότητα όχι οικειοθελώς εξαιτίας, δηλαδή, παραιτήσεως 
    των προκειµένου να µετάσχουν στις εκλογές ως υποψήφιοι, κατά το άρθρο 
    56 παρ. 1 του  Συντάγµατος αλλά εξαιτίας άλλου λόγου ανεξαρτήτου της 
    θελήσεώς τους, όπως είναι η αυτεπάγγελτη αποστρατείας τους. Η µη 
    εξάρτηση του κωλύµατος εκλογιµότητας της παρ. 3, εδ. αύ, του ίδιου 
    άρθρου, (υπό το οικειοθελές της αποχωρήσεως του µονίµου εν ενεργεία 
    αξιωµατικού των ενόπλων δυνάµεων (ή του έµµισθου δηµοσίου υπαλλήλου) 
    από την  υπηρεσία, ποοκύπτει από τη γενικότητα της διατυπώσεως αυτού 
    του εδαφίου, που δεν περιορίζει το κώλυµα σε εκείνους που αποχωρούν της 
    υπηρεσίας οικειθελώς, εξαιτίας  παραιτήσεως τους για να µετάσχουν στις 
    εκλογές. Εκδοχή ότι η οικειοθελής από την υπηρεσία αποχώρηση εκείνου 
    που διετέλεσε µόνιµως β' ενεργεία αξιωµατικό  των ενόπλων δυνάµεων στον 
    κρίσιµο χρόνο, αποτελεί πρόσθετη προϋπηρεσία, για την ύπαρξη του 
    κωλύµατος εκλογιµότητας κατά το άρθρο 56 παρ. 3 εδάφ. αύ του 
    Συντάγµατος δεν δύναται να στηριχθεί στην περικοπή που επικαλείται ο 
    αντίδικος του ενισταµένου, στο από 1.2.1991 υπόµνηµά του και που 
    περιέχεται στα πρακτικά συνεδριάσεως της Ολοµέλειας της Βουλής τη 
    8.4.1975, επί άρθρων του σχεδίου Συντάγµατος. Σύµφωνα µε την περικοπή 
    αυτή ο Πρόεδρος της Βουλής µετά την ανάγνωση διατυπώσεως του πρώτου 
    εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγµατος η οποία προετάθη µε 
    τροπολογία βουλευτών της πλειοψηφίας (4η, από 5.4.1975, επί του άρθρου 
    56 του σχεδίου της Ολοµελείας της Επιτροπής Συντάγµατος) και απετέλεσε 
    τη διατύπωση και του τελικού κειµένου αυτού του εδαφίου, δήλωσε ότι "η 
    διατύπωση αυτή είναι πολύ διάφορος από την διατύπωσιν του σχεδίου της 
    Ολοµελείας της Επιτροπής του Συντάγµατος, ακολουθεί µάλιστα πιστώς παρά 
    τας φραστικάς µεταβολάς την αντίστοιχον διατύπωσιν του Κυβερνητικού 
    σχεδίου Συντάγµατος". (Τόµος πρακτικών των συνεδριάσεων της Ολοµελείας 
    της Βουλής επί του Συντάγµατος του 1975, σελ. 165,166). Κατά το 
    κυβερνητικό τούτο σχέδιο η παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγµατος είχε 
    την ακόλουθη διατύπωση: "Αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των 
    σωµάτων αοφαλείας, παραιτούµενοι δια να µετάσχουν ως υποψήφιοι εις τας 
    εκλογάς δεν δύνανται ν' ανακηρυχθώσιν υποψήφιοι, ουδέ να εκλεγώσι 
    βουλευταί, εις περιφέρειαν, εις την υπηρέτησαν πλέον του τριµήνου κατά 
    την προ των εκλογών τριετίαν, εκτός αν πρόκειται περί της περιφερείας 
    εις ην ήσκουν τα εκλογικά των δικαιώµατα, ούτε να επανέλθουν πλέον εις 
    το στράτευµα" (εδάφιο πρώτο). "Οι διατελέσαντες δηµόσιοι υπάλληλοι ή 
    υπάλληλοι δηµοσίων σργανισµών ή επιχειρήσεων και κοινωφελών ιδρυµάτων, 
    δεν δύνανται ν" ανακηρηχθώσιν υποψήφιοι, ουδέ να εκλεγώσι βουλευταί εις 
    την εκλογικήν περιφέρειαν, εις την οποίαν υπηρέτησαν ως υπάλληλοι της 
    περιφερειακής Υπηρεσίας κατά την προ της εκλογής των Τριετίαν" (εδάφιο 
    δεύτερο). Η προπαρατιθέµενη περικοπή των πρακτικων δεν δύναται να 
    στηρίξει την ως άνω εκδοχή του καθού όχι µόνο λόγω της αντιθέσεως 
    αυτής, της εκδοχής προς το σαφές κείµενο του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 
    του άρθρου 56 του Συνταγµατος, αλλά και για τους ακόλουθους, ακόµη 
    λίγους. Πρώτον διότι η φράση, στο κείµενο του κατά το προαναφερόµενο 
    κυβερνητικό σχέδιο πρώτου εδαφίου της παρ. 3 αυτού του άρθρου, 
    "παραιτούµενοι δια να µετάσχουν ως υποψήφιοι εις τας εκλογάς", ετέθη 
    για να καταλήξει στην απαγορευτική επανόδου των παραιτουµένων 
    αξιωµατικών στο στράτευµα, διάταξη, δηλαδή στη φράση "ούτε να 
    επανέλθουν πλέον εις το στράτευµα". Στο τελικό κείµενο του άρθρου 56 
    του Συντάγµατος, η αντίστοιχη απαγόρευση διατυπώθηκε αυτοτελώς (όπως, 
    αυτοτελώς, είχε διατυπωθεί και στο άρθρο 40 παρ. 2 του Συντάγµατος του 
    1927), ως µέρος της παρ. 1, το δεύτερο εδάφιο της οποίας διαλαµβάνει, 
    µε την αρχική διατύπωση που έχει αποδοθεί ταυτοσήµως στη δηµοτική, ότι 
    "αποκλείεται η επάνοδος των παραιτουµένων" (κατά το πρώτο εδάφιο αυτού 
    του άρθρου, προκειµένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι βουλευτές) 
    "στρατιωτικών, εις την ενεργόν υπηρεσίαν, απαγορεύεται δε η επάνοδος 
    των παραιτουµένων πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών προ της 
    παρελεύσεως έτους από της παραιτήσεως". ∆εύτερον, η περιληφθείσα στο 
    κείµενο του κατά το κυβερνητικό σχέδιο πρώτου εδαφίου της 
    προαναφερόµενη παρ. 3, παραπάνω φράση, "παραιτούµενοι δια να  µετάσχουν 
    ως υποψήφιοι ει τας εκλογάς", δεν είχε την έννοια θεσπίσεως πρόσθετου 
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    όρου του κωλύµατος εκλογιµότητας, αλλά εκτός του ήδη αναφερθέντος 
    σκοπού της, απέβλεπε και στο να τονίσει το συναγόµενο από την παρ. 1 
    του ίδιου, κατά το ως άνω σχέδιο, άρθρου 56, συµπέρασµα ότι οι 
    αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας ως 
    υπαγόµενοι στην κατά τη διατύπωση αυτής της παρ. 1 κατηγορία των 
    έµµισθων δηµοσίων στρατιωτικών υπαλλήλων, δεν θα ήταν πάντως επιτρεπτό 
    να µετάσχουν στις εκλογές ως υποψήφιοι αν δεν είχαν, προ της 
    ανακηρύξεώς των ως υποψηφίων, παραιτηθεί. Από τη διατύπωση και τον 
    σκοπό της διατάξεως του άρθρου 56 παρ. 3 εδ. αύ του Συντάγµατος 
    προκύπτει, αφ' ετέρου, ότι το θεσπιζόµενο, µε αυτήν, κώλυµα υπάρχει για 
    τον πρώην µόνιµο εν ενεργεία στρατιωτικό σε κάθε περίπτωση που αυτός 
    υπηρέτησε, υπό την ιδιότητα του µονίµου στρατιωτικού εν ενεργεία, στην 
    εκλογική περιφέρεια όπου η υποψηφιότητά του αφορά, επί χρονικό διάστηµα 
    µεγαλύτερο του τριµήνου κατά την τριετία την αµέσως  προηγούµενη της 
    ηµέρας των βουλειτικών εκλογών για τις οποίες πρόκειται. Και το κώλυµα 
    τούτο δεν καθίσταται ανύπαρκτο εκ του ότι αυτών των εκλογών έχουν, 
    τυχόν, προηγηθεί άλλες βουλευτικές εκλογές στις οποίες ο πρώην µόνιµος 
    εν ενεργεία στρατιωτικό παρά την ύπαρξη, και για τις εκλογές αυτές, του 
    κωλύµατος εκλογιµότητάς του, αναφορικά µε την ίδια εκλογική περιφέρεια, 
    µετέσχε ως, υποψήφιες στην περιφέρεια αυτή, επιτυχώς ή ανεπιτυχώς (ΑΕ∆ 
    2/1990, 6/1990). Η κατά τον λόγο της ανωτέρω διατάξεως πιθανότητα να 
    αποβεί η κατοχή υπηρεσιακής θέσεως, µε κατάλληλη χρησιµοποίησή της, 
    πλεονέκτηµα εκλογικού ανταγωνισµού, είναι υπαρκτή (εφόσον πληρούνται οι 
    οριζόµενες τοπικές και χρονικές προϋποθέσεις) αναφορικά µε οποιεσδήποτε 
    βουλευτικές εκλογές και όχι µόνο για τις πρώτες στι οποίες ο πρώην 
    µόνιµος εν ενεργεία αξιωµατικός, παρά την ύπαρξη του κωλύµατος µετέχει, 
    η δε συµµετοχή του σε αυτές δεν µπορεί να θεωρηθεί ως καταλυτική του 
    κωλύµατος, ενόψει του λόγου θεσπίσεώς του. Συνεπώς σύµφωνα µε όσα έχουν 
    προεκτεθεί, κωλύεται, από τη διάταξη του άρθρου 56 αρ. 3 εδ, αύ του 
    Συντάγµατος η ανακήρυξη υποψηφίου και εκλογή βουλευτή του πρώην µονίµου 
    εν ενεργεία αξιωµατικού των ενόπλων δυνάµεων, σε εκλογική περιφέρεια 
    στην οποία υπηρέτησε, έχοντας την ιδιότητα µονίµου εν ενεργεία 
    αξιωµατικού, επί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του τριµήνου κατά την 
    τριετία την αµέσως προηγουµένη της ηµέρας των βουλευτικών εκλογών, και 
    αν ακόµη έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία εξαιτίας αυτεπάγγελτης 
    αποστρατείας του, ασχέτως δε εάν των εκλογών τούτων προηγήθηκαν άλλες 
    βουλευτικές, στις οποίες είχε, και ο ίδιος, παρά την ύπαρξη του 
    κωλύµατος, µετάσχει ως υποψήφιος, επιτυχώς ή µη. 
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ΑΡΜ/1990 (369), ∆/ΝΗ/1991 (226), ∆∆ΙΚΗ/1990 (1075), ∆ΙΚΗ/1990 (778), ΝΟΒ/1990 (1241), 
ΤΟΣ/1990 (263) 
     Υπάλληλοι στρατιωτικοί, Σύνταγµα, αξία του ανθρώπου, ελεύθερη ανάπτυξη 
     της προσωπικότητας, η συγκρότηση του πειθαρχικού συµβουλίου ευκαιριακά 
     για συγκεκριµένη υπόθεση αντίκειται στα άρθρα 2 και 5 Σ και το κράτος 
     δικαίου. Η κακή συγκρότηση του ανακριτικού συµβουλίου εξετάζεται 
     αυτεπάγγελτα από τα δικαστήρια. 
 
 
 
 
 
  
      Σ.Τ.Ε. Αριθ. 789/1990 Ολοµ. 
  
      Προεδρεύων ο κ. Κ. Μ. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ, αντιπρόεδρος 
      Εισηγητής ο κ. Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ, σύµβουλος 
      ∆ικηγόροι οι κ.κ. Γ. Εµµανουηλίδης, ∆. Αναστόπουλος, πάρ. της 
      ∆ιοικήσεως 
  
      (Α π ό σ π α σ µ α): Επειδή, από τις διατάξεις που έχουν παρατεθεί' 
    προκύπτει ότι ο Υπουργός Εθν. Αµυνας ως πειθαρχικός προϊστάµενος 
    επιβάλλει ορισµένες πειθαρχικές ποινές, εάν δε κρίνει ότι το παράπτωµα 
    είναι βαρύτερο παραπέµπει τον υπαξ/κό ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου. 
    Το συµβούλιο αυτό συγκροτείται κάθε φορά και για  ορισµένη υπόθεση 
    ταυτόχρονα και µε την ίδια πράξη µε την οποία παραπέµπεται ο πειθαρχικά 
    διωκόµενος, από αξιωµατικούς που επιλέγει ελεύθερα, βάσει του βαθµού 
    τους, αυτός που το συγκροτεί. 
  
      Επειδή, ναι µεν οι αξιωµατικοί και υπαξ/κοί των ενόπλων δυνάµεων δεν 
    είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 103 του Σ 
    και δεν απολαύουν της καθιερούµενης από αυτό µονιµότητας, στοιχείο της 
    οποίας είναι και η κρίση των δηµοσίων υπαλλήλων από υπηρεσιακά 
    συµβούλια παγίως συγκροτούµενα, όµως η µε τον εκτεθέντα τρόπο 
    ευκαιριακή συγκρότηση πειθαρχικών συµβουλίων από τον ασκούντα την 
    πειθαρχική δίωξη, εν όψει συγκεκριµένης υποθέσεως και χωρίς ο νόµος να 
    θέτει ειδικά αντικειµενικά κριτηρια για την επιλογή των µελών τους, 
    αντίκειται στο Σύνταγµα και ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 2 που 
    επιβάλλουν το σεβασµό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, του 
    άρθρου 5, που διασφαλίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και 
    της σταδιοδροµίας του κάθε πολίτη, καθώς και στην αρχή του κράτους 
    δικαίου στο οποίο απέβλεψε το Σύνταγµα, µε το σύνολο των από αυτό 
    καθιερούµενων εγγυήσεων για τον πολίτη. Ειδικότερα, τα πειθαρχικά 
    συµβούλια των στελεχών των ενόπλων δυνάµεων, εν όψει του ειδικού 
    καθεστώτος της υπηρεσιακής καταστάσεώς των και πειθαρχίας, θα µπορούσαν 
    να συγκροτηθούν κατά τρόπο που να µην παραβιάζονται οι συνταγµατικές 
    αυτές αρχές είτε µε ελεύθερη από τον Υπουργό επιλογή των µελών τους 
    αξιωµατικών, εφόσον όµως, θα ορίζονταν τα µέλη αυτά µε ορισµένη θητεία, 
    προς εκδίκαση των υποθέσεων που θα εφέροντο προς κρίση κατάτοχρόνοτης 
    θητείας τους είτε ακόµη κατά περίπτωση εφόσον όµως η επιλογή των 
    µελών τους αξιωµατικών δεν θα γινόταν ελευθέρως αλλά βάσει ειδικών και 
    αντικειµενικών κριτηρίων επιλογής που θα καθόριζε ο ίδιος ο νόµος. 
    Εποµένως οι διαληφθείσες διατάξεις του νόµου βάσει των οποίων 
    συγκροτήθηκε το δικάσαν τον εκκαλούντα συµβούλιο, προβλέπουσες, ως 
    εξετέθη, συγκρότηση του συµβουλίου από τον ασκούντα την πειθαρχική 
    δίωξη για να δικάσει µία µόνο συγκεκριµένη κάθε φορά υπόθεση και χωρίς 
    να θεσπίζονται ειδικά κριτήρια για την επιλογή των µελών τους, είναι 
    ανίσχυρες, ως αντικείµενες στο Σύνταγµα. Αν και κατά τη γνώµη πέντε 
    µελών τ ο υ  δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ µε αποφασιστική ψήφο, οι παραπάνω 
    διατάξεις είναι σύµφωνες µε το Σύνταγµα, αφού η προστασία που παρέχεται 
    από το άρθρο 103 του Σ δεν καλύπτει τους στρατιωτικούς υπαλλήλους. 
  
      Επειδή στην προκείµενη περίπτωση το πρωτοβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο, 
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    συγκροτήθηκε βάσει των διατάξεων που έχουν παρατεθεί πιο πάνω µε την 
    ίδια απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (...) µε την 
    οποία παραπέµφθηκε ο εκκαλών αρχισµηνίας ενώπιόν του για να κριθεί για 
    τα αποδιδόµενα σ' αυτόν από την ίδια επίσης παραπεµπτική πράξη 
    πειθαρχικά παραπτώµατα, και εποµένως η συγκρότησή του προσκρούει στις 
    αναφερθείσες διατάξεις του Συντάγµατος. 
  
      Επειδή η εκκαλούµενη απόφαση δεν εξέτασε, όπως όφειλε, τη νοµιµότητα 
    της συγκροτήσεως του ανακριτικού συµβουλίου αλλά απέρριψε την αίτηση 
    ακυρώσεως ως αβάσιµη. Εποµένως δεν εφήρµοσε ορθώς τις πιο πάνω 
    συνταγµατικές διατάξεις και πρέπει για το λόγο αυτό που εξετάζεται 
    αυτεπαγγέλτως λόγω της φύσεώς του, να εξαφανισθεί και να δικασθεί η 
    αίτηση ακυρώσεως, η οποία πρέπει να γίνει δεκτή για τον ίδιο λόγο, της 
    κακής συγκροτήσεως του ανακριτικού συµβουλίου αυτεπαγγέλτως 
    εξεταζόµενο, να ακυρωθεί δε, κατόπιν αυτού, η προσβαλλόµενη πράξη. 
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ΑΡΜ/1988 (265), ∆∆ΙΚΗ/1989 (303), Ε∆ΚΑ/1988 (347) 
     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. 
 
 
 
 
 
    ΣτΕ 867/1988 (ολ.) 
  
    Εισηγητής: Σ. Νικολάου. 
  
