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::   Πιθανή η αντισυνταγματικότητα του 

«παγώματος» των ειδικών μισθολογίων.   

 

Aθήνα, 27  Iουνίου 2016 

 

 

Στις 27 Μαΐου δημοσιεύτηκε ο νόμος 4389/2016 ( ΦΕΚ A’ 94 / 27.5.2016), 

που ψηφίστηκε στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας μας 

και περιλαμβάνει πλήθος μεταρρυθμίσεων μεταξύ των οποίων και την 

αναστολή των μισθολογικών προαγωγών, το πάγωμα δηλαδή των ειδικών 

μισθολογίων (στα ειδικά μισθολόγια εμπίπτουν εκείνα  των δικαστικών 

λειτουργών, των στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων 

ασφαλείας και των πανεπιστημιακών λειτουργών) . 

  

Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης αναμένεται η έκδοση  σχετικής 

Υπουργικής Απόφασης, η οποία  πιθανολογείται ότι,  εάν ελεγχθεί 

συνταγματικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα κριθεί ότι αντίκειται 

στην παγιωμένη πλέον νομολογία του δικαστηρίου αυτού και στο Σύνταγμα 

καθώς: 

  

α)    Η αναστολή της μισθολογικής ωρίμανσης συνεπάγεται την μείωση 

των αποδοχών των ενστόλων οι οποίοι θα προαχθούν χωρίς να 

απολαμβάνουν τα οικονομικά οφέλη της προαγωγής ή ακόμη χειρότερα δεν 

θα προαχθούν καθόλου, 

β)    Η απονομή των βαθμών στους ενστόλους από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας υποδηλώνει την αναγνώριση της αποστολής τους για την 

προστασία του κράτους και την διασφάλιση της εθνικής άμυνας, στόχος 

που αναιρείται από την αναστολή των προαγωγών και την υποχρεωτική 

στασιμότητά τους,  
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γ)    Αφαιρείται αυθαιρέτως από τους ένστολους το δικαίωμα της 

εργασιακής ανέλιξης ή απομειώνεται ουσιαστικά μέσω της καθήλωσης του 

προαγόμενου ενστόλου στο προγενέστερο στάδιο, 

δ)    «Το ύψος των αποδοχών της ηγεσίας των σωμάτων αυτών και των 

υπηρετούντων στους ανώτατους βαθμούς πρέπει να διαμορφώνεται 

αναλόγως και του κύρους του βαθμού τους και των ευθυνών των 

καθηκόντων τους τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και πολέμου, λόγω, 

εξάλλου, και της αυστηρής ιεραρχικής δομής των στρατιωτικών 

σωμάτων». 

ε)    Παραβιάζεται τέλος και η αρχή της ισότητας στην κατανομή των 

δημοσίων βαρών καθώς επιβαρύνεται και πάλι η ίδια ομάδα προσώπων 

(αυτοί που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια). 

  

Η ενδεδειγμένη νομική αντιμετώπιση του ζητήματος αντισυνταγματικότητας 

που εντοπίζεται στη νέα διάταξη,  είναι η προσβολή των πράξεων που θα 

εκδοθούν κατ’ εφαρμογή του νόμου, τόσο των κανονιστικών όσο και των 

ατομικών μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται η αναστολή της 

μισθολογικής εξέλιξης των ενστόλων και των λοιπών κατηγοριών που 

υπάγονται στο καθεστώς των ειδικών μισθολογίων. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eπικοινωνία 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να αποτανθείτε στον Δρ. Ιωάννη Ελ. Κοϊμτζόγλου  Tηλ. +30 210 8171624,   E-mail: 

i.koimtzoglou@kglawfirm.gr ή στην κα Ωραιοζήλη Κουτσουπιά  Τηλ..+302108171507, E-mail: o.koutsoupia@kglawfirm.gr  

 (Γραφείο Αθηνών) 

 

    Αθήνα                                Θεσσαλονίκη 

 Δημητρίου Σούτσου 28,    Εθνικής Αντιστάσεως 17,  

 115 21 Πλ.Μαβίλη, Αθήνα   551 34 Θεσσαλονίκη 

 Τηλ: 210 81 71 500   Τηλ: 2310 478640 / 50 / 60 / 70 

 Fax: 210 68 56 657/8   Fax: 2310 455126 

 
Κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση : kg.law@kglawfirm.gr 
www.kglawfirm.gr 
______________________________ 
Το παρόν δελτίο περιέχει μόνον γενικές πληροφορίες και σε καμμία περίπτωση δεν αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων νομικών, φορολογικών 

ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών ή υπηρεσιών.   Το παρόν δελτίο δεν αντικαθιστά τέτοιες επαγγελματικές συμβουλές ή υπηρεσίες και δεν 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια η οποία μπορεί να επηρεάσει εσάς ή την επιχείρησή σας.  Πριν λάβετε 

οποιαδήποτε απόφαση ή προβείτε σε οποιαδήποτε πράξη, η οποία μπορεί να επηρεάσει εσάς ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευθείτε 

έναν επαγγελματία σύμβουλο. 

Είμαστε στην διάθεσή σας σε περίπτωση που χρειάζεσθε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω 

                            © Kyriakides Georgopoulos Law Firm, 2016 

mailto:i.koimtzoglou@kglawfirm.gr
mailto:kg.law@kglawfirm.gr
http://www.kglawfirm.gr/

