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1217	 	H	εφαρμογή	του	ευρωπαϊκού	εντάλματος	σύλληψης	–	προβλήματα		
και	προοπτικές	
ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ, Δ.Ν., Δικηγόρου, Επιστημονικού Συνεργάτη Δ.Π.Θ 

1237	 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
	 Αστικό Δίκαιο

1267	 Εμπορικό Δίκαιο

1280	 Eργατικό Δίκαιο

1286	 Πολιτική Δικονομία

1303	 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1328	 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

1365	 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1409	 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	

1411	 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
	 			H	καταβολή	του	μισθώματος	μειωμένου	πριν	από	την	έκδοση	τελεσίδικης	

δικαστικής	απόφασης	περί	αναπροσαρμογής	του	μισθώματος	
ΣΤΑΜΑΤΗ Ι. ΚΟΥΜΑΝΗ, Λέκτορος Νομικής Α.Π.Θ., Δικηγόρου

1419	 	Περιορισμοί	του	δικαιώματος	εκλογής	κατ’	άρθρο	2	παρ.	7	Κώδικα		
περί	Δικηγόρων	(Ν.Δ.	3026/1954)	(Άρθρο	104	«ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑ»	του	Σχεδίου	
του	νέου	Κώδικα	περί	Δικηγόρων,	όπως	ο	τελευταίος	δόθηκε	στη	δημόσια	
διαβούλευση):	Συνταγματικά	θεμιτοί	ή	όχι;	
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δ. ΜΑΥΡΙΔΗ, Δ.Ν., Δικηγόρου, Μέλους Δ.Σ. του Δικηγορικού  
Συλλόγου Θεσσαλονίκης

1423	 	Ίση	αμοιβή	για	ίσης	αξίας	εργασία	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΧΙΩΛΟΥ, Διδάκτορος Νομικής, Δικηγόρου

1425	 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1429	 	ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

1431	 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

7
ΕΤΟΣ	67ο	
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΔΕ - Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Ν.Δ. 356/1974 και η ανακοπή του ΚΔΔ, άρθρα 216-320. 
Ενημερωμένη έως και τους Ν. 4141, 4151 και 4152/2013. 

Απόστολος Γέροντας, Καθηγητής ΕΑΠ, Αθανάσιος Ψάλτης, Δικηγόρος

ISBN: 978-960-445-965-0 ©2013, XXV + 966 σελίδες, €85,00

Η δεύτερη έκδοση του παρόντος αποτελεί μια πλήρη και επικαιροποιημένη, μεθοδική και συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία των 
διατάξεων του ΚΕΔΕ, η οποία συνδυάζει τη θεωρητική προσέγγιση με τη σχετική νομολογία κάθε άρθρου, ώστε ο αναγνώστης 
να διαμορφώνει μια πλήρη εικόνα του συστήματος του ΚΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένης και της ανακοπής του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας (άρθρα 216 επ.).

Οι συγγραφείς πραγματεύονται το ν.δ. 356/1974 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται 
στον νόμιμο τίτλο, στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών, στη λήψη των αναγκαστικών μέτρων, στην κατάσχεση στα χέρια του 
οφειλέτη, στη διενέργεια πλειστηριασμού, στην κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτων, στην κατάταξη και στα προνόμια του Δημο-
σίου, στη ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου. Κυρίαρχη θέση κατέχουν οι ανακοπές του οφειλέτη σύμφωνα με το 
άρθρο 73 του ΚΕΔΕ, καθώς και τα ζητήματα της διαγραφής των οφειλών προς το Δημόσιο και το επίκαιρο θέμα του συμψηφισμού. 
Ερευνάται, τέλος, η ανακοπή κατά τον ΚΔΔ και ειδικότερα οι προσβαλλόμενες πράξεις, τα είδη των ανακοπών και η εξουσία του 
δικαστηρίου στην περίπτωση της άσκησης της ανακοπής, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στον εφαρμοστή του δικαίου να βρει 
λύσεις για όλα τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει στην πράξη.

Η εξαντλητική παρουσίαση των διατάξεων του ΚΕΔΕ και της ανακοπής του ΚΔΔ, που έχουν θεμελιώδη σημασία και ρόλο στη 
σύγχρονη εποχή της κρίσης και η διεξοδική ανάλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει και απασχολήσει τη θεωρία και τη 
δικαστηριακή πράξη, αλλά και η επικαιροποίηση των αναλύσεων με βάση και τις πρόσφατες ρυθμίσεις με τους νόμους 4141, 4151 
και 4152/2013, καθιστούν το έργο αυτό αναγκαίο για κάθε νομικό αλλά και για κάθε πολίτη.

Aθήνα - Ιπποκράτους 23 - T.K. 10679 - Τηλ. 210 33 87 500 - Fax 210 33 90 075 / Θεσσαλονίκη - Φράγκων 1 - Τ.Κ. 54626 Τηλ. 2310 535 381- Fax 2310 546 812 
Εθνικής Αμύνης 42 - Τ.Κ. 54621 - Τηλ. 2310 244 228, 9 - Fax 2310 244 230 - http://www.sakkoulas.gr / e-mail: info@sakkoulas.gr

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - 2η ΕΚΔΟΣΗ
Ατομική και συλλογική προστασία των καταναλωτών από την έλλειψη ουσιαστικής 
διαπραγμάτευσης των όρων της σύμβασης. Με ανάλυση νομολογίας 

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

ISBN: 978-960-445-856-1 ©2013, ΧΧΧIV + 661 σελίδες, €58,00

Στα είκοσι σχεδόν χρόνια εφαρμογής του νόμου για την προστασία των καταναλωτών υπήρξε μια εκρηκτική αύξηση της συναφούς 
νομολογίας και βιβλιογραφίας, κυρίως σε σχέση με τον δικαστικό έλεγχο των Γενικών Όρων Συναλλαγών. Στο ζήτημα αυτό εστιάζει 
το έργο, με διεξοδική ανάπτυξή του τόσο σε θεωρητικό όσο -και ιδίως- σε πρακτικό επίπεδο. Με εκτενή νομολογιακά παραδείγ-
ματα, όπου επισημαίνονται τα αποφασιστικά κριτήρια του δικανικού συλλογισμού, αυτά που κυριαρχούν στη μείζονα πρόταση και 
καθορίζουν την έκβαση της υπόθεσης κάθε φορά, επιχειρείται να καταστεί περισσότερο προβλέψιμη και ελέγξιμη η δικαστική κρίση 
και να περιβληθεί η ερμηνεία των σχετικών διατάξεων με μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.

Παράλληλα επιδιώκεται η σημαντική για τον εφαρμοστή του ελληνικού δικαίου, ανάδειξη της καίριας σημασίας των αποφάσεων 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιπτώσεών τους στην ερμηνεία των διατάξεων των ελληνικών πράξεων προ-
σαρμογής στους κοινοτικούς κανόνες.

Τέλος, με συστηματική κατάταξη και ομαδοποίηση των ρητρών που κυρίως απασχολούν τη δικαστηριακή πράξη, το έργο επιδιώκει 
και μία συμβολή στην ερμηνεία και τον έλεγχο του κύρους των όρων των τραπεζικών και ασφαλιστικών συμβάσεων, καθώς και 
αυτών της κινητής τηλεφωνίας.

Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - (Ν. 3869/2010)
& Συμπλήρωμα (Οι νέες ρυθμίσεις του Ν. 4161/2013)

Νικόλαος Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

ISBN: 978-960-445-953-7 ©2013, XVII + 195 σελίδες, €24,00

Συμπληρωμα: ISBN: 978-960-445-992-6 ©2013, 46 σελίδες, €7,50 

Η αρχή της προστασίας του καταναλωτή ανάγεται στην αρχή της προστασίας του ασθενέστερου, που αποτελεί ειδικότερη εκδή-
λωση της αρχής της καλής πίστεως. Ο αντίστοιχος όμως μηχανισμός προστασίας του καταναλωτή θα ήταν λειψός αν δεν προ-
βλεπόταν νομοθετικά η αντανάκλασή του σε δικονομικές ρυθμίσεις ανάλογης τελολογίας. Υπό το πρίσμα αυτό, το θεσπισθέν με 
τον ν. 3869/2010 ειδικό νομοθετικό καθεστώς για τη (μικρο)πτώχευση των ιδιωτών (και κυρίως των καταναλωτών) συνοδεύεται 
από διαδικαστικό (δικονομικό) πλαίσιο κανόνων δικαίου που εντάσσονται τόσο στο συγκεκριμένο νομοθέτημα όσο και στο έκτο 
βιβλίο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας. 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να καλύψει τα επιμέρους δικονομικά ζητήματα που αναφύονται από τη δίκη για τη ρύθμιση οφειλών 
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ξεκινώντας από την προδικασία της σχετικής αιτήσεως, δηλ. από το στάδιο του εξωδι-
καστικού συμβιβασμού και καταλήγοντας στην αναγκαστική εκτέλεση. Η πλούσια νομολογία των τελευταίων δύο ετών καθώς 
και τα πορίσματα της θεωρητικής επεξεργασίας –η νομολογία και η βιβλιογραφία έχουν ληφθεί υπόψη έως τις 28.2.2013– ήταν 
πολύτιμοι αρωγοί στην προσπάθεια αυτήν.