      Επειδή η υπόθεσις εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της ολοµελείας του 
    δικαστηρίου, 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' 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, 
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    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. 53/1974 (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 
    γενικών 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 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 
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    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. 
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ΑΡΜ/1987 (610), ΑΡΜ/1987 (704) 
     Συνταγµατική κατοχύρωση θρησκευτικής ελευθερίας.  Στέρηση  µάρτυρα 
     Ιεχωβά  από  άσκηση επαγγέλµατος εκγυµναστή υποψηφίων οδηγών 
     αυτοκινήτων. 
 
 
 
 
 
  
  
      ΣτΕ 790/1986 
  
      Εισηγητής: Φ. Αρναούτογλου. 
  
       Η διάταξη άρθρ. 1 παρ. 1 περ. γ' π.δ/τος 105/85, που  αναφέρεται  σε 
     καταδίκη  για  οποιοδήποτε  αδίκηµα  χωρίς  να το συνάπτει προς θέµατα 
     θρησκευτικής συνειδήσεως, δεν αντίκειται στο άρθρο 13 του Συντάγµατος, 
     συνεπώς, λόγος ακυρώσεως ότι η  διάταξη  αυτή,  στερώντας  τελικά  τον 
     αιτούντα  (µάρτυρα  του  Ιεχωβά,  καταδικασθέντα σε φυλάκιση 3 ετών µε 
     απόφαση  του  Αναθεωρ.  ∆ικαστηρίόυ  για  ανυπακοή  σε  καιρό  γενικής 
     επιστρατεύσεως, ως εκ της αρνήσεώς του να υπηρετήσει άοπλη θητεία λόγω 
     των  θρησκευτικών  του  πεποιθήσεων),  από τη δυνατότητα ασκήσεως ενός 
     επαγγέλµατος (εκγυµναστή  υποψηφίων  οδηγών  αυτοκινήτων),  αντίκειται 
     στην παραπάνω διάταξη του Συντάγµατος, είναι αβάσιµος. 
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ΑΡΜ/1987 (244), ΕΕΝ/1987 (53) 
     Μάρτυρες Ιεχωβά. ∆ιορισµός εκπαιδευτικού Μ.Ε. (Καθηγητής Φιλόλογος). 
     Αντισυνταγµατική η πιθανή ύπαρξη κωλύµατος ένεκα Θρησκευτικής 
     συνείδησης. 
 
 
 
 
 
  
ΣτΕ 3533/1986 
Εισηγητής: Π.Χριστόφορος. 
  
        'Αρνησις  διορισµού  εις την M.Ε. καθηγητού φιλολόγου επί τη 
    αιτιολογία  ότι είναι "µάρτυς του Ιεχωβά", ήτοι οπαδός γνωστής 
    θρησκείας, εχούσης  δοξασίας  και  λατρείαν φανεράς (ΣτΕ 2105/75), δεν 
    ευρίσκει νόµιµον έρεισµα, ούτε εις τας  ειδικάς περί προσόντων των 
    εκπαιδευτικών λειτουργών διατάξεις των άρθρων 35 και  82 του ν. 309/76, 
    ούτε εις τας γενικάς  περί  προσόντων  διατάξεις  των  άρθρων  18-26, 
    70-76, 77-84 και 205-206 του π.δ. 611/77, ούτε δύναται να εύρει 
    έρεισµα,  εµµέσως,  εις  τας  διατάξεις του άρθρ. 13 παρ. 1 και 16 παρ. 
    1 του Συντ. ή εις  τας γενικάς περί αποστολής της Μέσης Παιδείας 
    διατάξεις των άρθρων  26  παρ.  1  και  29  παρ.  1 του ν. 309/76, 
    ενόψει του ότι κυρία αποστολή των καθηγητών των  φιλολογικών µαθηµάτων 
    δεν είναι η ανάπτυξη  της  θρησκευτικής  συνειδήσεως  των  µαθητών, 
    διά  την οποίαν προφανώς θα ήτο ακατάλληλος ως εκπαιδευτικός ο οπαδός 
    ετέρας θρησκείας και ουχί του ορθοδόξου δόγµατος, προκειµένου βεβαίως 
    περί  των  µαθητών  των  ελληνικών  γυµνασίων και λυκείων, οι οποίοι 
    κατά την συντριπτικήν  πλειοψηφίαν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, όθεν, εν 
    όψει  των  περί  ισότητος  και  ανεξιθρησκείας  διατάξεων  του 
    Συντάγµατος (άρθρ. 4 και 13 παρ. 1), δηµιουργία  κωλύµατος εν 
    προκειµένω δεν θα ήτο συνταγµατικώς επιτρεπτή. 
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ΝΟΒ/1991 (450) 
    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. 
 
 
 
 
 
  
        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 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 
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    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. 
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1. 2209/1977 ΣΤΕ(290923)  

 
ΝΟΒ/1978 (111) Χωροφυλακή. Η προµήθεια και ανάγνωση αριστερών εφηµερίδων 
εκτός υπηρεσίας δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα. Ούτε, επίσης, η σύναψη φιλίας µε 
τουρίστες και ερωτικού δεσµού µε αλλοδαπή, εφόσον δεν συνοδεύονται και από άλλες 
ενέργειες ή παραλείψεις που θα µπορούσαν τυχόν να πλήξουν το κύρος του Σώµατος. 
Σύνταγµα. Ελευθερία έκφρασης των πολιτικών πεποιθήσεων. Ορια σχετικά µε τους 
δηµόσιους υπαλλήλους. Ελευθερία τύπου. Καθιερώνεται άνευ διακρίσεως ως προς την 
πολιτική τοποθέτηση των εφηµερίδων. 
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ΑΡΜ/1981 (677), ∆ΕΛΤΙΟ-ΣΤΕ/1981 (7) 
    Σύνταγµα. Ατοµικά δικαιώµατα, δικαίωµα της ελευθέρας εκδηλώσεως της 
    σκέψεως και γνώµης, ή διάταξις άρθρ. 99 παρ. 3 εδ. λη του Κανονισµού 
    Αστυνοµικού Σώµατος είναι ανίσχυρος, η αντικειµένη εις το άρθρ. 14 του 
    Συντάγµατος. Πειθαρχικό δίκαιο. Πειθαρχική διαδικασία. Εξέταση 
    µαρτύρων. ∆εν καλείται ως µάρτυς ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. 
  
 
 
 
 
 
      ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 
      780/1981 ΣΤΕ 
  
      Το προβλέπον την άσκησιν του δικαιώµατος της ελευθέρας εκδηλώσεως της 
    σκέψεως και γνώµης άρθρον 14 του Συντάγµατος έχει εφαρµογήν και επί 
    δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι ούτω, δικαιούνται και οι ιδιώται να 
    εκφράζουν ελευθέρως τας σκέψεις των. Εν σχέσει δε προς την άσκησιν του 
    δικαιώµατος τούτου παρά των δηµοσίων υπαλλήλων είναι δεκτοί ου µόνον οι 
    γενικοί περιορισµοί τους οποίους ο νόµος (ιδία δε ο ποινικός) επιβάλλει 
    εις πάντα πολίτην, αλλ' επί πλέον και οι ειδικώτεροι περιορισµοί οι 
    οποίοι δικαιολογούνται εκ της φύσεως της υπαλληλικής σχέσεως και των 
    υποχρεώσεων αι οποίαι εξ αυτής απορρέουν. Πάντως, όµως, οι ειδικοί 
    ούτοι περιορισµοί δεν δύνανται να θεσπισθούν, εφ' όσον δι' αυτών 
    αναιρείται, εις την ουσίαν το ατοµικόν τούτο δικαίωµα και η 
    αναγνωριζοµένη, γενικώς, έκτασις της εφαρµογής του. Τοιούτον δε 
    ανεπίτρεπτον περιορισµόν συνιστά και η θέσπισις διατάξεως εξαρτήσεως 
    την άσκησιν του δικαιώµατος τούτου υπό των δηµοσίων υπαλλήλων εκ 
    προηγουµένης αδείας της προϊσταµένης ή άλλης αρχής, δεδοµένου ότι στις 
    περίπτωσιν αρνήσεως της αρχής διά την παροχήν της αδείας, καθίσταται 
    ανενεργές το βασικόν διά την έννοιαν της δηµοκρατίας ατοµικόν τούτο 
    δικαίωµα (Σ.τ.Ε. 1048/75). Εν όψει τούτων, η διάταξις του άρθρου 99 
    παρ. 3 εδ. λη' του Κανονισµού Αστυνοµικού Σώµατος (β.δ. 25/10-4/11/1958 
    ΦΕΚ 187 τ...') διά της οποίας ορίζεται, ότι συνιστά πειθαρχικόν 
    παράπτωµα "η παρά τους κανονισµούς δηµοσιογραφία, διά του τύπου ή άλλου 
    τρόπου αµέσως ή εµµέσως άνευ προηγουµένης εγκρίσεως του Αρχηγού" είναι 
    ανίσχυρος, ως αντικειµένη εις την διάταξιν του άρθρου 14 του 
    Συντάγµατος. Συνεπώς, ουχί νοµίµως ετιµωρήθη ο προσφεύγων, διότι έδωσε 
    συνέντευξιν εις εφηµερίδα άνευ αδείας της υπηρεσίας του. 
  
      Κατά το στάδιον της ενόρκου διοικητικής εξετάσεως ο εκ των 
    προταθέντων υπό του προσφεύγοντος (δοκίµου αστυφύλακος) µαρτύρων Κ. 
    Καραµανλής δεν εξητάσθη, µη κληθείς προς τούτο, καθ' όσον εκρίθη υπό 
    του ενεργήσαντος την Ε∆Ε ότι η κατάθεσίς του δεν δύναται να προσθέση 
    θετικόν τι στοιχείον. 
  
      Η διά τον εκτεθέντα λόγον µη κλήσις προς εξέτασιν του ρηθέντος 
    µάρτυρος είναι µη νόµιµος (κατ' άρθρ. 18 παρ. 6 Ν.∆. 935/1971 η 
    εξέτασις των υπό του διωκοµένου υπαλλήλου προτεινοµένων µαρτύρων είναι 
    υποχρεωτική), η δε παράλειψις αύτη θα ήγεν εις ακύρωσιν της αποφάσεως 
    του ανακριτικού Συµβουλίου, επί τω τέλει όπως κληθή ο µάρτυς ούτος προς 
    εξέτασιν. Λαµβανοµένου, όµως, υπ' όψιν, ότι ο εν λόγω µάρτυς κατέχει 
    ήδη το αξίωµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, κατά δε την κειµένην 
    νοµοθεσίαν ο κατέχων το εν λόγω αξίωµα δεν καλείται ως µάρτυς, ως τούτο 
    συνάγεται εκ του ότι εις υφισταµένην διάταξιν της Ποινικής ∆ικονοµίας 
    (άρθρ. 215 παρ. 1) περί κατ' οίκον εξετάσεως των Υπουργών και 
    Αρχιερέων, ο νεώτερος νοµοθέτης (άρθρο 25 ν. 663/1977) προσθέσας και 
    τους Πρόεδρον και Αντιπροέδρους της Βουλής, ουδέν διέλαβε περί του 
    Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, περί του οποίου τα αυτά προδήλως θα ώριζεν 
    εις περίπτωσιν κατά την οποίαν θα ήθελεν όπως και ούτος καλείται ως 
    µάρτυς, η διά τον λόγον τούτον ακύρωσις της προσβαλλοµένης πράξεως του 
    ανακριτικού Συµβουλίου θα ήτο αλυσιτελής, εφ' όσον δεν θα ηδύνατο ήδη 
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    να εξετασθή ο µη κληθείς µάρτυς. 
  
      (Απόσπασµα απ' το ∆ΝΣΤΕ 1981). 
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ΑΡΜ/1987 (614) 
     Στρατιωτικοί υπάλληλοι. ∆ικάωµα ελεύθερης εκδήλωσης σκέψεως και 
     γνώµης. Επιβολή  γενικών και ειδικών περιορισµών. Περίπτωση 
     προηγούµενης άδειας  προϊσταµένης  ή  άλλης αρχής. ∆ιατάξεις 
     Κανονισµού Πειθαρχίας Ελληνικής αεροπορίας. 
 
 
 
 
 
  
       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 υπαλλήλω,  εν 
     σχέσει  δε  προς  την άσκησιν του δικαιώµατος τούτου παρά των δηµωσίον 
     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 
     Συν/τος. 
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ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ/1993 (157) 
    Προσβολή του στρατού απο στρατιωτικό µέσω εντύπου. 
    Αντικειµενική υπόσταση εγκλήµατος. 
 
 
 
 
 
  
      Συµβ∆ιαρκΣτρΘεσ 566/1992 
      ∆ικαστές Κ. Τσιώτας (πρόεδρος) 
            Σ. Χαλκιάς, Κ Χαριζόπουλος 
      Επίτροπος; Ι. Μποζίνης 
  
      Με το βούλευµα έγινε δεκτή η πρόταση του Επιτρόπου, η οποία κατά το 
    ενδιαφέρον µέρος της έχει ως εξής; 
  
      Ο ανωτέρω κατηγορούµενος την 17-5-1991 εγκλείσθηκε στις Στρατιωτικές 
    Φυλακές Θεσσαλονίκης σε εκτέλεση βουλεύµατος του ∆.Σ Θεσ/νίκης, 
    κατηγορούµενος για ανυποταξία σε καιρό γενικής επιστρατεύσεως. Την 
    20-5-1991 ο κατηγορούµενος για ανυποταξία σε καιρό γενική 
    επσιτρατεύσεως. Την 20-5-1991 ο κατηγορούµενος συνέταξε δήλωση, η οποία 
    αφού τυπώθηκε σε άγνωστο τυπογραφείο και σε απροσδιόριστο αριθµό 
    εντύπων, διανεµήθηκε σε διάφορες οδούς και άλλους δηµόσιους χώρους της 
    Θεσσαλονίκης από άγνωστα άτοµα. Στη δήλωση αυτή µεταξύ άλλων ανέγραψε 
    αυτός: "ο στρατός είναι το δολοφονικό εργαλείο... όργανο της άρχουσας 
    τάξης..., ο δολοφονικός χαρακτήρας του στρατού κρύβεται έντεχνα κάτω 
    από την κρατική ιδεολογική προπαγάνδα των βρώµικων αξιών του 
    "έθνους"..., η στρατιωτική µηχανή, αυτό το εξαχρειωτικό εργαστήριο 
    υποδούλωσης της ανθρώπινης ψυχής δεν έχει άλλο σκοπό παρά να 
    κατασκευάσει δουλοπρεπείς υπηκόους και προσκυνηµένα ανδρείκελα έτοιµα 
    να χτυπήσουν, να βασανίσουν και αν σκοτώσουν...". 
  
      Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 74 ΣΠΚ στρατιωτικός, ο οποίος 
    προσβάλλει τη σηµαία, το στρατό η διακριτικό σήµα της διοικήσεως αυτού 
    τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών, αν δε είναι αξιωµατικός 
    και µε έκπτωση. Πράξη συνεπώς του εγκλήµατος που προβλέπει το άρθρο 
    αυτό, αποτελεί η προσβολή (του στρατού κ.λπ.). Η αναγραφή στο κείµενο 
    του άρθρου µόνο της λέξης "προσβάλλει'είναι λογικό να δηµιουργεί 
    απορίες και εύλογα ερωτηµατικά τόσο ως προς την έκταση του περιεχοµένου 
    της, όσο και ως προς τη σαφήνεια της περιγραφής της, ενόψει και της 
    συνταγµατικής επιταγής για ορισµένη διατύπωση των αντικειµενικών 
    υποστάσεων των εγκληµάτων στους ποινικούς νόµους (άρθρο 7 παρ. Ι 
    Συντάγµατος). Ανάλογα βέβαια είναι τα προβλήµατ ακαι στις περιπτώσεις 
    του άρθρου 181 ΠΚ, µε την αναγραφή στο κείµενο του νόµου της λέξης 
    "περιυβρίζει". Ο όρος αυτός, όπως και  ο όρος "προσβάλλει"του άρθρου 74 
    ΣΠΚ, θα πρέπει να δεχθούµε ότι περιλαµβάνει όχι κάθε είδους 
    καταφρονητική εκδήλωση, αλλά την εξύβριση µε λόγια ή έργα και τη 
    δυσφήµηση και τίποτε περισσότερο. Αλλου είδους καταφροντικές εκδηλώσεις 
    που δεν µπορούν να υπαχθούν στο εννοιολογικό περιεχόµενο των άρθρων 
    361-262 ΠΚ, δεν αποτελούν ούτε πριύβριση αρχής ούτε προσβολή του 
    στρατού. Ενα άλλο πρόβληµα τώρα στην εφαρµογή της διάταξης αυτής είναι 
    αν ως προσβολή του στρατού νοείται η προσβολή αυτού (αφηρηµένα) ως 
    θεσµού ή όχι. Οπως και στην περιύβριση αρχής (µετά µάλιστα και την 
    αναδιατύπωση του σχετικού άρθρου από το Ν. 1738/87), έτσι και στην 
    προσβολή του στρατού, οθρότερο είναι να δεχθούµε ότι αυτή δεν νοείται 
    αφηρηµένα, αλλά µέσα απότ ους συγκεκριµένους φορείς, όλους ή 
    ορισµένους, θα πρέπει να θίγει το σύνολο του οργάνου. Εχει συνεπώς η 
    προσβολή αυτή θεσµικό-προσωπικό χαρακτήρα (βλ. Μανωλεδάκη:Προσβολές 
    κατά της πολιτειακής εξουσίας, έκδοση 1988, σελ. 362 επ., 191/88 βούλ. 
    δικ. συµβ. του ∆.Σ. Θεσ/νίκης και υπ'αυτό πρόταση Επιτρόπου Αδάµ 
    Παπαδαµάκη, ΝοΒ 1988, σελ. 1697 επ.). Σηµειώνεται, τέλος, ότι αν και το 
    αθρο 74 ΣΠΚ δεν διαλαµβάνει κάτοι σχετικό, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι 
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    ηπροσβολή αυτή απαιτείται να τελεσθεί δηµόσια, γιατί µόνο µε τη δηµόσια 
    τέλεσή της συνεπάγεται γνωστοποίηση της προσβλητικής συµπεριφοράς (έτσι 
    Παπαδαµάκης, ό.π.). 
  
