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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 
 

           Ένα και πλέον χρόνο μετά τη συζήτηση της υπόθεσης του νέου μισθολογίου 
των ΕΔ - ΣΑ (Ν.4472/2017) ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 
στις 10.1.2020, δημοσιεύθηκαν σήμερα, 5.3.2021, οι πολυαναμενόμενες αποφάσεις 
του ανώτατου Δικαστηρίου.  
 
            H Ολομέλεια του ΣτΕ απέφυγε να απαντήσει στο μείζον ζήτημα της 
συνταγματικότητας ή μη του νέου μισθολογίου, καθώς και στα επί μέρους 
ουσιώδη νομικά ζητήματα που τέθηκαν, και περιορίστηκε να απορρίψει τις αιτήσεις 
επικαλούμενη τυπικό  λόγο, με το σκεπτικό ότι η προσβαλλόμενη πράξη «δεν σκοπεί 
να εισαγάγει νέες ρυθμίσεις για τα  ζητήματα του νέου μισθολογίου των στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και δεν έχει κανονιστικό 
χαρακτήρα». 
 
             Υπενθυμίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας, όπως και οι Ομοσπονδίες των 
Σωμάτων Ασφαλείας, είχε προσφύγει στο ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας να κριθεί 
αντισυνταγματικό το νέο μισθολόγιο που θεσπίσθηκε με τον  Ν.4472/2017, διότι ούτε 
αποκατέστησε τους μισθούς στα επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί  την 31.7.2012, 
ούτε εφήρμοσε τα κριτήρια και τις αρχές που είχε υποδείξει το ίδιο το ανώτατο 
Δικαστήριο με τις προηγούμενες αποφάσεις του.  
 
              Μάλιστα, το Στ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε ομόφωνα 
ταχθεί στο πλευρό των ΕΔ - ΣΑ, δικαιώνοντας πλήρως τις θέσεις μας, 
διαπιστώνοντας την αντισυνταγματικότητα του μισθολογίου και 
παραπέμποντας το ζήτημα, λόγω σπουδαιότητας, στην Ολομέλεια.  
 
               Εν τέλει όμως η Ολομέλεια, με τις αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα, 
δεν προχώρησε στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης, αφήνοντας το ζήτημα της 
συνταγματικότητας ή μη του Ν. 4472/2017 εκκρεμές.  
 
               Η Ομοσπονδία μας αναμένει την δημοσίευση του πλήρους κειμένου 
της απόφασης, ώστε από κοινού με τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων 
Ασφαλείας, να εξετάσει τις επόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, με σκοπό 

               member of Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  
Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  
 
Email: info@pomens.gr 

       Αθήνα, 5 Μαρτίου 2021 
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την τελική δικαίωση όλων των εν ενεργεία συναδέλφων μας και την πλήρη 
αποκατάσταση των αποδοχών μας.  

 
 

                                Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
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