∞ÚÌÂÓÔÔ˘ÏÔ˜
ªËÓÈ·›· ÓÔÌÈÎ‹ ÂÈıÂÒÚËÛË

∂Î‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜

Eº

HMEPI¢E™

¶EPIO¢IKA 

£∂™/¡π∫∏™ 20

3262

 



1332 Α ρ μ ε ν ό π ο υ λ ο ς  2 0 1 3  7

φορτισμένων με την εκτέλεση της ανατεθείσης στην ΕΡΤ Α.Ε. 
δημόσιας υπηρεσίας, συντρέχει δε, εν όψει και της αρχής 
της συνεχούς λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, περί-
πτωση αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξης 
στο σύνολό της. 

12. Επειδή, για τους λόγους αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989, 
κατά την οποία η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, εκτός από την αναστολή εκτελέσεως της προ-
σβαλλομένης πράξεως, μπορεί να διατάξει και κάθε άλλο 
πρόσφορο μέτρο, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις 
των διαδίκων, η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει: 1) να ανασταλεί 
η εκτέλεση της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το 
μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η 
μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία δι-
αδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες 
της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β΄ 
της παραπάνω Κ.Υ.Α.). 2) μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του 
νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 
1 της προσβαλλόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, να 
ληφθούν από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και 
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και τον Ειδικό Διαχειριστή 
τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα, περιλαμβανομένης και της 
πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού, για την εκ μέρους 
μεταβατικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα μετάδοση, 
στο συντομότερο δυνατό χρόνο, του αναγκαίου προγράμμα-
τος ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυ-
ακών ιστοτόπων, καθώς και να εκτελούνται όλες οι απαιτού-
μενες ενέργειες για τη διασφάλιση κάθε είδους δικαιωμάτων 
και συμφερόντων που ανάγονται στον κύκλο δραστηριοτή-
των της καταργηθείσης ΕΡΤ Α.Ε. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται 
να επανέλθει αυτεπαγγέλτως εντός ευλόγου χρόνου για να 
διαπιστώσει αν έλαβε χώρα συμμόρφωση προς τα ανωτέρω 
κριθέντα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με την π.ν.π. της 10.6.2013 (ΦΕΚ Α΄ 139) τροποποιήθηκε 
το άρθρο 14Β του ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ, το οποίο προβλέ-
πει ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού μπορεί να καταργούνται, 
συγχωνεύονται κλπ. μια σειρά από δημόσιες επιχειρήσεις ή 
νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και η ΕΡΤ. Κατ’ εξουσι-
οδότηση του άρθρου αυτού εκδόθηκε η κ.υ.α. οικ.02/11.6.2013 
(ΦΕΚ Β΄ 1414), με την οποία καταργείται η ΕΡΤ, διακόπτεται 
η μετάδοση των προγραμμάτων της και απολύεται το προ-

σωπικό της. Κατά της πράξης αυτής οι απολυμένοι της ΕΡΤ 
άσκησαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση 
ακυρώσεως και μαζί μ’ αυτή αίτηση αναστολής εκτελέσεως 
με αίτημα για προσωρινή διαταγή. Στις 17.6.2013 ο Πρόεδρος 
του ΣτΕ εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία ανέστειλε 
την εκτέλεση της απόφασης κατά το μέρος που διακόπτει τη 
μετάδοση προγραμμάτων. Ακολούθως, στις 20.6.2013 εκδόθη-
κε η σχολιαζόμενη απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, με 
ίδιο περιεχόμενο. 

Η Επιτροπή Αναστολών θεμελιώνει την κρίση της στο ότι, 
ενόψει της σημασίας που ο νομοθέτης αποδίδει στη δημόσια 
ραδιοτηλεόραση και των συνταγματικών σκοπών που εξυπη-
ρετεί (άρθρο 15 παρ. 2 Συντ.), αυτή συνιστά δημόσια υπη-
ρεσία υπό λειτουργική έννοια η οποία υπόκειται στην αρχή 
της συνεχούς λειτουργίας που   διέπει τη δημόσια διοίκηση. 
Ως εκ τούτου, οφείλει να διασφαλίζεται η συνεχής παροχή 
δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, η οποία επιβάλλει 

τη μετάδοση προγράμματος από μεταβατικό δημόσιο ραδιο-

τηλεοπτικό φορέα μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του νέου 

φορέα. Για τη σχετική νομολογία βλ. ΣτΕ (Π.Ε.) 158/1992, ΤοΣ 

1992.157, ΣτΕ (Π.Ε.) 159/1992, ΑρχΝομ 1993.156, ΣτΕ (Π.Ε.) 

385/1995, ΤοΣ 1996.285 κ.ά. και σχετικά Ακρ. Καϊδατζή, Συ-

νταγματικοί περιορισμοί των ιδιωτικοποιήσεων, 2006, 168 

επ., 192 επ., Μ. Καραμανώφ, Βιώσιμο κράτος και δημόσια 

κτήση. Τα όρια των ιδιωτικοποιήσεων, 2010, 104 επ. 

ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ 

ΟλΣτΕ 1685/2013

Πρόεδρος: Π. Πικραμμένος.
Δικαστές: Φ. Αρναούτογλου, Αθ. Ράντος, Αικ. Συγ-

γούνα (Αντιπρόεδροι), Χρ. Ράμμος, Γ. Παπα-
γεωργίου, Μ. Βηλαράς, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου, 
Π. Ευστρατίου, Μ. Γκορτζολίδου, Ι. Γράβαρης 
(Εισηγητής), Γ. Τσιμέκας, Α. Ντέμσιας, Σπ. 
Χρυσικοπούλου, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδο-
πούλου, Β. Αραβαντινός, Α. Καλογεροπούλου, 
Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλης, Κ. Φιλοπούλου, 
Θ. Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Α. Χλαμπέα, Δ. 
Μακρής, Μ. Πικραμένος, Β. Αναγνωστοπούλου-
Σαρρή (Σύμβουλοι), Β. Κίντζιου, Ι. Σύμπλης, Χρ. 
Μπολόφη (Πάρεδροι).

Δικηγόροι: Γ. Μέντης, Χρ. Αυγερινού (ΝΣΚ). 

(4 παρ. 5, 20 παρ. 2, 78 παρ. 1 και 2, 79 παρ. 1-4 Συντ· 
18 ν. 3758/2009)

Η έκτακτη οικονομική εισφορά του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 
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δεν επιβάλλει απαγορευμένη αναδρομική φορολόγηση 
κατά την έννοια του άρθρου 78 Συντ., διότι δεν έχει 
ως αντικείμενο τα εισοδήματα φυσικών προσώπων και 
σχολαζουσών κληρονομιών του οικονομικού έτους 2008. 
Ο νομοθέτης απλώς έλαβε υπόψη του τα ενλόγω ει-
σοδήματα ως τα πλέον πρόσφατα και ασφαλή στοιχεία 
διάγνωσης της (αυξημένης) φοροδοτικής ικανότητας, προ-
κειμένου να εντοπίσει και να επιβαρύνει περισσότερο 
τους κατά τεκμήριο πλουσιότερους πολίτες, συνυπολο-
γίζοντας περαιτέρω το γεγονός ότι κατά τη δημοσίευση 
του παραπάνω νόμου δεν είχε ολοκληρωθεί η υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων για το οικονομικό έτος 2009. Με 
αυτά τα δεδομένα, το ενλόγω κριτήριο δεν παρίσταται 
απρόσφορο και δεν αντίκειται στο Σύνταγμα (μειοψ.). 