      ∆εν αποτελεί προσβολή κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου και συνεπώς 
    δεν θεµλιώνεται το παραπάνω έγκληµα στην περίπτωση άσκησης κριτικής, 
    έστω και δριµείας, η οποία κατοχυρώνεται και συνταγµατικά (άρθρο 14 
    παρ. ΙΣ). Ανάλογα άλλωστε προσθήκηέγινε καισ το κείµενο του άρθρου 181 
    ΠΚ µε τον 1738/87, όπου στην παράγραφο 2 ρητά ορίζεται ότι η άσκηση 
    κριτικής ουδέποτε συνιστά µόνη περιύβριση αρχής. Αυτονόητο όµως είναι 
    ότι η έστω και δριµεία αυτή κριτική δεν πρέπει να περιέχει εννοιολογικά 
    τα στοιχεία της εξύβρισης, της προσβολής δηλ. της τιµής κάποιου ή 
    κάποιων ή όλων τωνπροσώπων που αποτελούν τους φορείς του θεσµού ή της 
    δυσφήµησης, της διάδοσης µε άλλα λόγια για τα πρόσωπα αυτά γεγονότος 
    που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψή τους, αλλά παρά το έστω και 
    οξύ ύφος της να κινείται µέσα στα πλαίσια της κριτικής και µόνο. 
    Αυτονόητο επίσης είναι, σύµφωνα και µε τα προαναφεθέντα, ότι οι 
    προσβολές αυτές µέσω των προσώπων -φορέων, θίγουν τον θεσµό του στρατού 
    στο σύνολο του, διότι αλλιώς θα πρόκειται για ατοµικές προσβολές της 
    τιµής. 
  
      Στην προκειµένη περίπτωση δύο είναι τα προβλήµατα που πρέπει να µας 
    απασχολήσουν. Το πρώτο, αν οι επίµαχες φράσεις που ανέγραψε ο 
    κατηγορούµενος στη δήλωσή του, συνιστούν έστω δριµεία, επιτρεπτή όµως 
    κριτική ή ξεφεύγουν από τα όριά της. Το δεύτερο αν οι φράσεις αυτές 
    προσβάλλουν (εφόσον βέβαια γίνει δεκτό ότι υπερβαίνουν τα όρια της 
    κριτικής), το θεσµό του στρατού αφηρηµένα ή του φορείς αυτού και 
    κατ'επέκταση τον ίδιο το θεσµό. Οσον αφορά το πρώτο πρόβληµα, έχω τη 
    γνώµη ότι οι επίµαχες φράσεις υπερβαίνουν τα όρια της επιτρεπόµενες 
    κριτικής, ως περιέχουσες τα εννοιολογικά στοιχεία της εξυβρίσεως. 
    Πράγµατι οι χαακτηρισµοί "δολοφονικό εργαλείο", "δολοφονικός 
    χαρακτήρας', "εξαχρειωτικό εργαστήρι υποδούλωσης της ανθρώπινης ψυχής 
    που σκοπό έχει να κατασκευάσει δουλοπρεπείς υπηκόους και προσκυνηµένα 
    ανδρείκελεα έτοιµα να χτυπήσουν, να βασανίσουν και να σκοτώσουν", πολύ 
    απέχουν από το να θεωρηθούν κριτική καιµόνο, έστω και οξεία, αλλά 
    περιέχουν σαφώς, αντικειµενικά εξεταζόµενοι, αµφισβήτηση της ηθικής και 
    κοινωνικής αξίας του θεσµού και έντονη καταφρόνηση αυτού. Για το 
    δεύτερο ερώτηµα έχω κατ'αρχήν να παρατηρήσε ότι ένα τµήµα από τις 
    επίµαχες φράσεις αναφέρεται άµεσα σε όλους όσους υπηρετούν στο στρατό, 
    τους οποίους χαρακτηρίζει "δουλοπρεπείς υπηκόους και προσκυνηµένα 
    ανδρείκελα έτοιµα να χτυπήσουν, να βασανίσουν και να σκοτώσουν", 
    προσβάλλοντας έτσι την τιµή των φορέων του συλλογικού αυτού θεσµού, τον 
    οποίο και ασφαλώς θίγει. Οι υπόλοιποι τώρα χαρακτηρισµοί αναφέρονται 
    γενικά στο στρατό και δηµιουργούν έτσι εύλογες απορίες αν προσβάλλουν 
    το θεσµό αυτό αφηρηµένα ή όχι. Θ αµπρούσε βέβαια να υπσοτηρίζει κανείς 
    ότι χρησιµοοιώντας τον γενικό όρο "στρατός"και µη αναφερόµενος σε 
    πρόσωπα-φορείς του, ο κατηγορούµενος προσεβαλε αφηρηµένα το θεσµό αυτό 
    - άρα δεν τον προελβαλε. Εχω όµως τη γνώµη ότι η προσβολή αυτή περνάει 
    µέσα από την προσβολή όλων ανεξαιρέτως των φορέων του θεσµούα υτού, του 
    ςοποίους ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτηρίζει εµµέσως, πλην σαφώς, 
    "δολοφόνους". Ετσι και µε τις φράσεις αυτές προσέβαλε την τιµή του 
    στρατού ως θεσµού. Σηµειώνεται, τέλος, ότι η πράξη του ακτηγορουµένου 
    τελέσθηκε δια του τύπου, άρα δηµόσια, αφού περιήλθε σε γνώση αόριστου 
    αριθµού προσώπων. 
  
      Επειδή µετά τα παραπάνω προκύπτουν επαρκείς και αποχρώσεις ενδείξεις 
    για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο για την πράξη της 
    προσβολής στρατού δια του τύπου, που τελέσθηκε στη Θεσσαλονίκη την 
    20-5-1991, προβλέπεται δε και τιµωρείται από τα άρθρα 2, 74 ΣΠΚ, 26 
    παρ. 1α, 27 παρ. 1 462 ΠΚ, 1,2 παρ. 1 και 2, 45 παρ. 1 α.ν. 1092/38 
    "Περί τύπου"και πρέπει να παραπεµφθεί στο ακροατήριο του ∆Σ Θεσ/νίκης 
    για να δικασθεί για τις πράξεις αυτές. 
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Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/2001 (1), Ε∆ΚΑ/2001 (507) 
    Ελληνική Αστυνοµία. Επιβολή σε αστυνοµικό υπάλληλο πειθαρχικής ποινής 
    για παράβαση του άρθρου 6 του πδ 538/1989. Το δικαίωµα της ελεύθερης 
    εκδήλωσης της σκέψης και της γνώµης που κατοχυρώνουν τα άρθρα 14 του 
    Συντάγµατος και 10 της ΕΣ∆Α, ισχύει και για τους αστυνοµικούς 
    υπαλλήλους. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του πδ 538/1989 που απαγορεύουν 
    στους αστυνοµικούς τη δηµοσίευση δήλωσης ή γνώµης στον τύπο ή άλλο µέσο 
    χωρίς άδεια των προϊσταµένων τους αντίκειται στο Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α. 
    Ορθώς κρίθηκε µη νόµιµη και ακυρωτέα η πειθαρχική απόφαση. Απορρίπτεται 
    η έφεση κατά της 1834/94 ∆.Εφ.Αθ. 
 
 
 
 
 
    Αριθµός 251/2001 
    ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
    ΤΜΗΜΑ Γ' 
  
      Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του την 1 Ιουνίου 2000 µε την εξής 
    σύνθεση :  Γ. ∆εληγιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ? Τµήµατος, Γ. 
    Παπαµεντζελόπουλος, ∆.  Μπριόλας, Σύµβουλοι, Μ. Γκορτζολίδου, Μ. 
    Παπαδοπούλου, Πάρεδροι, Αντ. Γαϊτάνης,  Γραµµατέας του Γ? Τµήµατος. 
  
      Για  να δικάσει την από 20 ∆εκεµβρίου 1995 έφεση : 
  
      του ..............ο οποίος παρέστη µε την Ε. Μπερνικόλα, 
    Πάρεδρο  του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, 
  
      κατά του ................ ο οποίος δεν παρέστη, 
  
      και κατά της υπ' αριθ. 1834/1994 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου 
    Αθηνών. 
  
      Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, 
    Παρέδρου Μ.  Γκορτζολίδου. 
  
      Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία 
    ανέπτυξε  και προφορικά τους προβαλλόµενους λόγους εφέσεως και ζήτησε 
    να γίνει δεκτή η έφεση. 
  
      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, η υπό κρίση έφεση ασκείται κατά νόµον ατελώς και άνευ 
    καταβολής  παραβόλου. 
  
      2. Επειδή, µε την υπό κρίση έφεση ζητείται, η εξαφάνιση της υπ' 
    αριθµ.1834/1994  αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. Με την 
    εκκαλούµενη απόφαση έγινε δεκτή  αίτηση ακυρώσεως του ήδη εφεσιβλήτου, 
    Αστυνόµου Α?, κατά της από 11.11.1991  αποφάσεως του Αρχηγού της 
    Ελληνικής Αστυνοµίας, µε την οποία κρίθηκε αβάσιµη και  απορρίφθηκε η 
    από 24.9.1991 αναφορά παραπόνων του κατά της από 30.7.1991  αποφάσεως 
    του ∆ιευθυντού οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. 
    Με  την τελευταία αυτή απόφαση είχε επιβληθεί στον εφεσίβλητο η 
    πειθαρχική ποινή του  προστίµου 10.000 δραχµών για το αναφερόµενο σ' 
    αυτήν παράπτωµα. 
  
      3. Επειδή, στο άρθρο 52 του ν. 1481/1984 "Οργανισµός Υπουργείου 
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    ∆ηµόσιας  Τάξης" (ΦΕΚ Α' 152), οι κατώτερες πειθαρχικές ποινές που 
    προβλέπονται για το αστυνοµικό  προσωπικό είναι η παρατήρηση, η 
    επίπληξη και το πρόστιµο µέχρι ένα βασικό µισθό.  Περαιτέρω, κατά τις 
    διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 96/1986 (Α' 34), που εκδόθηκε κατ' 
    εξουσιοδότηση των άρθρων 52 παρ. 3 και 53 παρ.1 του παραπάνω νόµου, 
    πειθαρχικό  παράπτωµα που επισύρει ποινή προστίµου, εκτός των άλλων 
    περιπτώσεων, είναι και η  "παρά τις διατάξεις των Κανονισµών και των 
    διαταγών της Υπηρεσίας δηµοσιογραφία ή  δηµοσίευση άρθρων διά του τύπου 
    ή κατ? άλλο τρόπο" (παρ. 33), καθώς και "κάθε  παράβαση υποχρέωσης που 
    απορρέει από τους νόµους, τους Κανονισµούς και τις διαταγές  Υπηρεσίας" 
    (παρ. 41). Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του 
    π.δ/τος  538/1989 "υποχρεώσεις και δικαιώµατα του αστυνοµικού 
    προσωπικού του Υπουργείου  ∆ηµόσιας Τάξης" (Α? 224), "1. Ανακοινώσεις 
    στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης γίνονται από  τον Υπουργό και το Γενικό 
    Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, τον Αρχηγό της  Ελληνικής 
    Αστυνοµίας, τους Υπαρχηγούς, τους Γενικούς ∆ιευθυντές, τους Γενικούς 
    Επιθεωρητές Αστυνοµίας, τους Επιθεωρητές Αστυνοµίας, τους Αστυνοµικούς 
    ∆ιευθυντές  των νοµών, καθώς και από τους εξοµοιούµενους προς τους 
    τελευταίους ∆ιευθυντές  αυτοτελών Υπηρεσιών της Αστυνοµίας, για θέµατα 
    της αρµοδιότητάς τους. Επίσης  ανακοινώσεις µπορεί να γίνονται και από 
    άλλους αξιωµατικούς, µετά από έγκριση των  παραπάνω προσώπων. 2. Στην 
    έννοια της ανακοίνωσης περιλαµβάνονται κυρίως, η  επίσηµη ανακοίνωση 
    της αστυνοµικής αρχής, η συνέντευξη . . . και η απάντηση σε 
    δηµοσιεύµατα του Τύπου". 
  
      4. Επειδή, περαιτέρω,  κατά  το  άρθρο  14  του  ισχύοντος 
    Συντάγµατος "1.  Καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, 
    γραπτά και διά του τύπου τους  στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους του 
    Κράτους", ενώ, εξάλλου κατά διάταξη του  άρθρου 10 της Σύµβασης της 
    Ρώµης "περί των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των  Θεµελιωδών Ελευθεριών 
    (ν.δ. 53/1974 (Α? 256), που αποτελεί σύµφωνα µε το άρθρο 28 του 
    Συντάγµατος, αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και 
    υπερισχύει κάθε  αντίθετης διάταξης νόµου, "1. Παν πρόσωπον έχει 
    δικαίωµα εις την ελευθερίαν εκφράσεως.  Το δικαίωµα τούτο περιλαµβάνει 
    την ελευθερίαν  γνώµης, ως και την ελευθερίαν λήψεως ή  µεταδόσεως 
    πληροφοριών ή ιδεών άνευ επεµβάσεως δηµοσίων αρχών και ασχέτως 
    συνόρων. 2. Η άσκησις των ελευθεριών τούτων, συνεπαγοµένων καθήκοντα 
    και ευθύνας,  δύναται να υπαχθή εις ωρισµένας διατυπώσεις, όρους, 
    περιορισµούς ή κυρώσεις  προβλεποµένας υπό του νόµου και αποτελούντα 
    αναγκαία µέτρα εν δηµοκρατική κοινωνία  διά την εθνικήν ασφάλειαν, την 
    προάσπισιν της τάξεως . . . ". 
  
      5. Επειδή, οι ανωτέρω, ηυξηµένης τυπικής ισχύος διατάξεις, που 
    προβλέπουν και  κατοχυρώνουν το δικαίωµα της ελεύθερης εκδήλωσης της 
    σκέψης και της γνώµης έχουν  εφαρµογή και στους αστυνοµικούς υπαλλήλους 
    οι οποίοι έχουν δικαίωµα, όπως και οι  ιδιώτες, να εκφράζουν ελεύθερα 
    τις σκέψεις τους. Το δικαίωµα αυτό υπόκειται τόσο στους  γενικούς 
    περιορισµούς τους οποίους ο νόµος επιβάλλει σε κάθε πολίτη, που 
    υπαγορεύονται  από την ανάγκη προστασίας της προσωπικότητας ή του 
    γενικότερου δηµόσιου  συµφέροντος, όσο και στους ειδικότερους 
    περιορισµούς, οι οποίοι δικαιολογούνται από τη  φύση της δηµόσιας 
    υπαλληλικής σχέσης και τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν απ' αυτή. 
    Πάντως, κατά τη ρυθµιστική του δράση, ο νοµοθέτης δεν µπορεί να 
    υπαγάγει το δικαίωµα  της ελεύθερης εκδήλωσης της σκέψης και της γνώµης 
    σε προληπτικά µέτρα, όπως η  προηγούµενη άδεια των προϊσταµένων του 
    υπαλλήλου, καθώς, οι παραπάνω περιορισµοί  δεν επιτρέπεται ν' αναιρούν 
    στην ουσία το ατοµικό αυτό δικαίωµα και την αναγνωριζόµενη  γενικά 
    έκταση εφαρµογής του. (πρβλ. ΣτΕ  780/1981, 1802/1986, 907/1987). 
  
      6. Επειδή, κατ' ακολουθία της προηγούµενης σκέψης, οι διατάξεις του 
    άρθρου 6 του  π.δ/τος 538/1989 οι οποίες απαγορεύουν στους αστυνοµικούς 
    τη δηµοσίευση δηλώσεως ή  γνώµης στον τύπο ή άλλο µέσο χωρίς άδεια των 
    προϊσταµένων τους και συνιστούν ίδιο  πειθαρχικό παράπτωµα σε περίπτωση 
    παραβάσεως τους, είναι ανίσχυρες γιατί αντίκεινται  στις διατάξεις του 
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    άρθρου 14 του Συντάγµατος και του άρθρου 10 της Σύµβασης της Ρώµης. 
  
      7. Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, ο εφεσίβλητος, Αστυνόµος Α?, 
    τιµωρήθηκε  µε την πειθαρχική ποινή του προστίµου 10.000 δραχµών, γιατί 
    παρά τις διατάξεις των  κανονισµών και των διαταγών της Υπηρεσίας 
    (άρθρο 6 π.δ/τος 538/1989 και  90001/5/3α/18.4.1986, 
    9001/5/7β/25.5.1987, 9001/5/21στ/6.6.1990 εγκύκλιες διαταγές του 
    Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης) και κατά παράβαση των υποχρεώσεών του, που 
    απορρέουν  από τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στο πειθαρχικό 
    δίκαιο του αστυνοµικού  προσωπικού, "παραχώρησε χωρίς την απαιτούµενη 
    άδεια της Υπηρεσίας συνεντεύξεις σε  δηµοσιογράφους και 
    ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς για θέµατα ιδιαζούσης σηµασίας  αστυνοµικού 
    ενδιαφέροντος". Ειδικότερα, τιµωρήθηκε γιατί υπηρετώντας στη ∆ιεύθυνση 
    Οικονοµικής Επιθεώρησης και τελώντας σε διαθεσιµότητα "α) Την 2.7.1991 
    παρεχώρησε  συνέντευξη στο δηµοσιογράφο Πέτρο Κασιµάτη, η οποία 
    δηµοσιεύθηκε ως ρεπορτάζ από  τον  ίδιο στην εφηµερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
    ΤΥΠΟΣ" (φύλλο της 3.7.1991 σελ. 14 και 15) µε  τίτλο "ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ 
    ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΕΤΣΙ ΕΜΠΛΕΞΑ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ  ΤΟΥ ΚΟΣΚΩΤΑ - ΒΑΡΙΑ 
    ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ" και "Επί  Σκουλαρίκη µπήκα στα 
    ναρκωτικά". β) Την 2.7.1991 παρεχώρησε συνέντευξη στο  ραδιοσταθµό  SKY 
    η οποία δηµοσιεύθηκε σαν σχόλιο στην εφηµερίδα "ΝΙΚΗ" (φύλλο  3.7.1991 
    και γ) στις 2.7.1991 και 27.6.1991 παρεχώρησε συνεντεύξεις στους 
    ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς "ΑΝΤΕΝΑ" και "TELECITY", οι οποίες 
    δηµοσιεύθηκαν σαν  σχόλιο στην εφηµερίδα  "ΑΥΡΙΑΝΗ" (φύλλο της 
    3.7.1991)". ξπως, όµως, κρίθηκε  παραπάνω, οι διατάξεις, στις οποίες 
    στηρίζεται η αιτιολογία της πειθαρχικής αποφάσεως  είναι αντίθετες µε 
    το άρθρο 14 του  Συντάγµατος  και το άρθρο 10 της Σύµβασης της Ρώµης 
    και για το λόγο αυτό ανίσχυρες. Συνεπώς, η εν λόγω απόφαση, η οποία 
    στηρίζεται σε  ανίσχυρες διατάξεις είναι πληµµελής. Εποµένως, η 
    εκκαλούµενη απόφαση, µε την οποία  κρίθηκε ότι η επιβολή της 
    πειθαρχικής ποινής του προστίµου των 10.000 δραχµών   επιβληθείσα βάσει 
    των προαναφερθεισών διατάξεων του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του π.δ/τος 
    538/1989, είναι µη νόµιµη και ακυρωτέα, ορθά ερµήνευσε και εφάρµοσε το 
    νόµο, οι δε λόγοι  της εφέσεως µε τους οποίους  προβάλλεται το αντίθετο 
    πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος. 
  