Συνταγματικά επιτρεπτή η επιβολή έκτακτης εισφοράς άνευ 
σχετικής εγγραφής στον τακτικό προϋπολογισμό. Από τις 
διατάξεις του άρθρου 79 Συντ. δεν εμποδίζεται ο κοινός 
νομοθέτης, όταν παρίσταται ανάγκη, να επιβάλλει κατά 
τη διάρκεια του έτους και νέα δημόσια βάρη, τα οποία 
δεν είχαν συμπεριληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, 
στο μέτρο που δεν παραβιάζεται η παρ. 2 του άρθρου 78 
Συντ. (μειοψ.). 

Μη προσβολή της συνταγματικής αρχής της φορολογικής ισό-
τητας και καθολικότητας του φόρου από την επιβολή 
της έκτακτης εισφοράς μόνο σε φυσικά πρόσωπα (και 
σχολάζουσες κληρονομίες). Η μη υπαγωγή σε αυτήν των 
νομικών προσώπων, τα οποία πάντως επιβαρύνθηκαν με 
αντίστοιχες έκτακτες εισφορές στα πλαίσια της ίδιας δυ-
σμενούς οικονομικής συγκυρίας, δεν υπερβαίνει τα όρια 
του νομοθέτη να καθορίζει με γενικά και αντικειμενικά 
κριτήρια τον ενδεδειγμένο τρόπο και χρόνο φορολόγησης 
των διαφορετικών κατηγοριών φορολογουμένων και επο-
μένως δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 5 Συντ. (μειοψ.).  

[…]
5. Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 53 παρ. 3 του π.δ. 

18/1989 (Α΄ 8), όπως ίσχυε κατά την άσκηση της κρινόμενης 
αίτησης (6.8.2010) μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 36 
παρ. 2 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112) και την τροποποίησή της με 
το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 3772/2009 (Α΄ 112), και προτού αντι-
κατασταθεί εκ νέου με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010 
(Α΄ 213, ισχύς για καταθέσεις από 1.1.2011), «Δεν επιτρέπεται 
η άσκηση αίτησης αναιρέσεως όταν το ποσό της διαφοράς 
που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι 
κατώτερο από σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ… Κατ’ εξαίρε-
ση, ασκείται παραδεκτώς αίτηση αναιρέσεως με αντικείμενο 
κατώτερο (από το ανωτέρω ποσό), όταν προβάλλεται από 
τον διάδικο με συγκεκριμένους ισχυρισμούς που περιέχο-
νται στο δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως ότι: α)… β) με 

αυτήν τίθεται σπουδαίο νομικό ζήτημα ή υφίσταται αντίθεση 
της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως προς τη νομολογία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανώτατου δικαστηρίου 
ή προς άλλες αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων…».

6. Επειδή, εν προκειμένω, το αντικείμενο της κρινόμενης 
αίτησης, ανερχόμενο, κατά τα προεκτεθέντα, στο ποσό των 
10.000 ευρώ, υπολείπεται του κατωτάτου ορίου των 40.000 
ευρώ που τάσσεται με την ανωτέρω διάταξη για το κατ’ αρ-
χήν παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως. Ενόψει αυτού, ο 
αιτών προβάλλει με συγκεκριμένους, όπως απαιτεί η ενλόγω 
διάταξη, ισχυρισμούς που περιέχονται στο αναιρετήριο, ότι, 
μεταξύ άλλων, συντρέχει, κατά τη διάταξη αυτή, περίπτωση 
«σπουδαίου νομικού ζητήματος», ως εκ του οποίου δικαι-
ολογείται, κατ’ εξαίρεση, η άσκηση της αιτήσεως. Από την 
εκτίμηση των ισχυρισμών αυτών και των στοιχείων στα οποία 
αναφέρονται, προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο αναιρεσείων, με 
την προσφυγή του κατά του οικείου εκκαθαριστικού σημειώ-
ματος (ανωτ. σκέψη 4), αμφισβήτησε τη συνταγματικότητα των 
διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3758/2009, με βάση τις οποί-
ες επιβλήθηκε η επίδικη έκτακτη εισφορά, από άποψη ιδίως 
αντικειμένου και αναδρομικότητας της φορολογίας (άρθρο 78 
παρ. 1 και 2 Συντ.), φοροδοτικής ικανότητας, καθολικότητας 
του φόρου και φορολογικής ισότητας (άρθρο 4 παρ. 5 Συντ.), 
προέβαλε δε επίσης παράβαση του δικαιώματος προηγουμέ-
νης ακροάσεως. Ενόσω εκκρεμούσε η ενλόγω προσφυγή στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, η Αντεπίτροπος των Διοικη-
τικών Δικαστηρίων, ενεργώντας κατ’ εντολή του Γενικού Επι-
τρόπου, ζήτησε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου 
Διεύθυνσης του Δικαστηρίου αυτού, εν όψει του ότι είχαν 
ήδη κατατεθεί πολλές ανάλογες προσφυγές, τον κατά προτί-
μηση προσδιορισμό δικασίμου μιας εξ αυτών, ως «πρότυπης 
δίκης» κατά το εδάφιο θ΄ του άρθρου 29 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 
(ν. 1756/1988), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 39 παρ. 2 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77), «ώστε μετά την 
αμετάκλητο επίλυση του ανακύπτοντος νομικού ζητήματος, 
να ακολουθήσει ο προσδιορισμός… για τις λοιπές της αυτής 
κατηγορίας υποθέσεις…, στις οποίες τίθεται το αυτό νομικό 
ζήτημα…». Κατόπιν αυτού, ορίσθηκε για την προσφυγή του αι-
τούντος σύντομη δικάσιμος και εκδόθηκε η πρωτόδικη από-
φαση. Με την απόφαση αυτή η προσφυγή έγινε δεκτή με τη 
σκέψη ότι οι περί επιβολής της επίδικης έκτακτης εισφοράς 
ως άνω διατάξεις του ν. 3758/2009, έχοντας ως αντικείμενο 
το εισόδημα του έτους 2007, επιβάλλουν αναδρομικά φόρο 
κατά παράβαση του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Η 
πρωτόδικη αυτή απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, εξαφανί-
σθηκε με την ήδη αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση του Διοικητι-
κού Εφετείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε ότι οι πιο πάνω 
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διατάξεις του ν. 3758 δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 4 ούτε το 
άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Και, ακόμα, ότι δεν τίθεται 
ζήτημα παραβίασης του δικαιώματος προηγουμένης ακροά-
σεως. Με την κρινόμενη αίτηση ο αναιρεσείων επαναφέρει, 
ως λόγους αναιρέσεως, τους περί αντισυνταγματικότητας ως 
άνω ισχυρισμούς του. Εξάλλου, για την επίδικη εισφορά δεν 
υπάρχει ακόμα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Υπό τα δεδομένα αυτά, τίθεται πράγματι με την κρινόμενη 
αίτηση «σπουδαίο νομικό ζήτημα», κατά την έννοια του άρ-
θρου 53 παρ. 3 εδ. β΄ του π.δ. 18/1989, όπως βασίμως, κατά τ’ 
ανωτέρω, προβάλλει ο αιτών, χωρίς, άλλωστε, να το αμφισβη-
τεί το Δημόσιο, και, επομένως, παραδεκτώς, από την άποψη 
αυτή, ασκείται η ενλόγω αίτηση παρά το υπολειπόμενο του 
νομίμου ορίου αντικείμενό της.

[...]
8. Επειδή, στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67) ορί-

ζονται τα ακόλουθα: «α. Σε δίκη ενώπιον… της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας…, στην οποία, εν όψει των 
ισχυρισμών των διαδίκων ή της τυχόν παραπεμπτικής από-
φασης, τίθεται θέμα αν διάταξη τυπικού νόμου είναι σύμφω-
νη προς το Σύνταγμα ή όχι, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν 
παρέμβαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα… τα οποία δικαιολο-
γούν έννομο συμφέρον σε σχέση με την κρίση του ζητήματος 
αυτού, εφόσον το αυτό ζήτημα εκκρεμεί σε δίκη ενώπιον άλ-
λου δικαστηρίου ή δικαστικού σχηματισμού του αυτού κλάδου 
δικαιοσύνης στην οποία είναι διάδικοι… Ο παρεμβαίνων με 
βάση το προηγούμενο εδάφιο νομιμοποιείται να προβάλει 
απόψεις και επιχειρήματα αναφερόμενα αποκλειστικά σε 
ζητήματα συνταγματικότητας που έχουν τεθεί. Η εκδιδόμενη 
απόφαση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τον παρεμ-
βαίνοντα αυτόν…». Βάσει των διατάξεων αυτών παραδεκτώς, 
κατ’ αρχήν, παρεμβαίνουν εν προκειμένω ενώπιον της Ολο-
μελείας οι ... και ..., επικαλούμενοι εκκρεμείς προσφυγές τους 
στα Διοικητικά Πρωτοδικεία Πειραιώς και Αθηνών, αντιστοί-
χως, κατά εκκαθαριστικών σημειωμάτων με τα οποία τους 
επιβλήθηκε, όπως και στον αιτούντα, έκτακτη εισφορά κατά 
το άρθρο 18 του ν. 3758/2009. Από τους ισχυρισμούς τους 
όμως -περί ανισχύρου της ενλόγω εισφοράς- είναι ακουστοί 
μόνον όσοι αναφέρονται στα ζητήματα εκείνα συνταγματικό-
τητας που έχουν τεθεί, κατά τ’ ανωτέρω, από τον αναιρεσεί-
οντα -και εν συνεχεία από την παραπεμπτική απόφαση- όχι 
δε και εκείνοι που επεκτείνονται σε άλλα (πρβλ. και ΟλΣτΕ 
1213/2010 κ.ά.). 

9. Επειδή, στο άρθρο 78 του Συντάγματος ορίζεται, στην 
παρ. 1 ότι «κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράτ-
τεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της 
φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις 
δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις 

οποίες αναφέρεται ο φόρος»· και στην παρ. 2 ότι «φόρος ή 
άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβλη-
θεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από 
το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο 
επιβλήθηκε». 

10. Επειδή, στο ανωτέρω άρθρο 18 του ν. 3758/2009 
(«Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες 
απαιτήσεις και άλλες διατάξεις», Α΄ 68/5.5.2009), υπό τον 
τίτλο «Έκτακτη Οικονομική Εισφορά», ορίζονται τα εξής: 1.α. 
Επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά στο εισόδημα των φυ-
σικών προσώπων που φορολογούνται κατά τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος (ν. 2238/1994), καθώς και στο εισόδημα σχολά-
ζουσας κληρονομιάς. Επίσης στο εισόδημα των φυσικών προ-
σώπων τα οποία φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ζ΄ Ψηφίσματος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23 Α΄). β. 
Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το συνολικό 
καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή 
απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας 
κληρονομιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του 
οικονομικού έτους 2008 εφόσον αυτό είναι εξήντα χιλιάδες 
ευρώ (60.000 €) και άνω. γ. Για την εξεύρεση του συνολικού 
εισοδήματος δεν προσμετρούνται τα εισοδήματα της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. 2. Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά 
καθορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €) για ετήσιο 
συνολικό ατομικό εισόδημα από εξήντα χιλιάδες ένα ευρώ 
(60.001 €) έως ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €), στο ποσό 
των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) για εισόδημα από ογδό-
ντα χιλιάδες ένα ευρώ (80.001 €) έως εκατό χιλιάδες ευρώ 
(100.000 €), στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) για 
εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα ευρώ (100.001 €) έως εκα-
τόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €), στο ποσό των πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για εισόδημα από εκατόν πενήντα 
χιλιάδες ένα ευρώ (150.001 €) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ 
(300.000 €), στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) για 
εισόδημα από τριακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (300.001 €) έως 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €), στο ποσό των δεκα-
πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) για εισόδημα από πεντακό-
σιες χιλιάδες ένα ευρώ (500.001 €) έως εφτακόσιες χιλιάδες 
ευρώ (700.000 €), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 
€) για εισόδημα από εφτακόσιες χιλιάδες ένα (700.001 €) έως 
εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (900.000 €) και στο ποσό των εί-
κοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €) για εισόδημα άνω των 
εννιακοσίων χιλιάδων ένα ευρώ (900.001 €). 3.α. Η εισφορά 
του παρόντος βεβαιώνεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο 
της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος 
για τη φορολογία του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας 
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κληρονομιάς με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. β. Για τον 
υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείω-
μα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο. γ. Η 
προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για 
διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της 
προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, 
δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής 
που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1. δ. 
Οι διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 84 και 
85 του Κ.Φ.Ε., καθώς και του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄), όπως 
ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιβολή αυτής 
της εισφοράς, επιφυλασσομένων όσων ορίζονται στις προη-
γούμενες παραγράφους. Η εισφορά που προκύπτει μετά από 
έλεγχο που διενεργείται από τον προϊστάμενο της δημόσι-
ας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί να επιβάλλεται και με το 
οικείο φύλλο ελέγχου της φορολογίας εισοδήματος. 4.α. Η 
εισφορά που επιβάλλεται με αυτόν το νόμο καταβάλλεται σε 
τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις… β. Υπόχρεος σε καταβολή 
της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποί-
ου βεβαιώνεται αυτή…».

11. Επειδή, η κατά τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3758/2009 
έκτακτη οικονομική εισφορά, επιβλήθηκε, όπως αναφέρεται 
στη σχετική αιτιολογική έκθεση, ως μέτρο αναγκαίο για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, έτσι 
ώστε «να συνεισφέρουν περισσότερο τα υψηλότερα εισο-
δήματα», το δε ύψος της καθορίζεται, κατά τα προεκτεθέ-
ντα, στον ίδιο το νόμο, σε συγκεκριμένα ποσά που βαίνουν 
αυξανόμενα σε αντιστοιχία με κλιμάκια -υψηλών πράγματι 
(άνω των 60.000 ευρώ)- καθαρών εισοδημάτων, όπως αυτά 
έχουν προκύψει για το οικονομικό έτος 2008 από τους οι-
κείους τίτλους και ανεξάρτητα εάν είναι ή όχι φορολογητέα 
κατά τη νομοθεσία περί φορολογίας τού εισοδήματος. Υπό τα 
δεδομένα αυτά, όπως παγίως έχει κριθεί σε ανάλογες περι-
πτώσεις επιβολής εκτάκτων εισφορών (ΣτΕ 1317, 1318/1979, 
ΟλΣτΕ 3098, 3653/1981, 3202/1982, 116, 2209, 3515/1983, 
357/1984, επταμ., 3639/1984, 797, 2729/1986), η ενλόγω ει-
σφορά δεν έχει ως αντικείμενο τα πιο πάνω εισοδήματα του 
οικονομικού έτους 2008, ώστε να τίθεται ζήτημα αναδρομικής 
φορολόγησής τους κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συ-
ντάγματος. Απλώς, τα εισοδήματα αυτά, εν όψει και του ότι, 
όταν ανέκυψε η έκτακτη, λόγω της κρίσεως, δημοσιονομική 
ανάγκη, και επιβλήθηκε η επίμαχη εισφορά με τον δημοσι-
ευθέντα στο ΦΕΚ Α΄ 68/5.5.2009 ως άνω νόμο, δεν είχε καν 
ολοκληρωθεί η υποβολή των σχετικών δηλώσεων, για το οι-
κονομικό έτος 2009, θεωρήθηκαν -ευλόγως- από το νομοθέ-
τη ως τα πλέον πρόσφατα ασφαλή στοιχεία διαγνώσεως της 
αυξημένης φοροδοτικής ικανότητας στην οποία απέβλεψε, 