      12. Επειδή, δεν προβάλλεται άλλος λόγος, πρέπει, κατά συνέπεια, η υπό 
    κρίση  έφεση να απορριφθεί στο σύνολό της. 
  
      ∆ ι ά   τ α ύ τ α 
  
      Απορρίπτει την υπό κρίση έφεση. 
  
      Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα την 1 Ιουνίου 2000 
  
      Ο Πρόεδρος του Γ? Τµήµατος           Ο Γραµµατέας του Γ' Τµήµατος 
  
  
      Γ. ∆εληγιάννης                              Αντ.Γαϊτάνης 
  
      και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση στις 18 Ιανουαρίου 
    2001. 
  
      Ο Πρόεδρος του Γ? Τµήµατος                Η Γραµµατέας του Γ' 
    Τµήµατος 
  
  
      Γ. ∆εληγιάννης                                   ∆. Μουζάκη 
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(Α΄ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 
Πολεµική Αεροπορία. Οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 στοιχ. β΄ και 9 παρ. 2  
εδ. γ΄ περ. 4 του Κανονισµού Πειθαρχίας της Ελληνικής Αεροπορίας, µε τις  
οποίες απαγορεύεται στους στρατιωτικούς να προβαίνουν σε δηλώσεις στον τύπο ή  
να δηµοσιεύουν οτιδήποτε σε αυτόν χωρίς άδεια του Υπουργού Εθνικής Αµυνας και  
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα η χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας δηµοσίευση γνώµης,  
είναι ανίσχυρες ως αντικείµενες στο Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α. Μή νόµιµα  
επιβλήθηκε στον εφεσίβλητο πειθαρχική ποινή για αποστολή επιστολής στον τύπο.  
Απορρίπτεται η έφεση.  
 
 
 
 
 
 
Αριθµός 573/2005 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
 
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 16 Μαΐου 2002, µε την εξής σύνθεση  
: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ`  Τµήµατος, Ν. Μαρκουλάκης,  
Ν. Στάθης, Σύµβουλοι, Γ. Ποταµιάς, Μ. Γκορτζολίδου, Πάρεδροι. Γραµµατέας η ∆.  
Μουζάκη, Γραµµατέας του Γ�  Τµήµατος. 
 
Για  να δικάσει την από 24 Νοεµβρίου 1997 έφεση : 
 
του Υπουργού Εθνικής �µυνας, ο οποίος παρέστη µε τη Νίκη Μαριόλη, Πάρεδρο του  
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,  
 
κατά του ..............ο οποίος δεν παρέστη, 
 
και κατά της υπ�  αριθµ. 2272/1996 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
 
Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συµβούλου Ν.  
Μαρκουλάκη. 
 
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ανέπτυξε  
και προφορικά τους προβαλλόµενους λόγους εφέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η  
έφεση. 
 
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, η υπό κρίση έφεση ασκήθηκε νοµίµως χωρεί να καταβληθούν τέλη και  
παράβολο.  
 
2. Επειδή, µε την έφεση αυτή ζητείται η εξαφάνιση της 2272/1996 αποφάσεως του  
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, µε την οποία ακυρώθηκε η Φ. 455.1/97/ΕΠ  
445861/Σ. 11217/20.10.1995 απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου  
Αεροπορίας περί επιβολής στον εφεσίβλητο, επισµηναγό, της πειθαρχικής ποινής  
της φυλακίσεως 40 ηµερών.  
 
3. Επειδή, µετά τη δηµοσίευση της εκκαλουµένης αποφάσεως και πριν από την  
άσκηση της κρινοµένης εφέσεως ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας  
εξέδωσε την Φ. 454/96/ΕΜ. 446.411/Σ. 1456/15.11.1997 απόφαση, µε την οποία  
ανεκάλεσε την προαναφερθείσα απόφασή του. Η νεότερη αυτή απόφαση, όπως  
προκύπτει από το περιεχόµενό της, εκδόθηκε σε συµµόρφωση προς την εκκαλούµενη  
απόφαση και, συνεπώς, η έκδοσή της δεν εστέρησε το ∆ηµόσιο από το έννοµο  
συµφέρον για την άσκηση της υπό κρίση εφέσεως (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3800/2001,  



 133

590/2000 κ.α.). 
 
3. Επειδή, κατά το άρθρο 7 παρ. 1 στοιχ. β�  του Κανονισµού Πειθαρχίας της  
Ελληνικής Αεροπορίας (π.δ. 178/1977, Α�  60), απαγορεύεται στους στρατιωτικούς  
να προβαίνουν σε δηµόσιες δηλώσεις προς τον τύπο ή να δηµοσιεύσουν οτιδήποτε  
σ�  αυτόν, χωρίς άδεια του Υπουργού Εθνικής �µυνας, εξαιρέσει των  
δηµοσιευµάτων στο στρατιωτικό τύπο. Περαιτέρω, η χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας  
δηµοσίευση οιασδήποτε γνώµης δια του τύπου ή άλλου µέσου συνιστά ένα από τα  
πειθαρχικά παραπτώµατα που αναφέρονται ενδεικτικώς στο άρθρο 9 του αυτού  
Κανονισµού (παρ. 2 εδ. γ�  περ. 4). Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του  
Κανονισµού Πειθαρχίας της Ελληνικής Αεροπορίας, το γεγονός και µόνον της  
χωρίς προηγούµενη άδεια της Υπηρεσίας δηµοσιεύσεως στον τύπο γνώµης του  
αξιωµατικού συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα, ανεξαρτήτως αν δια του δηµοσιεύµατος  
αυτού στοιχειοθετείται και άλλη παράβαση του εν λόγω Κανονισµού (βλ. Σ.τ.Ε.  
2217/1986, 1802/1986). 
 
4. Επειδή, εξ άλλου, στο άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγµατος ορίζεται ότι:  
«Καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του  
τύπου τους στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους του Κράτους». Στο δε άρθρο 10  
της κυρωθείσης µε το ν.δ. 53/1974 (Α�  256) Συµβάσεως της Ρώµης περί των  
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (ΕΣ∆Α), η οποία, σύµφωνα  
µε το άρθρο 28 του Συντάγµατος, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού  
ελληνικού δικαίου και υπερισχύει από κάθε αντίθετη διάταξη νόµου, ορίζεται  
ότι : «1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωµα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το  
δικαίωµα τούτο περιλαµβάνει την ελευθερίαν γνώµης ως και την ελευθερίαν  
λήψεως ή µεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεµβάσεως δηµοσίων αρχών και  
ασχέτως συνόρων . . . 2. Η άσκησις των ελευθεριών τούτων, συνεπαγοµένων  
καθήκοντα και ευθύνας, δύναται να υπαχθή εις ωρισµένας διατυπώσεις, όρους,  
περιορισµούς ή κυρώσεις, προβλεποµένους υπό του νόµου και αποτελούντας  
αναγκαία µέτρα εν δηµοκρατική κοινωνία δια την εθνικήν ασφάλειαν . . . την  
προάσπισιν της τάξεως . . .».  
 
5. Επειδή, µε τις παρατεθείσες διατάξεις του Συντάγµατος και της ΕΣ∆Α  
θεσπίζεται το δικαίωµα της ελεύθερης εκδηλώσεως της σκέψεως και της γνώµης,  
οι διατάξεις δε αυτές έχουν εφαρµογή και επί των προσώπων που ευρίσκονται σε  
ηθεληµένη σχέση εξουσιάσεως προς το κράτος και, εποµένως, και επί των  
στρατιωτικών υπαλλήλων. Ως προς την άσκηση δε του δικαιώµατος αυτού από τους  
δηµοσίους υπαλλήλους και, ειδικότερα, τους στρατιωτικούς, είναι ανεκτοί όχι  
µόνον οι γενικοί περιορισµοί τους οποίους ο νόµος (ιδίως δε ο ποινικός)  
επιβάλλει σε κάθε πολίτη, αλλά επί πλέον και οι ειδικότεροι περιορισµοί οι  
οποίοι δικαιολογούνται από τη φύση της υπαλληλικής σχέσεως και των  
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, προκειµένου δε περί των στρατιωτικών  
υπαλλήλων και από το ειδικό καθεστώς πειθαρχίας το οποίο τους διέπει. Πάντως,  
οι ειδικοί αυτοί περιορισµοί δεν µπορούν να θεσπισθούν, εφόσον µε αυτούς  
αναιρείται στην ουσία το ατοµικό αυτό δικαίωµα και η αναγνωριζόµενη, γενικώς,  
έκταση της εφαρµογής του. Τέτοιο δε ανεπίτρεπτο περιορισµό συνιστά και η  
θέσπιση διατάξεως κατά την οποία εξαρτάται η άσκηση του δικαιώµατος αυτού από  
τους δηµοσίους υπαλλήλους, µεταξύ των οποίων και οι στρατιωτικοί, από την  
προηγούµενη άδεια της προϊσταµένης ή άλλης αρχής, δεδοµένου ότι σε περίπτωση  
αρνήσεως της αρχής για την παροχή της αδείας καθίσταται ανενεργό το βασικό  
για την έννοια της δηµοκρατίας ατοµικό αυτό δικαίωµα. (Πρβλ. Σ.τ.Ε.  
1048/1975, 780/1981 κ.α. Πρβλ. επίσης, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 10  
της ΕΣ∆Α και επί στρατιωτικών, Ευρ. ∆ικ. ∆ικ. Α απόφαση της 19.12.1994,  
VEREINIGUNG DEMOKRATISCHER SOLDATEN OSTERREICHS και GUBI κατά Αυστρίας, και  
απόφαση της 25.11.1997, Γρηγοριάδης κατά Ελλάδος). Κατ�  ακολουθίαν τούτων, οι  
προεκτεθείσες διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 στοιχ. β�  και 9 παρ. 2 εδ. γ�   
περ. 4 του Κανονισµού Πειθαρχίας της Ελληνικής Αεροπορίας (π.δ. 178/1977), µε  
τις οποίες προβλέπεται αντιστοίχως ότι απαγορεύεται στους στρατιωτικούς να  
προβαίνουν σε δηλώσεις στον τύπο ή να δηµοσιεύουν οτιδήποτε σ�  αυτόν χωρίς  
άδεια του Υπουργού Εθνικής �µυνας και ότι συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα η  
χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας δηµοσίευση οποιασδήποτε γνώµης δια του τύπου ή  
άλλου µέσου, είναι ανίσχυρες ως αντικείµενες στις διατάξεις του άρθρου 14  
παρ. 1 του Συντάγµατος και του άρθρου 10 της ΕΣ∆Α (πρβ. Σ.τ.Ε. 2217/1986,  
1802/1986 κ.α.). 
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6. Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου  
Αεροπορίας, µε την Φ. 455.1/97/ΕΠ 445861/Σ. 1217/20.10.1995 απόφασή του,  
επέβαλε στον εφεσίβλητο, επισµηναγό, την πειθαρχική ποινή της φυλακίσεως 40  
ηµερών «διότι απέστειλε επιστολή χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας στον Ηµερήσιο  
Τύπο στην οποία στράφηκε κατά της Πολιτικής Ηγεσίας του Τύπου,  
χρησιµοποιώντας µάλιστα ανεπίτρεπτες εκφράσεις για Αξ/κό της Π.Α. µε  
αποτέλεσµα την δηµοσίευση της επιστολής αυτής την 15 Σεπτ. �  95 στην  
Εφηµερίδα «Ελεύθερο Τύπο» και τη δηµιουργία δυσµενών σχολίων σε βάρος της  
Υπηρεσίας παραβαίνοντας έτσι το άρθρο 7 παράγραφος 1β του Κανονισµού  
Πειθαρχίας Π.Α. (Π.∆. 178/77)». Εφόσον, όµως, η επιβολή της ανωτέρω  
πειθαρχικής ποινής στηρίχθηκε σε διάταξη του Κανονισµού Πειθαρχίας της  
Ελληνικής Αεροπορίας η οποία, κατά τα προεκτεθέντα, είναι ανίσχυρη ως  
αντικείµενη στις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Συντάγµατος και του  
άρθρου 10 της ΕΣ∆Α, η πιο πάνω απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου  
Αεροπορίας ήταν ακυρωτέα, όπως ορθώς έκρινε και το δικάσαν διοικητικό εφετείο  
µε την εκκαλούµενη απόφαση, είναι δε απορριπτέα ως αβάσιµα τα περί του  
αντιθέτου προβαλλόµενα µε την κρινόµενη έφεση ότι η ανωτέρω διάταξη του  
Κανονισµού είναι σύµφωνη προς το Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α.      
 
∆ ι ά  τ α ύ τ α 
 
Απορρίπτει την έφεση.  
 
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 21 Μαΐου 2002 
 
Ο Πρόεδρος του Γ�  Τµήµατος Η Γραµµατέας του Γ�  Τµήµατος 
 
 
   Γ. Σταυρόπουλος     ∆. Μουζάκη 
 
και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 2005. 
 
Ο Προεδρεύων Σύµβουλος Η Γραµµατέας του Γ` Τµήµατος 
 
 
   Π.Ζ. Φλώρος                                                  ∆. Μουζάκη 
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∆∆ΙΚΗ/1990 (605) 
    Κατώτεροι Αστυνοµικοί Πειθαρχικές ποινές. Πειθαρχική ποινή αργίας µε 
    απόλυση δύο µηνών σε αστυφύλακα για ασυµβίβαστη προς την ιδιότητα του 
    διαγωγή. Κρίση Ανακριτικού Συµβουλίου ότι πρόκειται για πειθαρχικό 
    παράπτωµα. Υπέρβαση των νοµικών ορίων κατά την άσκηση της διακριτικής 
    εξουσίας. 
 
 
 
 
 
       ∆ιοικ. Εφετείο Αθήνας 1049/1989 
       Πρόεδρος : Χαρ. Κότσιφας, Εφέτης 
       Εισηγητής: Ιω. Λώλης, Εφέτης 
       ∆ικηγόροι: Παν. Νασιόπουλος, Νικ. Κατσίµπας. 
  