απετέλεσαν, δηλαδή, το κριτήριο και, συνακόλουθα, τη βάση 
επιβολής της έκτακτης εισφοράς, έτσι ώστε και το ποσό 
που θα συγκεντρωνόταν να μπορεί να προϋπολογισθεί, και 
να επιβαρυνθούν με την εισφορά οι κατά τεκμήριο πλουσι-
ότεροι πολίτες. Υπό τα δεδομένα δε αυτά, το ενλόγω κριτή-
ριο δεν παρίσταται απρόσφορο ούτε αντίθετο με την αρχή 
της φοροδοτικής ικανότητας και δεν αντίκειται, συνεπώς, 
στο Σύνταγμα. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Γ. Παπαγεωργί-
ου, Κ. Ευστρατίου, Ι. Γράβαρης, Γ. Τσιμέκας, Β. Αραβαντινός, 
Θ. Αραβάνης, Δ. Μακρής, Μ. Πικραμένος και Β. Αναγνωστο-
πούλου-Σαρρή, καθώς και η Πάρεδρος Β. Κίντζιου, οι οποίοι 
διατύπωσαν την ακόλουθη άποψη: Με τις παρατεθείσες ανω-
τέρω (σκέψη 10) διατάξεις του άρθρου 78 του Συντάγματος, 
αφενός μεν ορίζονται περιοριστικά τα στοιχεία που μπορούν 
ν’ αποτελέσουν τη βάση φορολογικής επιβάρυνσης (εισόδη-
μα, περιουσία, δαπάνες ή συναλλαγές), αφετέρου δε απα-
γορεύεται απολύτως η αναδρομική φορολόγηση πέραν του 
«οικονομικού έτους» του προηγουμένου της επιβολής του 
φόρου. Χωρίς, σημειωτέον, από την απαγόρευση αυτή να χω-
ρούν παρεκκλίσεις κατ’ επίκληση εξαιρετικών περιστάσεων. 
(Βλ. γνώμη πλειοψηφίας στη σκέψη 7 της ανωτέρω 693/2011 
παραπεμπτικής απόφασης του Β΄ Τμήματος). Εξάλλου, κατά 
την έννοια της αυτής συνταγματικής διατάξεως, ως «οικο-
νομικό έτος» πέραν του οποίου δεν μπορεί να ανατρέξει η 
φορολογική ρύθμιση, θεωρείται το ημερολογιακό έτος που 
προηγείται εκείνου κατά το οποίο δημοσιεύεται ο σχετικός 
νόμος. (Βλ. ΟλΣτΕ 1865/1985 και έκτοτε παγίως: Μεταξύ άλ-
λων, 209, 2983/1986, 1022, 5387/1987, 299/1988, 3192/1989, 
1758/1992, 2818/1994, 650/1995, επταμ., 3205/1996, επταμ, 
2860/2003, 1912/2009, Ολομ. Βλ. επίσης την ανωτ. 693/2011). 
Κατόπιν αυτών, η πιο πάνω διάταξη του άρθρου 18 του ν. 
3758/2009, ορίζοντας ευθέως ότι η προβλεπόμενη με αυτήν 
έκτακτη εισφορά «επιβάλλεται στο εισόδημα των φυσικών 
προσώπων» (και των σχολαζουσών κληρονομιών) και ότι για 
τον υπολογισμό της «λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα… των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 
2008», δηλαδή, όπως σαφώς προκύπτει από την ενλόγω 
διατύπωση αλλά και το σκοπό του νόμου, το εισόδημα του 
ημερολογιακού έτους 2007, επιβάλλει αναδρομικώς φόρο επί 
εισοδημάτων που έχουν προκύψει σε χρόνο προγενέστερο 
του προηγουμένου της δημοσιεύσεώς της έτους και είναι 
γι’ αυτό ανίσχυρη ως παραβιάζουσα το άρθρο 78 παρ. 2 του 
Συντάγματος. Τούτο ουδόλως μεταβάλλεται αν το ενλόγω ει-
σόδημα του 2007, αντί να χαρακτηρισθεί αντικείμενο (όπως 
πράγματι είναι) της επίδικης εισφοράς, θεωρηθεί, κατά τ’ 
ανωτέρω, ως «κριτήριο» για την επιβάρυνση με αυτήν των 
οικονομικώς ευρωστοτέρων. Γιατί, το Σύνταγμα, καθορίζοντας, 
κατά τα προεκτεθέντα, περιοριστικά, στην παράγραφο 1 του 
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άρθρου 78, τα στοιχεία που μπορεί να στηρίξουν την επιβολή 
φόρου, μεταξύ των οποίων και το εισόδημα, αποβλέπει στα 
στοιχεία αυτά ακριβώς ως κριτήρια διαγνώσεως φοροδοτι-
κής ικανότητας (κατ’ άρθρ. 4 παρ. 5 Συντ.)· απαγορεύοντας 
όμως, απολύτως, κατά την παράγραφο 2, την αναδρομική, πέ-
ραν του έτους, χρησιμοποίησή τους.

12. Επειδή, στο άρθρο 79 (παρ. 1-4) του Συντάγματος 
ρυθμίζονται τα της ψηφίσεως του ετήσιου, «για το επόμε-
νο έτος», κρατικού προϋπολογισμού, και ορίζεται, μεταξύ 
άλλων, ότι πρέπει να αναγράφονται σ’ αυτόν όλα τα έσοδα 
και τα έξοδα του κράτους και ότι αν για οποιονδήποτε λόγο 
είναι ανέφικτη η διοίκηση των εσόδων και εξόδων βάσει του 
προϋπολογισμού, αυτή ενεργείται με βάση ειδικό κάθε φορά 
νόμο. Από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες αποσκοπούν στην 
καλή δημοσιονομική διαχείριση (ΟλΣτΕ 3668/2006 κ.ά.), δεν 
εμποδίζεται ο κοινός νομοθέτης, όταν παρίσταται ανάγκη, να 
επιβάλλει κατά τη διάρκεια του έτους και νέα (μη προϋπο-
λογισθέντα) δημόσια βάρη, στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται 
από την προμνημονευθείσα συνταγματική διάταξη της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 78. Συνεπώς, οι ως άνω διατάξεις περί 
επιβολής της επίδικης έκτακτης εισφοράς δεν είναι αντισυ-
νταγματικές εκ μόνου του ότι δεν υπήρχε, κατά την ψήφιση 
του νόμου, σχετική εγγραφή στον οικείο τακτικό προϋπολο-
γισμό, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρι-
νόμενη αίτηση είναι αβάσιμα και απορριπτέα. Μειοψήφησε 
ο Σύμβουλος Γ. Παπαγεωργίου, ο οποίος, εν όψει της γνώμης 
την οποία υποστήριξε στο προηγούμενο ζήτημα (ότι, δηλαδή, 
αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος η επιβολή 
της επίμαχης έκτακτης εισφοράς επί εισοδημάτων του ημε-
ρολογιακού έτους 2007), διετύπωσε την άποψη ότι, ακριβώς 
συνεπεία της αντιθέσεως αυτής προς το άρθρο 78 παρ. 2 του 
Συντάγματος, η επιβολή της ενλόγω μη προϋπολογισθείσης 
έκτακτης εισφοράς, σύμφωνα με την ως άνω δοθείσα ερμη-
νεία των διατάξεων του άρθρου 79 του Συντάγματος, αντίκει-
ται και στις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

13. Επειδή, κατά το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος, «οι 
Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δη-
μόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Από τη διάτα-
ξη αυτή, με την οποία θεσπίζεται η αρχή της φορολογικής 
ισότητας και της καθολικότητας του φόρου, δεν αποκλείεται 
η διαφορετική φορολογική μεταχείριση κατηγοριών φορο-
λογουμένων, εφ’ όσον η μεταχείριση αυτή δεν είναι αυθαί-
ρετη αλλά στηρίζεται σε γενικά και αντικειμενικά κριτήρια 
ανταποκρινόμενα στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κατηγορίας, 
ενόψει και των εκάστοτε κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. 
Παρέχεται δε ευρεία σχετική ευχέρεια στον κοινό νομοθέτη 
να διαμορφώνει το κατάλληλο, κατά την εκτίμησή του, φορο-
λογικό σύστημα. (ΣτΕ 4354/1985, 1135/1991, επταμ., 3423/1991, 

444/1995, επταμ., 2974/2001, επταμ., 3485/2007 κ.ά.).
14. Επειδή, η επίδικη έκτακτη εισφορά επεβλήθη, κατά τ’ 

ανωτέρω (σκέψη 10), με το ν. 3758/2009 (Α΄ 68/5.5.2009), σε 
υψηλά ετήσια εισοδήματα (60.000 ευρώ και άνω) φυσικών 
προσώπων και σχολαζουσών κληρονομιών, όχι δε και σε ει-
σοδήματα νομικών προσώπων. Και τα τελευταία όμως αυτά, 
στο πλαίσιο της ίδιας οικονομικής συγκυρίας, υπήχθησαν σε 
αντίστοιχες έκτακτες εισφορές, αφενός μεν με το άρθρο 2 
του ν. 3808/2009 («Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής 
αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των με-
γάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας 
και άλλες διατάξεις», Α΄ 227/10.12.2009), αφετέρου δε με το 
άρθρο πέμπτο («έκτακτη εισφορά στα κέρδη των νομικών 
προσώπων») του ν. 3845/2010 («Μέτρα για την εφαρμογή 
του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα 
κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματι-
κό Ταμείο», Α΄ 65/6.5.2010). Υπό τα δεδομένα αυτά, η μη υπα-
γωγή στην επίδικη εισφορά των εισοδημάτων των νομικών 
προσώπων δεν υπερβαίνει, πάντως, τα όρια της κατά την 
προηγούμενη σκέψη ευχέρειας του νομοθέτη να καθορίζει 
με γενικά και αντικειμενικά κριτήρια τον ενδεδειγμένο εκά-
στοτε τρόπο και χρόνο φορολόγησης διαφόρων κατηγοριών 
φορολογουμένων, και δεν παραβιάζει, ως εκ τούτου, το άρθρο 
4 παρ. 5 του Συντάγματος. Συνεπώς, τα περί του αντιθέτου 
προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση, ανεξάρτητα από τη 
λυσιτέλειά τους για τον αιτούντα, είναι εν πάση περιπτώσει 
απορριπτέα ως αβάσιμα. Αν και κατά τη γνώμη των Συμβούλων 
Ι. Γράβαρη και Β. Αραβαντινού, και της Παρέδρου Β. Κίντζιου, 
ο λόγος που υπαγόρευσε την εξαίρεση των νομικών προ-
σώπων από την επιβολή της επίδικης «έκτακτης εφάπαξ» 
εισφοράς του ν. 3758/2009 ούτε από τη φύση του πράγματος 
προκύπτει ούτε αναδεικνύεται από τις προπαρασκευαστικές 
εργασίες ψηφίσεως της σχετικής διατάξεως, η οποία, σημει-
ωτέον, εισήχθη ως τροπολογία-προσθήκη σε σχέδιο νόμου 
με άλλο αντικείμενο. Κατά τις σχετικές μάλιστα συζητήσεις 
στο Κοινοβούλιο προβλήθηκαν συγκεκριμένες αντιρρήσεις 
για την εξαίρεση των νομικών προσώπων, οι οποίες έμειναν 
αναπάντητες (βλ. πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση Ολομέλειας 
ΡΙΒ΄/30.3.2009, σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση της 
κρίσιμης διάταξης, η οποία περιορίζεται να αναφέρει ότι «η 
επιβολή της έκτακτης οικονομικής εισφοράς κρίνεται ανα-
γκαία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής 
κρίσης», και ότι «με τον τρόπο αυτό, όσοι έχουν υψηλότερα 
εισοδήματα συνεισφέρουν περισσότερο στην αντιμετώπιση 
των συνεπειών της κρίσης»). Αλλ’ ούτε και από τους με-
ταγενέστερους ως άνω νόμους μπορεί να δικαιολογηθεί η 
κρίσιμη εξαίρεση. Γιατί, όπως προκύπτει από τις ρυθμίσεις 
και τις αιτιολογικές εκθέσεις των ενλόγω νόμων, οι επίσης 
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«έκτακτες εφάπαξ» εισφορές που επεβλήθησαν με αυτούς, 
σε εισοδήματα οικονομικών ετών μεταγενέστερων του εν-
δίκου (2009 και 2010), άσχετα αν υπαγορεύθηκαν από συ-
νέπειες της ίδιας, συνεχιζόμενης, οικονομικής κρίσης, είχαν 
σκοπό να καλύψουν ανάγκες που ανέκυψαν ή που, εν πάση 
περιπτώσει, διαγνώσθηκαν και εκτιμήθηκαν το πρώτον μετά 
το ν. 3758. Ως εκ τούτου δε, οι νεότεροι αυτοί νόμοι δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν σύστημα ρυθμίσεων με το ν. 
3758, ώστε η φορολόγηση με αυτούς των νομικών προσώπων 
να «εξηγεί» την αρχική τους εξαίρεση. (Εξάλλου, «έκτακτη 
εφάπαξ εισφορά» επεβλήθη εκ νέου και στα φυσικά πρόσω-
πα με το άρθρο 5 του ν. 3833/2010, Α΄ 40/15.3.2010). Κατόπιν 
αυτών, σύμφωνα με τη μειοψηφήσασα αυτή γνώμη, η επιβο-
λή της επίδικης εισφοράς σε μόνα τα φυσικά πρόσωπα (και 
τις σχολάζουσες κληρονομιές), κατά παράλειψη των νομικών 
προσώπων, αντίκειται στην αρχή της φορολογικής ισότητας 
και της καθολικότητας του φόρου και καθιστά και εκ του λό-
γου τούτου ανίσχυρη τη σχετική ρύθμιση, κατά τα βασίμως 
προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση. Χωρίς, άλλωστε, η 
προβολή του σχετικού λόγου να είναι αλυσιτελής για τον αι-
τούντα, αφού συνέπεια της ανωτέρω αντισυνταγματικότητας 
θα ήταν η επανεξέταση από το νομοθέτη του ζητήματος των 
υποκειμένων της επίδικης εισφοράς με ενδεχόμενη επιβολή 
της (και) σε νομικά πρόσωπα και συνακόλουθη ελάφρυνση 
των φυσικών προσώπων.

15. Επειδή, στο πλαίσιο της ως άνω, κατ’ άρθρ. 4 παρ. 5 
του Συντάγματος, ευρείας ευχέρειας του νομοθέτη να θεσπί-
ζει φορολογικές ρυθμίσεις σε συνάρτηση με τη φοροδοτική 
ικανότητα των φορολογουμένων, είναι, κατ’ αρχήν, συνταγμα-
τικώς ανεκτό το προβλεπόμενο στην ανωτέρω διάταξη του 
άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3758/2009 σύστημα καθορισμού του 
ύψους της επίδικης έκτακτης εισφοράς ανά κλιμάκιο εισοδή-
ματος, με το ποσό της εισφοράς να αυξάνει κατά τη μετάβαση 
από χαμηλότερο σε υψηλότερο κλιμάκιο. Με την κρινόμενη 
αίτηση προβάλλεται ότι η εφαρμογή της ενλόγω διάταξης 
στα όρια των προβλεπόμενων κλιμακίων έχει ως αποτέλε-
σμα να καταλείπεται μετά τη φορολογία μεγαλύτερου εισο-
δήματος, διαθέσιμο ποσόν μικρότερο του καταλειπομένου 
μετά τη φορολόγηση μικρότερου εισοδήματος και ότι, ως εκ 
τούτου, επέρχεται «ανισότητα της δημοσιονομικής θυσίας». 
Ο λόγος όμως αυτός είναι, πάντως, απορριπτέος, καθώς δεν 
προβάλλεται από τον αναιρεσείοντα ότι η φορολόγηση εν 
προκειμένω του ένδικου εισοδήματός του συνιστά τέτοια πε-
ρίπτωση (Πρβλ. ΣτΕ 437/1995, επταμ.). Εξάλλου, ο ειδικότερος 
ισχυρισμός περί άνισης φορολόγησης του εισοδήματός του 
εντός του οικείου κλιμακίου, λόγω φθίνουσας προοδευτικό-
τητας του φόρου, είναι εν πάση περιπτώσει απορριπτέος ως 
απαράδεκτος, καθόσον, συνιστάμενος στο μερικότερο τούτο 

ζήτημα της επίδικης περιπτώσεως, προβάλλεται το πρώτον 
με το υπόμνημα που αυτός κατέθεσε μετά τη συζήτηση της 
υποθέσεως ενώπιον του Τμήματος.