       Επειδή  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  52  του  νέου   Οργανισµοόυ 
     Υπουργείου  ∆ηµόσιας  Τάξης  (Ν.  1481/1984)  ορίζεται  ότι:  "1.  Στο 
     αστυνοµικό  προσωπικό...   επιβάλλονται   οι   ακόλουθες   πειθαρχικές 
     ποινές...  α.  παρατήρηση.  β.  επίπληξη.  γ.  πρόστιµο... δ. αργία µε 
     πρόσκαιρη παύση ε. αργία µε απόλυτη στ. απόταξη. 2... Οι αργίες και  η 
     απόταξη είναι ανώτερες πειθαρχικές ποινές... 4. Για τα παραπτώµατα που 
     επισύρουν ανώτερες πειθαρχικές ποινές... εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
     Ν∆  343/1969...  και  935/1971, όπως τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα...". 
     Εξάλλου, µε τις διατάξεις του Ν∆ 935/1971, που αναφέρονται  σε  θέµατα 
     καταστάσεως  των  κατώτερων  αστυνοµικών οργάνων, ορίζεται στην παρ. 1 
     του άρθρου 10 ότι: "Η αργία  δι'  απολύσεως  είναι  ανωτέρα  πειθαρχιη 
     ποινή...",  στην  παρ.  2 του ίδιου άρθρου ότι: "Η διάρκεια της ποινής 
     της αργάς δι' απολύσεως δεν δύναται να είναι  ελάσσων  των  δύο  µηνών 
     ουδέ  µείζων  των  εξ"  και  στην  παρ.  1  του  άρθρου 11 ότι: "Οι εν 
     ενεργεία... παραπέµπονται εις το Ανακριτικόν Συµβούλιον µε το ερώτηµατ 
     ης επιβολής της ποινής της αργίας δι' απλύσεως δια τους κάτωθι λόγους: 
     α) ∆ι' ασυµβίβαστοην προς την ιδιότητα των διαγωγήν, ως και δια  πάσαν 
     πράξιν αντιβαίνουσαν εις το καθήκον και την αξιοπρέπεια αυτών, β)...". 
       Επειδή   σε   βάρος  του  αιτούντος  αστυφύλακα  επιβλήθηκε  µε  την 
     προσβαλλόµενη  191/1988   απόφαση   του   ∆ευτεροβαθµίου   Ανακριτικού 
     Συµβουλίου  ή  ανώτερη  πειθαρχική ποινή της αργίας µε απόλυση δύο (2) 
     µήνώνγια ασυµβίβαστη προς την ιδιότητα του διαγωη, κατ'  εφαρµογή  των 
     παραπάνω  διατάξεων  της  παρ.  1α'  του  άρθρου  11  του  ∆ 935/1971. 
     Ειδικότερα, όπως δέχθηκε το Συµβούλιο ο αιτών "... Ενώ υπηρετούσε  στο 
     Α.Τ.  Φιλοθέης,  την  7.1.1987 συνήψε αρραβώνα µε την Μ.Μ. ετών 21 και 
     τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους, αν και είχε συµφωνηθεί µεταξύ τους  να 
     τελεσθεί  γάµος,  µε  διάφορες  προφάσεις  ανέβαλε αυτόν και παράλληλα 
     αξίωσε αγορά διαµερίσµατος στην Αθήνα, µε  αποτέλεσµα  ο  πατέρας  της 
     ανωτέρω Ν.Μ. να αναγκασθεί να προβεί σε εσπευσµένη πώληση αγροτεµαχίων 
     (2)  στρεµµάτων, σε τιµή όµως κάτω της τρέχουσας (αγοραία τιµή) και να 
     ζηµιωθεί έτσι, κατά  κοινή  εκτίµηση  το  ποσό  των  3-4  εκατοµµυρίων 
     δραχµών.  Στη  συνέχεια και συγκεκριµένα την 13.12.1987, µε προκλητική 
     συµπεριφορά αξίωσε αύξηση της γονικής παροχής σε 10.000.000 δραχµές  ή 
     σε  δύο (2) στρέµµατα επί πλέον των έξι (6) υποσχεθέντων και ακολούθως 
     την   4.1.88   έλυσε   µονοµερώς   τη   µνηστεία,   γνωρίζοντας   στην 
     προαναφεροµένη µνηστή του, ως αιτία, τον δεσµό του µε άλλη γυναίκα, µε 
     αποτέλεσµα µε τις ενέργειες του αυτές να εκθέσεις ηθικά, κοινωνικά και 
     οικονοµικά  τόσο  αυτή  όσο  και  την  οικογένειά  της, γενόµενος έτσι 
     υπαίτιος παράβασης των διατάξεων του άρθρου 11 παρ.  1  εδαφ.  α'  του 
     Ν.∆.  935/1971....".  Τα  παραπάνω  περιστατικά,  τα  οποία  ευρίσκουν 
     έρεισµα στα στοιχεία  του  πειθαρχικού  φακέλλου,  όπως  αυτά  ειδικώς 
     µνηµονεύονται  στο  ένδικο  Πρακτικό  (ήτοι  πόρισµα  Ε∆Ε,  µαρτυρικές 
     καταθέσεις, απολογία αιτούντος  κλπ),  συνιστούν  πράγµατι,  κατά  την 
     ανέλεγκτη   άλλωστε   ουσιαστική   τους  εκτίµηση  από  το  Ανακριτικό 
     Συµβούλιο, πειθαρχικό παράπτωµα. Και τούτο γιατί συνιστούν πράξεις, οι 
     οποίες θίγουν την αξιοπρέπεια και το γόητρο του αστυνοµικού και για το 
     λόγο αυτό  τον  καθιστούν  πειθαρχικώς  ελεγκτέο.  Ακολούθως  όµως  το 
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     δικαστήριο,  λαµβάνοντας  ειδικότερα  υπόψη:  α)  ότι το παράπτωµα που 
     αποδόθηκε στον αιτούντα αναφέρεται αποκλειστικά στην ιδιωτική τους ζωή 
     και όχι στην εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων β)  ότι  τα  επιβαρυντικά 
     για τον αιτούντα αστοιχεία στηρίζονται κυρίως στις καταθέσεις προσώπων 
     του  περιβάλλοντος  της  πρώην  µνηστής  του  και  γ) ότι εξαιτίας των 
     οικονοµικών διαφορών  που  ανέκυψαν  και  οι  οποίες  αναφέρονται  στο 
     πόρισµα  της  Ε.∆.Ε.,  είχε  δηµιουργηθεί  οξύτητα  στις  σχέσεις  του 
     ζεύγους, δέχεται ότι το ∆ευτεροβάθµιο  Ανακριτικό  Συµβούλιο,  µε  την 
     επιβολή  κατά  πλειοψηφία  (3  προς  2)  ανώτερης  πειθαρχικής ποινής, 
     υπερέβη τα νόµιµα όρια κατά την άσκηση της διακριτικής  του  εξουσίας. 
     Για  το  λόγο  συνεπώς  αυτό,  της  µη  νόµιµης  δηλαδή  ασκήασεως της 
     διακριτικής εξουσίας  από  το  Ανακριτικό  Συµβούλιο  µε  την  επιβολή 
     ανώτερης  ποινής,  η προσβαλλόµενη πράξη (ανακριτικό 191/80) δεν είναι 
     νόµιµη και πρέπει να ακυρωθεί. 
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∆∆ΙΚΗ/1991 (107) 
    Οπλίτες Χωροφυλακής. Πειθαρχικό παράπτωµα. Πειθαρχικά συµβούλια 
    συγκροτηθέντα ευκαιριακά και χωρίς η επιλογή των µελών τους να έχει 
    γίνει µε αντικειµενικά κριτήρια. Αντισυνταγµατική η σχετική διάταξη 
    του Ν∆ 935/71. 
 
 
 
 
 
  
                        Σ.τ.Ε. 1990/1990 Ολοµέλεια 
               Πρόεδρος : Κ. Μ. Χαλαζωνίτης, Αντιπρόεδρος 
               Εισηγητής: Γ. Κουβελάκης, Σύµβουλος. 
               ∆ικηγόροι: Κων. Καφίρης, ∆ηµ. Αναστασόπουλος. 
  
        5. Επειδή, από τις διατάξεις που  έχουν  παρατεθεί  προκτύπτει  ότι 
    όταν  ο  οπλίτης  της Χωροφυλακής διέπραξε βαρύ πειθαρχικό παράπτωµα, ο 
    Αρχηγός Χωροφυλακής µε την  αυτήν  πράξη  αφ'  ενός  µεν  συγρκοτεί  το 
    ανακριτικό  Συµβούλιο για την εκδίκαση της συγκεκριµένης υποθέσεως, αφ' 
    ετέρου δε θέτει και τα ερωτήµατα επί των οποίων πρέπει να  αποφανθή  το 
    συµβούλιο. Με τον ίδιο τρόπο συγκροτείται και το Β/θιο Συβµούλιο. 
        6.  Επειδή ναι µεν  οι  οπλίτες  του  σώµατος  της  Χωροφυλακής  ως 
    στρατιωτικοί  υπάλληλοι  δεν  ήσαν  µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι κατά την 
    έννοια του άρθ.  103  του  Συντάγµατος  και  δεν  εκαλύπτοντο  από  την 
    καθιερούµενη από αυτό µονιµότητα, στοιχείο της οποίας ειναι και η κρίση 
    των  δηµοσίων  υπαλλήλων από υπηρεσιακά συµβούλια παγίως συγκροτούµενα, 
    όµως  η  µε  τον  εκτεθέντα  τρόπο  ευκαιριακή  συγκρότηση  πειθαρχικού 
    συµβουλίου  από τον ασκούντα την πειθαρχιή δίωξη, εν όψει συγκεκριµένης 
    υποθέσεως και χωρίς ο νόµος να θέτει ειδικά και αντικειµενικά  κριτήρια 
    για  την επιλογή των µελών τους, αντίκειται στο Σύνταγµα και ειδικώτερα 
    στις διατάξεις των άρθ. 2 που διασφαλίζουν την  ελεύθερη  ανάπτυξή  της 
    προσωπικότητας  και στην αρχή του κράτους δικαίου στο οποίο απέβλεψε το 
    Σύνταγµα, µε το σύνολο των από αυτό  καθιερουµένων  εγγυήσεων  για  τον 
    πολίτη.  Ειδικότερα τα πειθαρχικά συµβούλια των στρατιωτικών υπαλλήλων, 
    εν όψει του ειδικού καθεστώτος  της  υπηρεσιακής  καταστάσεώς  των  και 
    πειθαρχίας,  θα  µπορούσαν  µεν  να  συγκροτηθόυν κατά τρόπο που να µην 
    παραβιάζονται οι συνταγµατικές αυτές αρχές είτε  µε  ελεύθερη  από  τον 
    συγκροτούντα  επιλογή  των  µελών  τους  αξιωµατικών,  εφόσον  όµως  θα 
    ορίζονται τα  µέλη  αυτά  µε  ορισµένη  θητεία  τους  είτε  ακόµη  κατά 
    περίπτωση, αλλά βάσει ειδικών και αντικειµενικών κριτηρίων επιλογής που 
    θα  καθόριζε  ο  ίδιος  ο νόµος. Εποµένως οι διαληφθείσες διατάξεις του 
    Νόµου βάσει  των  οποίων  συγκροτήθηκαν  τα  δικάσαντα  τον  εκκαλούντα 
    Συµβούλια,  προβλέπουσες,  όπως  εξετέθη, συγκρότηση των συµβουλίων από 
    τον  ασκούντα  την  πειθαρχική  δίωξη  για  να   διακάσουν   µια   µόνο 
    συγκεκριµένη  κάθε  φορά  πειθαρχική  υπόθεση  και χωρίς να θεσπιζονται 
    ειδικά κριτήρια για την επιλογή των  µελών  τους,  είναι  ανίσχυρες  ως 
    αντικείµενες  στο  Σύνταγµα  (πρβλ.  και ΣτΕ 789/1990).  Αν και κατά τη 
    γνώµη πέντε µελών του ∆ικαστηρίου µε  αποφασιστική  ψήφο,  οι  παραπάνω 
    διατάξεις  είναι σύµφωνες µε το Σύνταγµα, αφού η συνταγµατική προστασία 
    του άρθρ.  103 του Συντάγµατος  δεν  καλύπτει  και  τους  στρατιωτικούς 
    υπαλλήλους. 
        7.   Επειδή,  στην  κρινόµενη  υπόθεση  το  πρωτοβάθµιο   Συµβούλιο 
    συγκροτήθηκε  µε την 79123/11ιδ-/16.8.1984 απόφαση του Α' υπαρχηγού της 
    Ελληνικής Χωροφυλακής, µε την ίδια πράξη  παραπέµφθηκε  ενώπιόν  του  ο 
    εκκαλών,  µε  το  ερώτηµα  της  αποτάξεως.   Το δευτεροβάθµιο Συµβούλιο 
    συγκροτήθηκε  µε  την   79123/6/ιι-ικ/28.9.1984   απόφαση   του   ίδιου 
    υπαρχηγού, για να διακάσει την ασκηθείσα προσφυγή του εκκαλούντος, κατά 
    της αποφάσεως του πρωτοβαθµίου Συµβουλίου, που έχει επιβάλλει την ποινή 
    της  αποταξεως. Κατά συνέπεια, και σύµφωνα µε τις εκτεθείσες σκέψεις, η 
    συγκρότηση  των  παραπάνω  συµβουλίων  προσκρούει   στις   αναφερθείσες 
    διατάξεις του Συντάγµατος. 
        8.  Επειδή, ο εκκαλών, κρίθηκε από  πρωτοβάθµιο  και  δευτεροβάθµιο 
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    συµβούλια,  απο  µεν  το πρωτοβάθµιο Συµβούλιο την 10 Σεπτεµβρίου 1984, 
    από δε το δευτεροβάθµιο την  24  Οκτωβρίου  1984.  Ετσι  η  εξέταση  σε 
    δεύτερο βαθµό της υπόθεσης αυτής, έγινε, µετά από την έναρξη της ισχύος 
    του  Ν.  1481/84 (ΦΕΚ 152/8.10.84). Ο τελευταίος αυτός νόµος ορίζει στο 
    άρθ.  61 παρ.  3, ότι ο εκκρεµείς υποθέσεις που αφορούν την  υπηρεσιακή 
    κατάσταση  του  Προσωπικού των Σωµάτων Ασφαλείας, όπως του εκκαλούντος, 
    κρίνονται από τα Συµβούλια που προβλέπονται από αυτόν τον  Νόµο.  Ενών, 
    εξ  άλλου,  σύµφωνα  µε  το  άρθρ. 62 παρ.  4 του ίδιου Νόµου, µέχρι να 
    εκδοθούν  οι  κανονισµοί,  τα  διατάγµατα,  οι  αποφάσεις  κ.λ.π.   που 
    προβλέπονται  από  αυτόν  τον  Νόµο,  εξακολουθούν  να  εφαρµόζονται οι 
    ισχύουσες σχετικές διατάξεις που ρυθµίζουν τα θέµατα. Ανεξαρτήτως  όµως 
    του  αν, εν όψει του ότι δεν είχι εκδοθεί, όταν εκδικάστηκε η κρινόµενη 
    υπόθεση από το δευτεροβάθµιο Συµβούλιο, η προβλεπόµενη από το άρθρ.  52 
    παρ.  4β  υπουργική απόφαση συγκρότησης νέων ανακριτικών συµβουλίων, το 
    συγκροτηθέν πριν από την εφαρµογή της ισχύος  του  Νόµου  δευτεροβάθµιο 
    Συµβούλιο  ήταν  ακόµη  αρµόδιο να δικάσει την υπόθεση του εκκαλούντος, 
    πάντως το δεευτεροβάθµιο  Συµβούλιο  που  επελήφθη  της  υποθέσεώς  του 
    έπασχε  την  εκτεθείσα  παραπάνω βασική πληµµέλεια στην συγκρότησή του, 
    και γι' αυτό το λόγο  τόσο  η  απόφασή  του  αυτή  όσο  και  η  απόφαση 
    πρωτοβάθµιου συµβουλίου που πάσχη από ίδια πληµµέλεια, ήσαν ακυρωτέες. 
        9.   Επειδή,  η  εκκαλουµένη  απόφαση, του ∆ιοικητικού Εφετείου δεν 
    εξέτασε όπως όφειλε, τη  νοµιµότητα  της  συγκρότησης  των  ανακριτικών 
    συµβουλίων  αλλά απέρριψε την αίτηση ακυρώσεως ως αβάσιµη. Εποµένως δεν 
    εφήρµοσε ορθώς τις πια πάνω συνταγµατικές διατάξεις και πρέπει  για  το 
    λόγο  που, λόγω της φύσεώς του, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, να εξαφανισθή 
    και να δικαστή η αίτηση ακυρώσεως, η οποία πρέπει να γίνει  δεκτή,  για 
    τον  ίδιο  λόγο  της  κακής  συγκροτήσεως  των  ανακριτικών  συµβουλίων 
    αυτεπαγγέλτως  εξεταζόµενο,  να   ακυρωθούν   δε   κατόπιν   αυτού   οι 
    προσβαλλόµενες πράξεις των ανακριτικών συµβουλίων. 
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ΑΡΜ/1990 (1144), ∆∆ΙΚΗ/1991 (590) 
    Στρατιωτικοί. Η επιβολή  της  πειθαρχικής  ποινής  της  φυλακίσεως 
    προϋποθέτει  τέλεση   πειθαρχικού   παραπτώµατος   ιδιάζουσας 
    βαρύτητας.   Ψευδής  αναφορά  αξιωµατικού Αεροπορίας προς τον Αρχηγό 
    του ΓΕΑ ότι ενηµερώθηκε για την επίσκεψη  αυτού 20 λεπτά πριν την 
    προσγείωση του αεροσκάφους δεν δικαιολογεί την  επιβολή  ποινής 
    φυλακίσεως. 
 
 
 
 
 
        Σ.τ.Ε. 4024/1990 Γ' Τµ. 
  
        Πρόεδρος: Αν. Μαρίνος, Σύµβουλος. 
  
        Εισηγητής: Εµµ. ∆αρζέντας, Πάρεδρος. 
  
        ∆ικηγόροι: Γ. Εµµανουηλίδης, Σπ. Σκουντέρης. 
  
        2. Επειδή, µε την έφεση αυτή διώκεται η εξαφάνιση της υπ' αριθµ. 
    2027/1989 αποφάσεως τού ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. Με την άνω απόφαση 
    απερρίφθη αίτηση ακυρώσεως του ήδη εκκαλούντος, αντισµηνάρχου, κατά της 
    υπ' αρ. Φ. 451.1/54 Ε.Π. 233800/Σ. 6978/7.12.1988 πράξεως του 
    Αρχηγού'Γενικου Επιτελείου Αεροπορίας, µε την οποία απερρίφθη ως 
    αβάσιµος αναφορά παραπόνων του ήδη εκκαλούντος κατά της υπ' αριθµ. Φ. 
    455/337/6.7.1988 αποφάσεως του ίδιου οργάνου, µε την οποία είχεν 
    επιβληθεί σ' αυτόν ποινή δεκαπενθηµένου φυλακίσεως, "γιατί στις 15.6.88 
    που αναπληρούσε τον απουσιάζονται σε άδεια ∆ιοικητή της 130 Σ.Μ. 
    ανέφερε ψευδώς και εντελώς επιπόλαια, χωρίς µάλιστα να ερωθεί σχετικά, 
    στον  Αρχηγό του Γ.Ε.Α., που επισκεύθηκε την Μονάδα, ότι ενηµερώθηκε 
    για την επίσκεψη του 20 λεπτά πριν την προσγείωση του αεροσκάφους, η 
    οποία πραγµατοποιήθηκε την 13:30' ώρα, ενώ στην πραγµατικότητα είχε 
    ενηµερωθεί στις 09:30' ώρα ο ίδιος προσωπικά και η Μονάδα στις 08:30' 
    ώρα. Γεγονός απαράδεκτο για το βαθµό του και τα καθήκοντα που ασκούσε". 
  
        3. Επειδή, στο άρθρο 9 παρ. 2 του Π.∆/τος 178/1977 "περί κυρώσεως 
    Κανονισµού Πειθαρχίας της  Ελληνικής Αεροπορίας" (φ. 60, Α') ορίζεται 
    ότι: ".....". (παρ. παρ. 1γ' 6 και 13). Εξάλλου, στο άραθρο 10 παρ. 
    παρ. 3,4 και 6 του ως άνω άρθρο 12 παρ. 11 του ως άνω ∆/τος ορίζεται 
    ότι: "......". Τέλος, στις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ιδίου 
    ∆ιατάγµατος προβλέπεται η διαδικασία υποβολής και επανυποβολής 
    παραπόνων στους ιεραρχικώς αρµοδίους εκ µέρους των πειθαρχικώς 
    διωκοµένων κατά τις διατάξεις του ανωτέρω ∆ιατάγµατος. 
  
        4. Επειδή, όπως συνάγεται από τις παρατεθείσες ήδη διατάξεις, σε 
    αναλογικότητας, ή οποία, ως ήδηη εκκρίθη (ΣτΕ 257, 1829/1987) κατά τη 
    λήψη και επιβολή δυσµενών διοικητικών µέτρων ή ποινών, επιβάλλει στην 
    ∆ιοίκηση την συνεκτίµηση της βαρύτητος και των συνθηκών υφ' ας ετελέσθη 
    η συγκεκριµένη κάθε φορά παράβασις, η επιβολή σε αξιωµατικό της 
    Ελληνικής Αεροπορίας της βαρυτέραςτων συνθήκων πειθαρχεικών ποινών, 
    ήτοι της φυλακίσεως, προϋποθέτει την υπ' αυτού τέλεση, δια πράξεως ή 
    παραλείψεως, πειθαρχικού παραπτώµατος ιδιοζούης βαρύτητος και 
    αντικειµενικής απαξίας, για τον κολασµό  του οποίου κρίνονται ως 
    ανεπερκείς και ατελέσφορες οι κατώτερες πειθαρχικές ποινές της 
    επιπλήξεως, του περιορισµού και της κρατήσεως. 
  