16. Επειδή, όπως προελέχθη (σκέψη 10), σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παρ. 1 περ. β και γ του ν. 3758/2009, αντικείμενο 
της επίδικης εισφοράς αποτελεί το «συνολικό καθαρό ει-
σόδημα» των δηλώσεων οικονομικού έτους 2008, «φορο-
λογούμενο ή απαλλασσόμενο», εξαιρέσει των εισοδημάτων 
της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ΄ 
της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος. (Πρόκειται, αντιστοίχως, για την αυτοτελή φο-
ρολόγηση αποζημιώσεων στο πλαίσιο μισθωτών υπηρεσιών 
και την απαλλαγή ορισμένων εφάπαξ ασφαλιστικών παρο-
χών). Όπως συνάγεται από τις διατάξεις αυτές, στην επίδι-
κη εισφορά, πλην των συγκεκριμένων ως άνω εξαιρέσεων, 
υπόκειται κάθε έσοδο που εμπίπτει, κατ’ αρχήν, στο πεδίο 
εφαρμογής του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, άρα και οι 
«αυτοτελώς φορολογούμενες ειδικές περιπτώσεις» των άρ-
θρων 11 επ. αυτού. Συνεπώς, ισχυρισμός που είχε προβάλει 
ο αιτών με την προσφυγή του ότι δεν έπρεπε να υπαχθεί 
στην εισφορά «ποσό 55.720,13 ευρώ που αφορά αυτοτελώς 
φορολ. ποσά», χωρίς να διευκρινίζει ειδικότερα τη φύση των 
ενλόγω ποσών, δεν ήταν ουσιώδης και ορθώς κατ’ αποτέ-
λεσμα δεν ελήφθη υπόψη από το διοικητικό εφετείο, τα δε 
περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση 
είναι αβάσιμα και απορριπτέα. Ομοίως, παράπονα της κρινό-
μενης αίτησης σχετικά με τον ενιαίο τρόπο εμφανίσεως στις 
οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, αφενός μεν των 
αυτοτελώς φορολογουμένων εσόδων των υπαγομένων στην 
εισφορά, αφετέρου δε των κατά τ’ ανωτέρω εξαιρουμένων 
από αυτήν, έτσι ώστε τα τελευταία να μη διακρίνονται και να 
υπόκεινται, ως μη έδει, σε εισφορά, προβάλλονται άνευ εννό-
μου συμφέροντος, καθώς ο αναιρεσείων δεν ισχυρίζεται ούτε 
προκύπτει ότι στα ένδικα εισοδήματά του περιλαμβάνονται 
και τέτοια εξαιρούμενα της εισφοράς έσοδα. Εξάλλου, το ότι 
τα υποκείμενα στην εισφορά ως άνω αυτοτελώς φορολογού-
μενα έσοδα δηλώνονταν, όπως ισχυρίζεται ο αιτών, προαιρε-
τικώς στις αντίστοιχες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, 
δεν άγει, από πλευράς επιβολής της επίδικης εισφοράς, σε 
άνιση ευνοϊκή μεταχείριση όσων δεν προέβησαν σε σχετική 
δήλωση, αφού και στους τελευταίους, πάντως, «βεβαιώνεται 
οίκοθεν» η εισφορά κατόπιν ελέγχου (παρ. 3 περ. α, β και δ 
ανωτ. άρθρου 18 ν. 3758). Συνεπώς, και ο περί του αντιθέτου 
λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιμος και απορριπτέος.

17. Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 20 
παρ. 2 του Συντάγματος και 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας (ν. 2690/1999), δεν επιβάλλεται η κατά τις διατάξεις 
αυτές προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου, όταν το 
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σε βάρος του διοικητικό μέτρο δεν συνδέεται κατά νόμον 
με υποκειμενική του συμπεριφορά αλλά λαμβάνεται βάσει 
αντικειμενικών δεδομένων. (Παγία η νομολογία, βλ., μεταξύ 
άλλων, ΣτΕ 1505/2010, 4254/2009, 2968/2007). Τέτοια είναι, 
κατ’ αρχήν, και η περίπτωση της επίδικης εισφοράς, η οποία, 
κατά τα προεκτεθέντα, επιβάλλεται βάσει των δεδομένων 
των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Ορθώς, 
επομένως, απερρίφθη εν προκειμένω από το διοικητικό εφε-
τείο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος κατά τον οποίο πριν από 
την έκδοση του επίδικου εκκαθαριστικού σημειώματος έπρε-
πε σε κάθε περίπτωση να κληθεί σε ακρόαση κατά τις ανω-
τέρω διατάξεις, αντιστοίχως δε απορριπτέος ως αβάσιμος 
είναι και ο προβαλλόμενος ήδη περί του αντιθέτου λόγος 
αναιρέσεως. Κατά το μέρος, άλλωστε, που με το λόγο αυτό 
προβάλλεται ότι η υποχρέωση προηγουμένης ακροάσεως 
επιβαλλόταν ειδικότερα από την, κατά τον αιτούντα, ανάγκη 
να διευκρινισθεί ποιά από τα δηλωθέντα ως αυτοτελώς φο-
ρολογούμενα εισοδήματα ήσαν από εκείνα που απαλλάσσο-
νται από την επίδικη εισφορά (βλ. προηγούμενη σκέψη), ο 
λόγος είναι, πάντως, απορριπτέος ελλείψει εννόμου συμφέ-
ροντος, αφού, κατά τα προεκτεθέντα, ούτε προβάλλεται ούτε 
προκύπτει ότι ο αναιρεσείων είχε δηλώσει εν προκειμένω 
τέτοια απαλλασσόμενα της εισφοράς εισοδήματα. 

18. Επειδή, κατόπιν αυτών, και δεδομένου ότι δεν προβάλ-
λονται άλλοι λόγοι αναιρέσεως, η κρινόμενη αίτηση, όπως 
και οι πιο πάνω παρεμβάσεις, πρέπει ν’ απορριφθούν στο 
σύνολό τους. [...]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συνταγματική η έκτακτη εισφορά του ν. 3758/2009:  
Δημοσιονομική εξυγίανση με «παρωχημένη» νομολογία;

Με τη σχολιαζόμενη απόφαση της Ολομέλειας κρίθηκε ότι 
δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η θεσπισθείσα με το ν. 3758/2009 
έκτακτη εισφορά στο εισόδημα φυσικών προσώπων και σχο-
λαζουσών κληρονομιών. Η Ολομέλεια διαφοροποιείται σε 
σχέση με την παραπεμπτική του Β΄ Τμήματος σε επταμελή 
σύνθεση, η οποία είχε αποφανθεί περί της αντισυνταγματι-
κότητας της ενλόγω έκτακτης εισφοράς (ΣτΕ 693/2011, Αρμ 
2011.820, με παρατηρήσεις Γ. Τσούγκου).  

Στο επίμαχο ζήτημα της αναδρομικής φορολόγησης, το Δι-
καστήριο παρακάμπτει τον σκόπελο που υψώνει το άρθρο 78 
Συντ., επικαλούμενο την πάγια πλην «παρωχημένη» -σύμφω-
να με τον χαρακτηρισμό της πλειοψηφίας στη ΣτΕ 693/2011- 
νομολογία (βλ. ιδίως ΟλΣτΕ 1317/1979, ΝοΒ 1979.1389 και 
ΟλΣτΕ 1318/1979, ΝοΒ 1979.1198). Εν προκειμένω, θεωρεί 
ότι τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2008 - ημερολο-
γιακού έτους 2007 δεν αποτέλεσαν το αντικείμενο της επι-

βολής της σχετικής έκτακτης εισφοράς, ώστε να τίθεται θέμα 
απαγορευμένης αναδρομικότητας, αλλά το κριτήριο για τον 
εντοπισμό των πλουσιότερων πολιτών. Προς επίρρωση αυτού 
του ισχυρισμού, η πλειοψηφία χρησιμοποιεί ένα πραγματικό 
επιχείρημα: κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου, με τον 
οποίο επιβλήθηκε η επίδικη δημοσιονομική επιβάρυνση (στις 
5.5.2009), δεν είχε ολοκληρωθεί καν η υποβολή των φορολογι-
κών δηλώσεων για το οικονομικό έτος 2009, που αφορούν ει-
σοδήματα του 2008. Συνεπώς, ορθά ο νομοθέτης έλαβε υπόψη 
τα εισοδήματα του ημερολογιακού έτους 2007 ως «τα πλέον 
πρόσφατα ασφαλή στοιχεία διαγνώσεως της αυξημένης φορο-
δοτικής ικανότητας».   

Δογματικά συνεπέστερη παρουσιάζεται η γνώμη της μει-
οψηφίας δέκα μελών του Δικαστηρίου, οι οποίοι ακολουθώ-
ντας τη γραμματική και ιστορική ερμηνεία του Συντάγματος 
υποστηρίζουν ότι αντικείμενα επιβολής φόρου, και επομένως 
κριτήρια φοροδοτικής ικανότητας, είναι αυτά που περιορι-
στικά καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 78 Συντ. Σημει-
ώνουν δε ότι, κατά την ερμηνεία της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, 
όπως αυτή έχει επανειλημμένως υιοθετηθεί από το ανώτατο 
διοικητικό δικαστήριο (βλ. ενδεικτικώς ΟλΣτΕ 1912/2009, 
ΕΔΚΑ 2009.807), ως «οικονομικό έτος» πέραν του οποίου 
απαγορεύεται απολύτως η αναδρομική φορολόγηση, θεωρεί-
ται το ημερολογιακό έτος που προηγείται εκείνου κατά το 
οποίο δημοσιεύθηκε ο σχετικός νόμος. Συνακόλουθα, η μει-
οψηφία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη ρύθ-
μιση αντίκειται στις παραπάνω διατάξεις, εφόσον τη στιγμή 
της δημοσίευσής της θα ήταν συνταγματικά επιτρεπτό να επι-
βληθεί φόρος ή άλλο οικονομικό βάρος μόνο στα εισοδήματα 
του 2008, χωρίς μάλιστα να διαδραματίζει κανένα ρόλο ο 
χαρακτηρισμός τους –αν θεωρηθούν αντικείμενο της εισφο-
ράς ή απλώς κριτήριο για την ανεύρεση των πιο εύρωστων 
φορολογούμενων.