        5. Επειδή, εν προκειµένω, το ως άνω περιγραφών πραγµατικό 
    περιστατικό, το οποίο κατελογίσθη στον αιτούντα, δεν συνιστά, υπό τας 
    συνθήκας κάτω από τας οποίας έλαβε χώρα, σοβαρό, υπό την εκτεθείσαν 
    νοµίµως να επισύρει την βαρυτάτη εκ των συνθήκων ποινών, ήτοι την ποινή 
    της φυλακίσεως. Αν και κατά τη γνώµη ενός µέλους του ∆ικαστηρίου µε 
    αποφασιστική ψήφο, προς την οποία προσεχώρησε και ένα εκ των Παρέδρων 
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    µελών, το πραγµατικό περιστατικό που κατελίσθη στον αιτούντα είναι 
    σοβαρό και νοµίµως του επεβλήθη ποινής της φυλακίσεως. 
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Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1997 (1) 
    Ενοπλες ∆υνάµεις. Πειθαρχικό δίκαιο αξιωµατικών. Τα ανακριτικά 
    συµβούλια, στα οποία παραπέµπονται εν ενεργεία µόνιµοι αξιωµατικοί των 
    ενόπλων δυνάµεων για απόταξη οι έφεδροι αξιωµατικοί µε το ερώτηµα της 
    αποβολής, συγκροτούνται κάθε φορά για ορισµένη υπόθεση και µε την ίδια 
    την πράξη µε την οποία παραπέµπεται ο διωκόµενος και αποτελούνται από 
    αξιωµατικούς που επιλέγονται ελεύθερα από εκείνον που συγκροτεί τα 
    Συµβούλια, µε βάση κυρίως το βαθµό τους. Η ευκαιριακή συγκρότηση των 
    ανακριτικών συµβουλίων αντίκειται στα άρθρα 2 και 5 του Συντάγµατος, 
    καθώς και στην αρχή του Κράτους δικαίου. Οι σχετικές διατάξεις του νδ 
    1400/1973 είναι ανίσχυρες. Απορρίπτεται η έφεση. 
 
 
 
 
 
Α.Β. 
Αριθµός 1749/1997 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ' 
  
      Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιανουαρίου 1997,  µε την 
    εξής σύνθεση: Σ. Γιάγκας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ' Τµήµατος, Γ. 
    Παπαµεντζελόπουλος, ∆. Μπριόλας, Σύµβουλοι, Αικ. Σακελλαροπούλου, Γ. 
    Ποταµιάς, Πάρεδροι. Α. Γαϊτάνης, Γραµµατέας του Γ' Τµήµατος. 
  
      Γ ι α  να δικάσει την από 13ης Μαρτίου 1991 έφεση : 
  
      Τ ο υ  Υπουργού Εθνικής 'Αµυνας, ο οποίος παρέστη µε τον Α. 
    Χαρλαύτη, Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, 
  
      κ α τ ά του Ευαγγέλου Παναγιώτη Χίνη, κατοίκου Αθηνών, ο οποίος 
    παρέστη µε τον δικηγόρο Γ. Κουτσουµπάκη (Α.Μ. 1043), που τον διόρισε µε 
    πληρεξούσιο, 
  
      κ α ι  κατά της 1860/1990 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου  Αθηνών. 
  
      Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητού, 
    Συµβούλου ∆. Μπριόλα. 
  
      Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αντιπρόσωπο του εκκαλούντος 
    Υπουργού, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόµενους λόγους 
    εφέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η έφεση και τον πληρεξούσιο του 
    εφεσιβλήτου,  ο οποίος 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, µε την κρινόµενη έφεση, για την οποία δεν απαιτείται  κατά 
    το νόµο καταβολή τελών και παραβόλου, ζητείται, παραδεκτώς, η 
    εξαφάνιση της αποφάσεως 1860/1990 του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. Με 
    την  απόφαση αυτή έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως του εφεσιβλήτου κατά, 
    (α) του  από 20.4.1990 πρακτικού του ∆ευτεροβάθµιου Ανακριτικού 
    Συµβουλίου του  άρθρου 58 του Ν.∆. 1400/1973, µε το οποίο το Συµβούλιο 
    αυτό πρότεινε να  επιβληθεί στον εφεσίβλητο, ∆όκιµο 'Εφεδρο Αξιωµατικό 
    (∆.Ε.Α.), η διαγραφή του  από την κατηγορία των ∆.Ε.Α. και η µεταφορά 
    του στην τάξη του Στρατιώτη, για  βαρύ παράπτωµα περί την υπηρεσία και 
    την πειθαρχία και για παράπτωµα που  θίγει τη στρατιωτική τιµή, και (β) 
    της αποφάσεως  Φ.453.2/60/208048/Σ.866/30.4.1990 του ∆/ντή Β' Κλάδου 
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    του ΓΕΣ/1ο Ε.Γ./5/2  περί διαγραφής του εφεσιβλήτου από την κατηγορία 
    των ∆ΕΑ και µεταφοράς του  στην τάξη του στρατιώτη για τον ανωτέρω 
    λόγο. 
  
      2. Επειδή, το Ν.∆. 1400/1973 "Περί Καταστάσεως των Αξιωµατικών  των 
    Ενόπλων ∆υνάµεων" (Α' 114) ορίζει, στην παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού ότι 
    "Το Σώµα των αξιωµατικών αποτελείται από τους µονίµους και εφέδρους 
    αξιωµατικούς, εν ενεργεία ή εν εφεδρεία, και από τους αξιωµατικούς 
    πολεµικής  διαθεσιµότητος" και στην παρ. 2 ότι "Οι εν ενεργεία 
    αξιωµατικοί αποτελούνται  από : α) . . . τους µονίµους εν ενεργεία, β) 
    . . . τους µονίµους εξ εφεδρείας, γ)  τους εφέδρους τους υπηρετούντας 
    την θητείαν των, κανονικήν ή παρατεταµένην.  Ούτοι καλούνται έφεδροι εν 
    ενεργεία, δ) τους εφέδρους, οίτινες είχον απολυθή εκ  του Στρατεύµατος 
    και εγγραφή εις τα στελέχη της εφεδρείας, και έχουν  επιστρατευθή ή 
    ανακαταταγή. Ούτοι καλούνται έφεδροι εξ εφεδρείας, ε) τους  εφέδρους εξ 
    απονοµής". Περαιτέρω, το άρθρο 4 του ιδίου Ν.∆/τος ορίζει ότι "αι 
    πειθαρχικαί ποιναί διακρίνονται εις συνήθεις και εις καταστατικάς" 
    (παρ. 1), ότι  "καταστατικαί πειθαρχικαί ποιναί είναι αι επιβαλλόµεναι 
    διά πειθαρχικά  παραπτώµατα προβλεπόµενα υπό του παρόντος. Αύται 
    µεταβάλλουν την  κατάστασιν του αξιωµατικού ή επιφέρουν στέρησιν του 
    βαθµού και της ιδιότητος  του αξιωµατικού" (παρ. 3) και ότι "αι 
    καταστατικαί πειθαρχικαί ποιναί είναι η  πρόσκαιρος παύσις, η προσωρινή 
    απόλυσις, η απόταξις και η αποβολή" (παρ.  4). Για την πειθαρχική ποινή 
    της αποβολής, το άρθρο 40 παρ. 1 του ιδίου Ν.∆/τος  προβλέπει ότι αυτή 
    επιβάλλεται "α) εις τους µονίµους εξ εφεδρείας αξιωµατικούς,  δι' ους 
    λόγους επιβάλλεται εις τους µονίµους εν ενεργεία η ποινή της αποτάξεως, 
    β) εις τους εφέδρους εν ενεργεία ή εξ εφεδρείας ή εξ απονοµής 
    αξιωµατικούς, δι'  ους λόγους επιβάλλεται εις τους µονίµους εν ενεργεία 
    η ποινή της προσωρινής  απολύσεως ή της αποτάξεως γ) ...", ενώ, ως προς 
    τις συνέπειες της αποβολής, η  µεν παρ. 5 του αυτού άρθρου 40 προβλέπει 
    ότι "Η αποβολή συνεπάγεται  αυτοδικαίως και την έκπτωσιν του βαθµού 
    µετά των εν άρθρω 6 συνεπειών", η δε  παρ. 6 ότι "Οι εν ενεργεία 
    έφεδροι αξιωµατικοί µεταφέρονται εις την τάξιν του  απλού στρατιώτου, 
    ναύτου ή σµηνίτου, υφ' ην του λοιπού υπηρετούν". Εξ άλλου,  στην 
    παράγρ. 1 του άρθρου 39 του ιδίου ν.δ/τος 1400/1973 ορίζεται ότι "η 
    ποινή  της αποτάξεως επιβάλλεται εις εν ενεργεία µόνιµον αξιωµατικόν . 
    . . ένεκα των  εξής αιτιών : α) ... β) ∆ια βαρέα παραπτώµατα περί την 
    υπηρεσίαν ή την  πειθαρχίαν. γ) ... δ) ∆ια παραπτώµατα θίγοντα την 
    στρατιωτικήν τιµήν, ε) ...", στο  άρθρο 41 του ίδιου νοµοθετήµατος 
    ορίζεται ότι "1. Εξαιρέσει της περιπτώσεως  της παραγράφου 2 του άρθρου 
    39 διά την επιβολήν ποινής προσωρινής  απολύσεως, αποτάξεως ή αποβολής, 
    είναι απαραίτητος η γνωµοδότησις  Ανακριτικού Συµβουλίου εξ 
    αξιωµατικών, συγκροτουµένου και λειτουργούντος  κατά τας διατάξεις του 
    παρόντος. 2. Το Συµβούλιον το οποίον ανακρίνει εις  πρώτον βαθµόν 
    καλείται Πρωτοβάθµιον Ανακριτικόν Συµβούλιον. Εις περίπτωσιν  προσφυγής 
    κατά της γνωµοδοτήσεως του Πρωτοβαθµίου Ανακριτικού  Συµβουλίου, 
    συγκροτείται ∆ευτερο- βάθµιον Ανακριτικόν Συµβούλιον, 3. ... 4. Εις 
    Ανακριτικόν Συµβούλιον παραπέµπονται εν ενεργεία ή εν εφεδρεία 
    αξιωµατικοί,  βάσει των διατάξεων των άρθρων 32, 39 και 40 του 
    παρόντος, διά τους εις τα  άρθρα ταύτα αναφεροµένους λόγους", στο άρθρο 
    42 ότι "Την πειθαρχικήν δίωξιν  των αξιωµατικών ενώπιον του Ανακριτικού 
    Συµβουλίου συµφώνως προς τας  διατάξεις των άρθρων 32, 39 και 40 του 
    παρόντος ασκεί : α) ο Υπουργός Εθνικής  Αµύνης δι' άπαντας τους 
    αξιωµατικούς, β) ο Αρχηγός Ενόπλων ∆υνάµεων, δια  τους ανωτέρους και 
    κατωτέρους αξιωµατικούς, γ) οι Αρχηγοί Στρατού, Ναυτικού  και 
    Αεροπορίας δια τους υπό την διοίκησίν των κατωτέρους αξιωµατικούς", στο 
    άρθρο 43 ότι "... 6. Ο ασκών την πειθαρχικήν δίωξιν, εάν ούτος είναι ο 
    Υπουργός  Εθνικής Αµύνης ή ο Αρχηγός Ενόπλων ∆υνάµεων, ... εκτιµά τα 
    περιστατικά εντός  διµήνου το βραδύτερον και : α) ... β) Αν κρίνη ότι 
    το παράπτωµα είναι τιµωρητέον  διά ποινής αργίας διά προσκαίρου παύσεως 
    ή συνήθους πειθαρχικής ποινής,  επιβάλλει την αντίστοιχον ποινήν, γ) Αν 
    κρίνη ότι το παράπτωµα είναι βαρύτερον  παραπέµπει τον αξιωµατικόν 
    ενώπιον Ανακριτικού Συµβουλίου, µε το ερώτηµα  της αποτάξεως ή της 
    επιβολής ποινής αργίας διά προσωρινής απολύσεως κατά  τας διατάξεις των 
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    άρθρων 32, 39 και 40 του παρόντος. 7. ... 8. Οι µόνιµοι εξ  εφεδρείας, 
    οι έφεδροι εξ εφεδρείας ή εξ απονοµής και οι έφεδροι εν ενεργεία 
    αξιωµατικοί ως και οι εν εφεδρεία τελούντες, παραπέµπονται εις 
    Ανακριτικόν  Συµβούλιον µόνον µε το ερώτηµα της αποβολής κατά τας 
    διατάξεις του άρθρου  40 του παρόντος". 
  
      3. Επειδή, ειδικότερα, όσον αφορά τη συγκρότηση και τη λειτουργία 
    των ανακριτικών συµβουλίων των αξιωµατικών, το αναφερθέν Ν.∆. 1400/1973 
    ορίζει στο άρθρο 44 ότι "1. Το (Πρωτοβάθµιον) Ανακριτικόν Συµβούλιον 
    συγκροτείται δι' ωρισµένην υπόθεσιν υπό του ασκούντος πειθαρχικήν 
    δίωξιν εκ  πέντε αξιωµατικών ανωτέρων κατά βαθµόν ή αρχαιοτέρων του 
    εγκαλουµένου,  ων οι τρεις τουλάχιστον δέον οπωσδήποτε να είναι 
    ανώτεροι αξιωµατικοί. 2.  'Απαντα τα µέλη του Συµβουλίου λαµβάνονται εκ 
    των εν ενεργεία αξιωµατικών  'Οπλων, Μαχίµων, ή Ιπταµένων, του οικείου 
    κλάδου Ενόπλων ∆υνάµεων, εκτός  εάν ο εγκαλούµενος είναι αξιωµατικός 
    Σώµατος, οπότε εν εξ αυτών λαµβάνεται εκ  των αξιωµατικών του Σώµατος, 
    εις ο ούτος ανήκει. 3. Εφ' όσον δεν διατίθεται εν  ενεργεία αξιωµατικός 
    του ιδίου Σώµατος εν τη έδρα συγκροτήσεως του  Συµβουλίου, ορίζεται 
    αντ' αυτού έτερος οιουδήποτε Σώµατος. 4. Εις πάσαν  περίπτωσιν, εν εκ 
    των µελών του Συµβουλίου δύναται να είναι ∆ικαστικός  Σύµβουλος Α', Β', 
    Γ' Τάξεως ή Βοηθός ∆ικαστικός Σύµβουλος Α' Τάξεως  ανεξαρτήτως του 
    βαθµού του εγκαλουµένου. 5. ... 6. Εάν δεν υπάρχη ο κατά τα  ανωτέρω 
    αναγκαίος διά την συγκρότησιν του Συµβουλίου αριθµός αξιωµατικών ή  οι 
    υπάρχοντες απουσιάζουν ή κωλύονται αποδεδειγµένως, καλούνται όπως 
    µετάσχουν του Συµβουλίου εν ενεργεία αξιωµατικοί εκ των ετέρων Κλάδων 
    των  Ενόπλων ∆υνάµεων ή µη υπαρχόντων και τοιούτων εκ των αποστράτων 
    του  οικείου Κλάδου ή τέλος εκ των αποστράτων ετέρων Κλάδων, 
    ανακαλουµένων  προς τούτο εις την ενέργειαν. . .", στο άρθρο 46 ότι "1. 
    Ο ασκών την πειθαρχικήν  δίωξιν εν τη αυτή διαταγή δι' ης συγκροτεί το 
    Ανακριτικόν Συµβούλιον : α) ορίζει  τον τόπον εις ον δέον να συνέλθει 
    τούτο, ως και την προθεσµίαν από της  λήψεως της διαταγής συγκροτήσεως 
    µέχρι της συνόδου του Συµβουλίου ... β)  θέτει το ερώτηµα ή τα 
    ερωτήµατα εφ' ων οφείλει το Συµβούλιον ν' αποφανθή...",  στο άρθρο 55 
    ότι "1. ... 4. Εκδοθείσης της γνωµοδοτήσεως, το Συµβούλιον  διαλύεται 
    οριστικώς", στο άρθρο 56 ότι "1. ... αι περί αργίας διά προσωρινής 
    απολύσεως και περί αποτάξεως ή αποβολής γνωµοδοτήσεις του Ανακριτικού 
    Συµβουλίου επιδίδονται ... εις τον εγκαλούµενον και καθίσταται 
    συγχρόνως αυτώ  γνωστόν ... ότι δύναται εντός 10 ηµερών ... να προσφύγη 
    ενώπιον  ∆ευτεροβαθµίου Ανακριτικού Συµβουλίου προς επανεξέτασιν της 
    υποθέσεως ...",  ότι προσφυγή ενώπιον του ∆ευτεροβαθµίου Ανακριτικού 
    Συµβουλίου επιτρέπεται  και "εις τον ασκούντα την πειθαρχικήν δίωξιν, 
    εάν τεθέντος εν τω Συµβουλίω  ερωτήµατος αποτάξεως ή αργίας διά 
    προσωρινής απολύσεως ή αποβολής,  απεφάνθη τούτο αποφατικώς" (παρ. 4), 
    και στο άρθρο 58 ότι "1. Το  ∆ευτεροβάθµιον Ανακριτικόν Συµβούλιον 
    είναι πενταµελές και συγκροτείται υπό  του ασκούντος την πειθαρχικήν 
    δίωξιν, διά την κατά τα άρθρ. 56 και 57, του  παρόντος επανεξέτασιν 
    ωρισµένης υποθέσεως, εκ 5 Ανωτάτων ή Ανωτέρων  Αξιωµατικών 'Οπλων ή 
    Μαχίµων ή Ιπταµένων του οικείου Κλάδου Ενόπλων  ∆υνάµεων, ανωτέρων 
    πάντων κατά βαθµόν ή αρχαιοτέρων του εγκαλουµένου. 2.  Εις πάσαν 
    περίπτωσιν ο Πρόεδρος του Συµβουλίου λαµβάνεται εκ των  Ανωτάτων 
    Αξιωµατικών 'Οπλων, Μαχίµων ή Ιπταµένων του οικείου Κλάδου, το  εν δε 
    εκ των µελών του Συµβουλίου εκ των ∆ικαστικών Συµβούλων Α, Β, Γ  τάξεως 
    ή βοηθού ∆ικαστικού Συµβούλου Α' Τάξεως ανεξαρτήτως του βαθµού του 
    εγκαλουµένου ... 3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ως προς την συγκρότησιν 
    του  Συµβουλίου αι διατάξεις των άρθρ. 44 έως και 46 ...". Τέλος, κατά 
    το άρθρο 62  του ίδιου νοµοθετήµατος "1. Καταστάσης τελεσιδίκου της 
    γνωµοδοτήσεως του  Ανακριτικού Συµβουλίου ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης 
    εντός τριάκοντα ηµερών,  εάν µεν πρόκειται περί θέσεως του αξιωµατικού 
    εις απόταξιν ή αποβολήν  προκαλεί την έκδοσιν του σχετικού Β.∆/τος 
    ...". 
  
      4. Επειδή από τις διατάξεις που παρατέθηκαν προκύπτει ότι τα 
    πειθαρχικά Συµβούλια (Πρωτοβάθµιο και ∆ευτεροβάθµιο), στα οποία 
    παραπέµπονται εν ενεργεία µόνιµοι αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων για 
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    απόταξη ή έφεδροι αξιωµατικοί, (εν ενεργεία ή εν εφεδρεία) µε το 
    ερώτηµα της  αποβολής, συγκροτούνται κάθε φορά για ορισµένη υπόθεση και 
    µε την ίδια την  πράξη µε την οποία παραπέµπεται ο διωκόµενος 
    πειθαρχικά, και αποτελούνται  από αξιωµατικούς που επιλέγονται ελεύθερα 
    από εκείνον που συγκροτεί αυτά τα  Συµβούλια, µε βάση κυρίως το βαθµό 
    τους (Σ.τ.Ε. 2106/95, 1330/91, βλ. και  Σ.τ.Ε. 1308/92, 479/91 κ.ά.). 
  
      5. Επειδή, ναι µεν οι εν ενεργεία αξιωµατικοί των ενόπλων  δυνάµεων 
    δεν είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι ... κατά την έννοια του άρθρου 
    103 του Συντάγµατος και δεν απολαύουν της καθιερουµένης από αυτό 
    µονιµότητας, στοιχείο της οποίας είναι και η κρίση των δηµοσίων 
    υπαλλήλων  από υπηρεσιακά συµβούλια παγίως συγκροτούµενα, η µε τον 
    εκτεθέντα, όµως,  τρόπο ευκαιριακή συγκρότηση ανακριτικών συµβουλίων 
    από τον ασκούντα την  πειθαρχική δίωξη, ενόψει συγκεκριµένης υποθέσεως 
    και χωρίς ο νόµος να θέτει  ειδικότερα αντικειµενικά κριτήρια για την 
    επιλογή των µελών τους, αντίκειται στο  Σύνταγµα και πιο συγκεκριµένα 
    στις διατάξεις του άρθρου 2 που επιβάλλουν το  σεβασµό και την 
    προστασία της αξίας του ανθρώπου, του άρθρου 5 που  διασφαλίζουν την 
    ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και της  σταδιοδροµίας του κάθε 
    πολίτη, καθώς και στην αρχή του κράτους δικαίου, στο  οποίο απέβλεψε το 
    Σύνταγµα, µε το σύνολο των από αυτό καθιερουµένων  εγγυήσεων για τον 
    πολίτη. Ειδικότερα, τα ανακριτικά συµβούλια που είναι  αρµόδια για τους 
    αξιωµατικούς των ενόπλων δυνάµεων, µονίµους ή εφέδρους  σύµφωνα µε τις 
    παρατεθείσες διατάξεις του Ν.∆. 1400/1973, ενόψει του ειδικού 
    καθεστώτος της υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχίας αυτών, θα 
    µπορούσαν  να συγκροτηθούν κατά τρόπο που να µην παραβιάζονται οι 
    συνταγµατικές αυτές  αρχές, είτε µε ελεύθερη επιλογή των µελών τους 
    αξιωµατικών, εφόσον, όµως, τα  µέλη αυτά θα ορίζονταν µε ορισµένη 
    θητεία προς εκδίκαση των υποθέσεων που  θα εφέροντο προς κρίση κατά το 
    χρόνο της θητείας τους, είτε κατά περίπτωση,  εφόσον, όµως η επιλογή 
    των µελών τους αξιωµατικών δεν θα γινόταν ελεύθερα,  αλλά βάσει ειδικών 
    και αντικειµενικών κριτηρίων επιλογής που θα καθόριζε ο ίδιος  ο νόµος 
    (Πρβλ. Ολοµ. Σ.τ.Ε. 789/1990, 2829/1990). Εποµένως, οι διαληφθείσες 
    διατάξεις του ν.δ/τος 1400/1973 που αναφέρονται στη συγκρότηση 
    ανακριτικών  συµβουλίων, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση µιας µόνο 
    κάθε φορά υπόθεσης  και χωρίς τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων για την 
    επιλογή των µελών τους, είναι  ανίσχυρες ως αντικείµενες στο Σύνταγµα 
    (Σ.τ.Ε. 2106/95, 1308/92, 1330, 902,  479/91 κ.ά.). 
  
      6. Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση ο εφεσίβλητος που  υπηρετούσε τη 
    θητεία του ως ∆ΕΑ, ήτοι ως "έφεδρος εν ενεργεία" σύµφωνα µε  την 
    παρατεθείσα διάταξη του άρθρου 2, παρ. 2 στοιχ. γ' του Ν.∆/τος 
    1400/1973,  παραπέµφθηκε µε την υπ' αριθ. Ε.Π. 
    Φ.453.2/33/206850/Σ.441/5.3.1990 διαταγή  ΓΕΣ/1οΕ.Γ./5/2 στο 
    Πρωτοβάθµιο Ανακριτικό Συµβούλιο µε το ερώτηµα της  διαγραφής από την 
    κατηγορία των ∆ΕΑ και της µεταφοράς του στην τάξη του  στρατιώτη, 
    σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του εν λόγω Ν.∆/τος, για  βαρύ 
    παράπτωµα περί την υπηρεσία και την πειθαρχία καθώς και για  παράπτωµα 
    που θίγει τη στρατιωτική τιµή. Μετά την από 27.3.1990 αρνητική 
    γνωµοδότηση του Πρωτοβάθµιου Ανακριτικού Συµβουλίου, ο ασκήσας την 
    πειθαρχική δίωξη προσέφυγε στο ∆ευτεροβάθµιο Ανακριτικό Συµβούλιο µε 
    την  υπ' αριθ. Φ.453.2/46/207456/Σ.667/4.4.1990 διαταγή ΓΕΣ/1ο 
    Ε.Γ./5/2. Με την  ίδια αυτή παραπεµπτική απόφαση συγκροτήθηκε το 
    ∆ευτεροβάθµιο Ανακριτικό  Συµβούλιο προκειµένου να αποφανθεί για τα 
    αποδιδόµενα στον εφεσίβλητο  πειθαρχικά παραπτώµατα. Η συγκρότηση, 
    όµως, του εν λόγω Συµβουλίου κατά  τον τρόπο αυτό, µε βάση τις ανωτέρω 
    διατάξεις του Ν.∆/τος 1400/1973 που  κρίθηκαν αντισυνταγµατικές, ήταν 
    µη νόµιµη. Ορθώς, κατά συνέπεια, το  διοικητικό εφετείο ακύρωσε µε την 
    εκκαλούµενη απόφασή του το από 20.4.1990  πρακτικό του ∆ευτεροβαθµίου 
    Ανακριτικού Συµβουλίου και την στηριζόµενη σε  αυτό υπ' αριθ. 
    Φ.453.2/60/208048/Σ.866/ 30.4.1990 απόφαση του ∆ιευθυντή Β'  Κλάδου του 
    ΓΕΣ περί διαγραφής του εφεσιβλήτου από την κατηγορία των ∆ΕΑ  και 
    µεταφοράς του στην τάξη του στρατιώτη, για τον ανωτέρω λόγο µη νόµιµης 
    συγκρότησης του Συµβουλίου αυτού, ο οποίος λόγος ήταν εξεταστέος και 
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    αυτεπαγγέλτως από το Εφετείο (Σ.τ.Ε. 2106/95). Οι λόγοι δε εφέσεως, µε 
    τους  οποίους προβάλλεται ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις του Ν.∆/τος 
    1400/1973  δεν αντίκεινται στο Σύνταγµα και ότι ήταν νόµιµη η 
    συγκρότηση του  ∆ευτεροβάθµιου Ανακριτικού Συµβουλίου, είναι 
    απορριπτέοι ως αβάσιµοι, όπως  και η κρινόµενη έφεση στο σύνολό της. 
  
      ∆ ι ά   τ α ύ τ α 
  
      Απορρίπτει την κρινόµενη έφεση, και 
  
      Επιβάλλει στο ∆ηµόσιο ως δικαστική δαπάνη του εφεσιβλήτου το  ποσό 
    των δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) δραχµών. 
  
      Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 13 Ιανουαρίου 1997 
  
      Ο Πρόεδρος του Γ' Τµήµατος    Ο Γραµµατέας του Γ' Τµήµατος 
  
      και τούτου αποβιώσαντος ο αρχαιότερος Σύµβουλος 
  
      Γ. Παπαµεντζελόπουλος                     Α. Γαϊτάνης 
  
  
      και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 8ης  Μαίου 1997. 
  
      Ο Πρόεδρος του Γ' Τµήµατος     Ο Γραµµατέας του Γ' Τµήµατος 
  
      και τούτου αποβιώσαντος ο αρχαιότερος Σύµβουλος 
  
      Π.Ν. Φλώρος                   Α. Γαϊτάνης 
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Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/2000 (1) 
    Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Πειθαρχικό δίκαιο των µελών ∆ΕΠ των ΑΕΙ. 
    Ο πρύτανης του ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει ο παρεµπόµενος για πειθαρχικό 
    αδίκηµα καθηγητής ΑΕΙ, συµµετέχει στο πειθαρχικό συµβούλιο όταν δεν 
    έχει ασκήσει αυτός την πειθαρχική δίωξη, διαφορετικά συµµετέχει ο 
    νόµιµος αναπληρωτής του. ∆εκτή η αίτηση ακύρωσης της απόφασης του 
    Πειθαρχικού Συµβουλίου των Μελών ∆ΕΠ των ΑΕΙ και της πράξης του πρύτανη 
    περί προσωρινής απόλυσης του αιτούντος. 
 
 
 
 
 
    Αριθµός 1117/2000 
    ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
    ΤΜΗΜΑ Γ? 
  
      Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 27  Ιανουαρίου 2000 µε την 
    εξής σύνθεση : Γ. ∆εληγιάννης,  Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ? Τµήµατος, 
    Π. Ν. Φλώρος, Γ.  Παπαµεντζελόπουλος, ∆. Μπριόλας, Χρ. Ράµµος, 
    Σύµβουλοι, Γ.  Ποταµιάς, Κ. Πισπιρίγκος, Πάρεδροι, Αντ. Γαϊτάνης, 
    Γραµµατέας του   Γ?  Τµήµατος. 
  
      Γ ι α  να δικάσει την από  25  Ιουλίου 1994 αίτηση : 
  
      Τ ο υ ................... ο οποίος παρέστη µε τον δικηγόρο Ηλ. 
    Αναγνωστόπουλο (Α.Μ. 9168), που τον διόρισε στο ακροατήριο, 
  
      κ α τ ά  του ...................... το οποίο  δεν παρέστη. 
  
      Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν : α)  η υπ? αριθµ. 
    5/1994 απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου των  Μελών ∆.Ε.Π. των 
    Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και β) η υπ?  αριθµ. 7862/23.5.1994 
    Πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου  Πολυτεχνείου. 
  
      Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως του  Εισηγητή, 
    Συµβούλου Χρ. Ράµµου. 
  
      Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του  αιτούντος, ο οποίος 
    ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόµενους  λόγους ακυρώσεως και ζήτησε 
    να γίνει δεκτή η αίτηση. 
  
      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 καταβληθεί 
    τα νόµιµα τέλη και το παράβολο (αριθ. γραµµατίων  7499976, 7499977, 
    1675742, 6928499/94). 
  
      2. Επειδή, µε την κρινόµενη αίτηση ζητείται η ακύρωση:  α) της υπ? 
    αριθµ. 5/1994 (ΦΕΚ 19 τεύχος Παράρτηµα/23.6.1994)  αποφάσεως του 
    Πειθαρχικού Συµβουλίου των µελών ∆ιδακτικού  Ερευνητικού Προσωπικού 
    (∆ΕΠ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών  Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) (των άρθρων 2 του ν. 
    249/1976 και 79 παρ. 6 του  ν. 1566/1985) µε την οποία επιβλήθηκε στον 
    αιτούντα καθηγητή της  Φυσικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
    (ΕΜΠ), αφενός µεν  πειθαρχική ποινή προσωρινής απολύσεως διαρκείας ενός 
    έτους,  γιατί κατά χρονικό διάστηµα από 16.2.1990 µέχρι 27.11.1992 
    προσέφερε υπηρεσίες ως διευθυντής του Ινστιτούτου Θεωρητικής  Φυσικής 
    στο Εθνικό νδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ) χωρίς την απαιτούµενη  άδεια του 
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    Υπουργού Παιδείας, αφετέρου δε πειθαρχική ποινή  προστίµου ίσου προς 
    τον µισθό 15 ηµερών, γιατί κατά το χειµερινό  διδακτικό εξάµηνο του 
    ακαδηµαϊκού έτους 1991 - 1992 µείωσε, µε  δική του πρωτοβουλία και 
    χωρίς την έγκριση των αρµοδίων οργάνων  των ΕΜΠ, τις ώρες διδασκαλίας 
    του µαθήµατος Φυσική Ι, στο πρώτο  έτος του Τµήµατος Τοπογράφων 
    Μηχανικών, από πέντε σε τέσσερις  εβδοµαδιαίως, και β) της υπ? αριθµ. 
    7862/23.5.1994 πράξεως του  Πρυτάνεως του ΕΜΠ περί προσωρινής απολύσεως 
    του αιτούντος  (ΦΕΚ 53 τ. ΝΠ∆∆/31.5.1994). 
  
      3.  Επειδή, η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση στην  παρούσα επταµελή 
    σύνθεση, ύστερα από την υπ? αριθµ. 344/1999  παραπεµπτική απόφαση του 
    τµήµατος υπό πενταµελή σύνθεση. 
  
      4. Επειδή νοµίµως χωρεί κατ? άρθρ. 21, 28 και 66 του  π.δ/τος 18/1989 
    (ΦΕΚ 8α) η συζήτηση της υποθέσεως, παρά το  γεγονός ότι, το καθ? ου η 
    κρινόµενη αίτηση Εθνικό Μετσόβιο  Πολυτεχνείο δεν παρέστη κατά την επ? 
    ακροατηρίου συζήτηση, εφ?  όσον, όπως προκύπτει από το ευρισκόµενο στον 
    φάκελο οικείο  αποδεικτικό επιδόσεως, επεδόθη σ? αυτό νοµοτύπως και 
    εµπροθέσµως τόσο αντίγραφο της υπ? αριθµ. 344/1999  παραπεµπτικής 
    αποφάσεως του Συµβουλίου της Επικρατείας όσο  και της από 24.5.1999 
    πράξεως του Προέδρου του Τµήµατος περί  καθορισµού του εισηγητού και 
    της αρχικής δικασίµου της  υποθέσεως. 
  
      5.  Επειδή, στο άρθρο 16 παρ. 6 του Συντάγµατος  ορίζεται µεταξύ 
    άλλων, ότι οι καθηγητές των ΑΕΙ είναι δηµόσιο  λειτουργοί και ότι δεν 
    µπορούν να παυθούν παρά µόνο τις  ουσιαστικές προϋποθέσεις που 
    προβλέπονται στο άρθρο 88 παρ. 4  και ύστερα από απόφαση συµβουλίου που 
    αποτελείται κατά  πλειοψηφία από ανωτάτους δικαστικούς λειτουργούς. Εξ 
    άλλου στο  τελευταίο αυτό άρθρο (88 παρ. 4) του Συντάγµατος ορίζονται 
    οι  ουσιαστικές προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες µπορούν να  παυθούν οι 
    δικαστικοί λειτουργοί. 
  