Πάντως, η υπό εξέταση απόφαση της Ολομέλειας, παρότι 
οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα με τη μειοψηφία της παραπεμπτι-
κής, θα πρέπει ενμέρει να επιδοκιμαστεί διότι αποφεύγει τη 
ρητή επίκληση των εξαιρετικών συνθηκών και του «πλήρους 
δημοσιονομικού εκτροχιασμού» ως λόγου ελαστικοποίησης 
της κανονιστικής ισχύος του άρθρου 78 παρ. 2 Συντ. Άλλω-
στε, η ισχυρή εκείνη μειοψηφία, που υπήρξε μια από τις πιο 
πολυσυζητημένες των τελευταίων ετών, δέχτηκε την αυστηρή 
κριτική της θεωρίας (βλ. μεταξύ άλλων Κ. Γιαννακόπουλου, 
Το δημόσιο συμφέρον υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, 
ΕφημΔΔ 2011.100 και Ι. Μαθιουδάκη, Μετασχηματισμοί του 
ταμειακού συμφέροντος του Δημοσίου σε περίοδο έντονης οι-
κονομικής κρίσης, ΕφημΔΔ 2011.478). 

Τώρα, το Δικαστήριο αρκείται μόνο στην (επ)αναφορά 
της παλαιότερης νομολογίας του γύρω από το ζήτημα της 
αναδρομικής φορολογίας, προκειμένου με αυτόν τον εύσχημο 
τρόπο να αποφανθεί υπέρ της συνταγματικότητας του ενλό-



Α ρ μ ε ν ό π ο υ λ ο ς  2 0 1 3  7 1339

γω μέτρου. Βεβαίως, είναι σαφές και αναπόφευκτο ότι -έστω 
ανομολόγητα- συνυπολογίζει το δημοσιονομικό κόστος και 
τις πιθανές επιπτώσεις της απόφασής του: εφόσον κρινόταν 
αντισυνταγματική η επίδικη εισφορά, τότε το Δημόσιο θα 
υποχρεωνόταν να επιστρέψει περί τα 300 εκατ. ευρώ που ει-
σέπραξε (βλ. Αντ. Σκλία, Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα 
και η επίδρασή της στη δικανική σκέψη, ΕφημΔΔ 2012.81 επ.). 
Σε κάθε περίπτωση, η τρέχουσα συγκυρία φαίνεται ότι συνε-
χίζει να επηρεάζει σοβαρά τη νομολογία της αποκαλούμενης 
«εποχής των μνημονίων». Ο κίνδυνος που ελλοχεύει, όμως, 
από τις πρόσφατες σχετικές με τα δημοσιονομικά αποφάσεις 
είναι η παγίωση της πρακτικής του κοινού νομοθέτη να τηρεί 
και να ερμηνεύει το Σύνταγμα κατά το δοκούν, θέτοντας ως 
(μοναδικό;) υπέρτατο σκοπό τη δημοσιονομική εξυγίανση της 
χώρας. 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
 Δικηγόρος

ΟλΣτΕ 4878/2012

Πρόεδρος: Π. Πικραμμένος.
Δικαστές: Κ. Μενουδάκος, Αθ. Ράντος (Αντιπρόε-

δροι), Ν. Ρόζος, Ν. Μαρκουλάκης, Γ. Παπαγεωρ-
γίου, Ι. Μαντζουράνης, Αικ. Σακελλαροπούλου, 
Αικ. Χριστοφορίδου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου, Αρ.-
Γ. Βώρος, Γ. Ποταμιάς (Εισηγητής), Μ. Γκορτζολί-
δου, Ε. Νίκα, Σπ. Μαρκάτης, Σπ. Χρυσικοπούλου, 
Ηρ. Τσακόπουλος, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδο-
πούλου, Δ. Κυριλλόπουλος, Α. Καλογεροπούλου, 
Β. Ραφτοπούλου, Θ. Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, 
Α. Χλαμπέα, Δ. Μακρής, Μ. Πικραμένος (Σύμ-
βουλοι), Τ. Κόμβου, Δ. Βασιλειάδης, Χρ. Παπανι-
κολάου (Πάρεδροι).  

Δικηγόροι: Δ. Πανταρώτας, Β. Πανταζή (ΝΣΚ), Μ. 
Ανδροβιτσανέα (ΝΣΚ). 

(18 παρ. 18-19 ν. 2190/1994· 4 παρ. 7, 8 και 11 ν. 
741/1977)

ΑΣΕΠ· διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτε-
ραιότητας. Παραδεκτώς προσκομίσθηκε από την αιτούσα 
μεταπτυχιακός τίτλος αλλοδαπού ιδρύματος, ο οποίος 
αποκτήθηκε πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αι-
τήσεων, αλλά αναγνωρίστηκε ως ισότιμος με πράξη του 
ΔΙΚΑΤΣΑ μεταγενέστερης ημερομηνίας, εφόσον για την 
αναγνώριση δεν απαιτήθηκε η παραπομπή της αιτούσας 
σε συμπληρωματικές εξετάσεις (μειοψ.).  

 […]

2. Επειδή, με την κρινόμενη έφεση ζητείται η εξαφάνιση 
της υπ’ αριθμ. 371/2008 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετεί-
ου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως 
της εκκαλούσης κατά της υπ’ αριθμ. 29652/28.3.2002 απο-
φάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 90/5.4.2002, τ. 
Γ΄), με την οποία ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ. 188447/11.12.2001 
απόφαση του αυτού Υπουργού (ΦΕΚ 323/24.12.2001, τ. Γ΄). Με 
την τελευταία πράξη η εκκαλούσα είχε διορισθεί δόκιμη δι-
καστική υπάλληλος με βαθμό Δ΄ της κατηγορίας ΠΕ σε κενή 
οργανική θέση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Η κρινόμε-
νη έφεση εισήχθη στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου με την 
από 13.10.2008 πράξη του Προέδρου αυτού λόγω μείζονος 
σπουδαιότητας σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 εδάφ. α΄ του 
π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8). 

3. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η 
εκκαλούσα, με βάση αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και της από 20.10.2008 
προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Συμβουλίου της 
Επικρατείας παρείχε υπηρεσία ως δικαστική υπάλληλος 
στην οργανική της θέση στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 
μέχρι και τις 18.5.2009, οπότε και διορίστηκε σε θέση διοι-
κητικής υπαλλήλου στην Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμέ-
νων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.). Σύμφωνα όμως με το άρθρο 58 παρ. 
2 του ν. 2812/2000 περί κυρώσεως του Κώδικα Δικαστικών 
Υπαλλήλων η αποδοχή από δικαστικό υπάλληλο διορισμού 
του σε δεύτερη θέση, με οποιαδήποτε σχέση, δημοσίων υπη-
ρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ο.τ.α. κλπ. έχει 
ως έννομη συνέπεια την αυτοδικαία παραίτησή του από την 
πρώτη θέση. Έτσι, κατά τον χρόνο συζητήσεως (7.10.2011) της 
κρινομένης εφέσεως στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της 
Επικρατείας η εκκαλούσα δεν ήταν πλέον δικαστική υπάλλη-
λος αλλά διοικητική υπάλληλος του Ο.Π.Α.Δ. Δοθέντος όμως 
ότι για να κριθεί το χρονικό διάστημα από την έκδοση της 
υπ’ αριθμ. 29652/28.3.2002 αποφάσεως του Υπουργού Δικαι-
οσύνης περί διορισμού της εκκαλούσας ως δικαστικής υπαλ-
λήλου μέχρι τις 18.5.2009 ως χρόνος πραγματικής δημόσιας 
υπηρεσίας με τις περαιτέρω υπηρεσιακής και συνταξιοδοτι-
κής φύσεως έννομες συνέπειες απαιτείται προηγουμένως 
να κριθεί το κύρος και η νομιμότητα της πράξεως διορισμού 
της εκκαλούσης η εκδίκαση της κρινομένης εφέσεως παρί-
σταται λυσιτελής. 

4. Επειδή, οι διατάξεις των παραγράφων 18 και 19 του άρ-
θρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28), οι οποίες προστέθηκαν με 
το άρθρο 10 παράγραφος 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196) ορί-
ζουν τα εξής: «18. Το προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ 
των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 μπορεί, ύστε-
ρα από σχετικό αίτημα του φορέα και απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου εγκρίσεως των προσλήψεων, να προσλαμβάνεται με 