      6.  Επειδή, µε το άρθρο 326 του ν. 5343/1932 "περί  Οργανισµού του 
    Πανεπιστηµίου Αθηνών" - ΦΕΚ 86 Α/23.3.1932 -  (που εφαρµόζεται και 
    στους καθηγητές του ΕΜΠ δυνάµει του άρθρου  9 του ν. 249/1976 - ΦΕΚ 7 
    Α) ορίσθηκαν τα εξής : "Εάν τακτικός ή  έκτακτος καθηγητής του 
    Πανεπιστηµίου παραβαίνη τα εαυτού  καθήκοντα, εάν επιδεικνύει ραθυµίαν 
    ή κουφότητα ασύγνωστον περί  την εκπλήρωση αυτών, εάν επιδεικνύει 
    διαγωγήν απάδουσαν εις την  αξιοπρέπειαν του Πανεπιστηµιακού 
    λειτουργού, εάν αυτοβούλως  εγκαταλείψη την θέσιν αυτού, τιµωρείται 
    πειθαρχικώς δι? εγγράφου  επιπλήξεως, διά προστίµου ουχί κατωτέρου του 
    δεκάτου ουδ?  ανωτέρου ολοκλήρου του µηνιαίου µισθού, διά προσωρινής 
    απολύσεως από ενός µηνός µέχρι ενός έτους ή δι? οριστικής  απολύσεως". 
    Στον ίδιο νόµο στο άρθρο 327 ορίζεται ότι οι  πειθαρχικές ποινές της 
    επιπλήξεως και του προστίµου επιβάλλονται  µετά προηγουµένη απολογία 
    από τον Υπουργό (παρ. 1) ενώ οι  πειθαρχικές ποινές της προσωρινής και 
    οριστικής απολύσεως  επιβάλλονται από πειθαρχικό συµβούλιο  (παρ. 2). 
    Εξ άλλου στο  άρθρο 7 παρ. 1 του ήδη µνηµονευθέντος ν. 249/1976 
    ορίζεται ότι :  ?Η πειθαρχική δίωξις ασκείται είτε υπό του Πρυτάνεως ή 
    του  επέχοντος θέσιν Πρυτάνεως ή υπό των νοµίµων αυτών  αναπληρωτών του 
    Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος εις το οποίον  ανήκει ο 
    παραπεµπόµενος, είτε υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας  και 
    Θρησκευµάτων διά του Πρυτάνεως ή των νοµίµων αυτού  αναπληρωτών?. 
    Περαιτέρω στην παρ. 23 του άρθρου 45 του ν.  1268/1982 - ΦΕΚ 87 Α -, 
    όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 (ιγ?)  του άρθρου 79 του ν. 
    1566/1985 - ΦΕΚ 167 Α - ορίσθηκαν τα εξής :  "23. Τα µέλη του ∆ΕΠ 
    υπάγονται στην αρµοδιότητα του πειθαρχικού  συµβουλίου και στις 
    πειθαρχικές διατάξεις για τους καθηγητές και  τους υφηγητές των ΑΕΙ, 
    όπως προβλέπει ο σχετικός νόµος. Η  σύνθεση του συµβουλίου αυτού 
    ορίζεται πενταµελής ως εξής (α-γ) Οι  πρόεδροι του Συµβουλίου της 
    Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του  Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι 
    σε περίπτωση έλλειψης απουσίας ή  κωλύµατος αναπληρώνονται από τους 
    νόµιµες αναπληρωτές τους.  (δ) Ο πρύτανης ή ο πρόεδρος της ∆ιοικούσας 
    Επιτροπής του οικείου  ΑΕΙ ή ο νόµιµος αναπληρωτής του και (ε) ένας 



 148

    πρύτανης άλλου ΑΕΙ  της χώρας, οριζόµενος µε τον αναπληρωτή του µε 
    απόφαση του  Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αντί του 
    µέλους  αυτού µετέχει στη σύνθεση του συµβουλίου από τη στιγµή που θα 
    εκλεγεί ο πρόεδρος της ΕΑΓΕ ή ο νόµιµος αναπληρωτής του . . . ". 
    Τέλος στο άρθρο 5 του από 12.7.1933 π.δ/τος (ΦΕΚ 225  Α/26.7.1933) 
    ορίζεται ότι : "Το Πειθαρχικόν Συµβούλιον  επιλαµβάνεται της 
    πειθαρχικής διώξεως είτε αυτεπαγγέλτως είτε  κατόπιν αιτήσεως του 
    Πρυτάνεως είτε κατ? εντολήν του Υπουργού  περιεχούσης τα αποτελούντα το 
    πειθαρχικόν παράπτωµα  περιστατικά". 
  
      7.  Επειδή, η έννοια της εκτεθείσης στην προηγούµενη  σκέψη διατάξεως 
    της παρ. 23 του άρθρου 45 του ν. 1268/1982  (όπως κατά τα εκτεθέντα 
    αντικατασταθείσα ήδη ισχύει)  ερµηνευοµένης σύµφωνα µε την αρχή της 
    αµεροληψίας των  διοικητικών οργάνων, η οποία αποτελεί µία ειδικότερη 
    έκφανση της  γενικότερης αρχής του Κράτους ∆ικαίου, που απορρέει από το 
    Σύνταγµα και τις καθιερούµενες απ? αυτό εγγυήσεις υπέρ του πολίτη 
    (προβλ. ΣτΕ 789/1990 Ολοµ., 1990/1990 Ολοµ.) καθώς και την αρχή  της 
    δίκαιης δίκης, που θεσπίζει το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής  Σύµβασης 
    για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου ΕΣ∆Α - (ν.δ. 53/1994,  ΦΕΚ 256/Α/1974), 
    είναι, ότι ο πρύτανης του ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει  παρεµπόµενος για 
    πειθαρχικό αδίκηµα καθηγητής ΑΕΙ, συµµετέχει  τότε µόνο στο Πειθαρχικό 
    Συµβούλιο, όταν δεν έχει ασκήσει την  πειθαρχική δίωξη κατά του 
    εγκαλουµένου πειθαρχικώς καθηγητού  κατ? άρθρ. 7 παρ. 1 του ν. 
    249/1976, ενώ στην περίπτωση που έχει  ασκήσει αυτός την πειθαρχική 
    δίωξη, τότε καλείται να συµµετάσχει  στο Πειθαρχικό Συµβούλιο ο νόµιµος 
    αναπληρωτής αυτού, περί του  οποίου γίνεται µνεία στο προαναφερθέν 
    άρθρο 45 παρ. 23 του ν.  1268/1982. Πράγµατι δεν είναι επιτρεπτό το 
    ίδιο το πρόσωπο, που  άσκησε την πειθαρχική δίωξη κατά πειθαρχικώς 
    διωκοµένου, να  συµµετέχει ακολούθως ως µέλος και στο πειθαρχικό 
    συµβούλιο, το  οποίο θα αποφασίσει τελικώς επί της ενοχής ή όχι αυτού 
    (πρβλ. ΣτΕ  2899/1975 και 4862/1988, 2905/1986). Η επιταγή αυτή έχει εξ 
    άλλου  αποτυπωθεί σε δύο βασικά νοµοθετήµατα που διέπουν το  πειθαρχικό 
    δίκαιο δύο σηµαντικών κατηγοριών δηµοσίων λειτουργών  στην ελληνική 
    έννοµη τάξη και συγκεκριµένα στα άρθρα 239 παρ. 1  και 227 παρ. 2  του 
    Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977) και 97  παρ. 5 εδαφ. γ του Κώδικα 
    Καταστάσεως ∆ικαστικών Λειτουργών (ν.  1756/1988). ∆εν µπορεί δε να 
    θεωρηθεί ότι βούληση του νοµοθέτη  ήταν να εξαιρέσει από την εφαρµογή 
    της επίµαχης αυτής  δικαιοκρατικής αρχής, που ισχύει ρητώς για τις δύο 
    προαναφερθείσες κατηγορίες δηµοσίων λειτουργών, τους καθηγητές  των 
    ΑΕΙ, για τους οποίους εξ άλλου το ίδιο το Σύνταγµα θεσπίζει  ειδικές 
    εγγυήσεις, σε ό,τι αφορά την υπηρεσιακή τους κατάσταση και  εξέλιξη, 
    στις εκτεθείσες στην πέµπτη σκέψη διατάξεις των άρθρων  16 παρ. 6 και 
    88 παρ. 4, στην τελευταία µάλιστα από τις οποίες τους  εξοµοιώνει, σε 
    ό,τι αφορά τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, κάτω από  τις οποίες µπορούν 
    να παυθούν, µε τους δικαστικούς λειτουργούς. 
  
      8.  Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, όπως  προκύπτει από τα 
    στοιχεία του φακέλου ο Πρύτανης του ΕΜΠ Ν.  Μαρκάτος, άσκησε την υπ? 
    αριθµ. 24217/24.12.1992 πειθαρχική  αγωγή εις βάρος του αιτούντος για 
    τα παραπτώµατα, για τα οποία  και τελικώς τιµωρήθηκε ο τελευταίος µε 
    τις ήδη προβαλλόµενες  πράξεις, συµµετέσχε δε και στο Πειθαρχικό 
    Συµβούλιο, που εξέδωσε  τις προσβαλλόµενες αυτές πειθαρχικές αποφάσεις. 
    Σύµφωνα όµως  µε τα εκτεθέντα στην προηγούµενη σκέψη, η συµµετοχή του 
    Πρύτανη του ΕΜΠ στο Συµβούλιο δεν ήταν επιτρεπτή, διότι η όλη 
    διαδικασία είχε ξεκινήσει µε πειθαρχική δίωξη που αυτός είχε  ασκήσει, 
    έπρεπε δε να είχε συµµετάσχει αντ? αυτού ο νόµιµος  αναπληρωτής αυτού. 
    Με τα δεδοµένα αυτά η προσβαλλόµενη   πειθαρχική απόφαση του 
    Πειθαρχικού Συµβουλίου των µελών ∆ΕΠ  των ΑΕΙ καθώς και η ερειδοµένη 
    επ? αυτής πράξη του Πρυτάνεως  του ΕΜΠ περί προσωρινής απολύσεως του 
    αιτούντος πρέπει να  ακυρωθούν κατά τον βασίµως προβαλλόµενο σχετικό 
    λόγο  ακυρώσεως, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η έρευνα των υπολοίπων 
    λόγων ακυρώσεως. 
  
      ∆ ι ά   τ α ύ τ α 
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      ∆έχεται την αίτηση. 
  
      Ακυρώνει : α) την υπ? αριθµ.5/1994 (ΦΕΚ 19 τεύχος 
    Παράρτηµα/23.6.1994) απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου των  µελών 
    ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) των Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών 
    Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) (των άρθρων 2 του ν. 249/1976 και  79 παρ. 6 του ν. 
    1566/1985) µε την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα  καθηγητή της Φυσικής 
    του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ),  αφενός µεν πειθαρχική ποινή 
    προσωρινής απολύσεως διαρκείας  ενός έτους, αφετέρου δε πειθαρχική 
    ποινή προστίµου ίσου προς τον  µισθό 15 ηµερών, και β) την υπ? αριθµ. 
    7862/23.5.1994 πράξη του  Πρυτάνεως του ΕΜΠ περί προσωρινής απολύσεως 
    του αιτούντος  (ΦΕΚ 53 τ. ΝΠ∆∆/31.5.1994). 
  
      ∆ιατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος  παραβόλου,  κ α ι 
  
      Επιβάλλει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως  δικαστική δαπάνη του 
    αιτούντος το ποσόν των (14.000 + 14.000 =  28.000) είκοσι οκτώ χιλιάδων 
    δραχµών. 
  
      Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις  8 Μαρτίου 2000   και η απόφαση 
    δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 16ης  Μαρτίου 2000. 
  
      Ο Πρόεδρος του Γ? Τµήµατος     Ο Γραµµατέας του Γ? Τµήµατος 
  
  
      Γ. ∆εληγιάννης            Αντ. Γαϊτάνης 
  
      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 Γ? Τµήµατος     Ο Γραµµατέας του Γ? Τµήµατος 
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∆ΕΛΤΙΟ-ΣΤΕ/1983 (8) 
    Ενοπλες δυνάµεις. Στρατοδικεία. Η αρχή της ανεξαρτησίας της ∆ικαιοσύνης 
    διέπει την λειτουργία κάθε δικαστηρίου, και των Στρατοδικείων και αφορά 
    όλα τα µέλη που τα συγκροτούν, είτε προέρχονται από το δικαστικό σώµα 
    των ενόπλων δυνάµεων, είτε όχι. 
 
 
 
 
 
    1678/1983 ΣΤΕ. 
  
      Τα στρατοδικεία είναι, κατά τον συντακτικό νοµοθέτη δικαστήρια που 
    αποτελούν, για τους υπαγοµένους εις αυτά τον κατά το άρθρο 8 του 
    Συντάγµατος φυσικό δικαστή στον οποίον έχει ανατεθεί η προβλεποµένη από 
    το άρθρο 20 του αυτού Συντάµγατος παροχή εννόµου προστασίας. Κατά 
    συνέπεια, τα εκ του δικαστικού Σώµατος των Ενόπλων ∆υνάµεων µέλη αυτών 
    είναι µεν δυνατόν, πριν από την έκδοση του νόµου που προβλέπει η παρ. 5 
    του άρθρου 96 του Συντάγµατος να µην απολαύουν λειτουργικής και 
    προσωπικής ανεξαρτησίας, υπό την έννοια ότι δεν είναι ισόβια και δεν 
    κρίνονται από Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο, σύµφωνα όµως µε τη βασική 
    αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης που διέπει τη λειτουργία κάθε 
    δικαστηρίου και αφορά όλα τα µέλη του οι συγκροτούντες τα στρατοδικεία 
    είτε προέρχονται εκ του δικαστικού σώµατος των ενόπλων δυνάµεων, είτε 
    µη, κατά την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων τους υπόκεινται µόνο στο 
    Σύνταγµα και τους νόµους και δεν είναι επιτρεπτό να ελέγχωνται είτε 
    πειθαρχικά είτε κατά τις κρίσεις της υπηρεσιακής τους εξελίξεως για την 
    έκφραση γνώµης και ψήφου, την εκτίµηση των αποδείξεων και του 
    πραγµατικού γενικά της υποθέσεως παρά µόνον άν η σχετική ενέργειά τους 
    αντίκειται κατά τρόπο έκδηλο στους κανόνες της λογικής και της κοινής 
    πείρας. 
  
      (Απόσπασµα από το ∆ΝΣΤΕ 1983). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151

 
∆/ΝΗ/1989 (1260), ΠΟΙΝΧΡ/1989 (804) 
     Αποφάσεις Στρατιωτικών ∆ικαστηρίων. ∆εν απαιτείται να είναι 
     αιτιολογηµένες. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας της 
     προσβαλλοµένης απόφασης του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου απαράδεκτος. 
     Καταδίκη αξιωµατικού, ο οποίος εκµεταλλευόµενος την θέση του, 
     χρησιµοποίησε εργασία του υπ' αυτόν προσωπικού για δικό του όφελος. 
     Χρησιµοποίηση ναύτη για την βαφή της οικίας του αξιωµατικού ως και 
     άλλου (ναύτη) για την παράδοση µαθηµάτων στην θυγατέρα του. 
 
 
 
 
 
       Α.Π. 196/1989 ΣΤ' Τµ. 
  
      Πρόεδρος: Παν. Θεοδωρόπουλος, Αντιπρόεδρος. 
       Εισηγητής: Εµµ. Παπαδογιάννης, Αρεοπαγίτης. 
       Αντεισαγγελέας: Θ. Αραβαντινός. 
       ∆ικηγόρος: Ν. Καµπάς. 
  
  
       Οι αποφάσεις των Στρατιωτικών ∆ικαστηρίων δεν  απαιτείται  να  είναι 
     αιτιολογηµένες,  διότι  δεν  εδηµοσιεύθη ακόµη ο νόµος που προβλέπεται 
     από το άρθρο 94 παρ. 5 του Συντάγµατος. Αρκεί η απλή απάντηση επί  των 
     τιθεµένων  υπό  του  Προέδρου  ζητηµάτων  τα  οποία  αναφέρονται  στην 
     κρινόµενη πράξη και σε θέµατα αφορώντα τον καταλογισµό ή την  επαύξηση 
     του  αξιοποίνου  ή την µείωση της ποινής και πρέπει να περιέχουν σαφώς 
     και πλήρως τα αποδιδόµενα στον  κατηγορούµενο  πραγµατικά  περιστατικά 
     δια  να  καθίσταται  δυνατός  ο έλεγχος του Αρείου Πάγου, εάν τα δεκτά 
     γεγόµενα πραγµατικά περιστατικά υπήχθησαν ορθώς ή µη στην εφαρµοσθείσα 
     διάταξη ουσιαστικού ποινικού  δικαίου  (Ολ  ΑΠ  169/1984).  Συνεπώς  ο 
     πρώτος  λόγος  των  προσθέτων µε τον οποίον παραπονείται ο αναιρεσείων 
     για έλλειψη αιτιολογίας της προσβαλλοµένης αποφάσεως του Αναθεωρητικού 
     ∆ικαστηρίου  είναι  απορριπτέος   ως   απαράδεκτος.   Απορριπτέος   ως 
     απαράδεκτος   είναι  και  ο  δεύτερος  λόγος  αναιρέσεως  για  απόλυτη 
     ακυρότητα διότι το δικαστήριο απέρριψε αιτηµα αναβολής της δίκης χωρίς 
     να ακουσθεί  προηγουµένως  ο  επίτροπος,  καθόσον  τέτοιος  λόγος  δεν 
     προβλέπεται  στο άρθρο 426 του Σ.Π. Κώδικος που καθορίζει περιοριστικά 
     τους  λόγους  αναιρέσεως   κατά   των   αποφάσεων   των   στρατιωτικών 
     δικαστηρίων. 
       Κατά  τη  διάταξη  του άρθρου 120 παρ. 1 γ του στρατιωτικού ποινικού 
     κώδικος, µε φυλάκιση µέχρις έξι µηνών τιµωρείται  ο  στρατιωτικός  που 
     χρησιµοποιεί  εργασίαν  του  υπ'αυτόν προσωπικού προς ίδιον ή αλλότριο 
     όφελος.  Στην   προκειµένη   περίπτωση,   όπως   προκύπτει   από   την 
     προσβαλλοµένη παόφαση του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου, στους στρατοδίκας 
     ετέθησαν τα εξής ζητήµατα. Είναι ένοχος ο κατηγορούµενος του ότι 
        α)   τον   Απρίλιο   του  1983  µε  σκοπό  να  ωφεληθεί  οικονοµικά 
     εκµεταλλευόµενος την θέση του ως αξιωµατικού εχρησιµοποίησε  ναύτη  εκ 
     της  υπηρεσίας  του δια την βαφήν της οικίας του αντί ευτελούς αµοιβής 
     και 
        β) τον Μάιο και  ∆εκέµβριο  1983  χρησιµοποίησε  έτερον  ναύτη  της 
     υπηρεσίας του για την παράδοση ιδιαιτέρων µαθηµάτων στην θυγατέρα του, 
     χωρίς  αµοιβή,  εκµεταλλευόµενος  έτσι την ιδιότητά του ως αξιωµατικού 
     προϊσταµένου των ανωτέρω. Κηρύξαν εν συνεχεία ένοχο τον  κατηγορούµενο 
     της  διατάξεως  του  άρθρου 120 παρ. 1 γ Σ.Π.Κ. το δικάσαν δικαστήριο, 
     ορθώς ερµήνευσε  και  εφήρµοσε  την  ανωτέρω  διάταξη  αφού  τα  δεκτά 
     γενοµένα  πραγµατικά  περιστατικά  ορθώς  υπήχθησαν  στην εφαρµοσθείσα 
     ουσιαστική ποινική διάταξη  του  µνησθέντος  άρθρου  120  παρ.  1  γ'. 
     Συνεπώς  είναι  απορριπτέος  οτα  αντίθετα  υποστηρίζων  πρώτος  λόγος 
     αναιρέσεως. 
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