
Αριθμός απόφασης Α       /2022 
 
ΤΟ 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ 1ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 
 
σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε  δημόσια στο ακροατήριό του στις                  2022, με δικαστή την ............, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και 
γραμματέα την .............., δικαστική υπάλληλο, 
 
            γ ι α  να δικάσει την αγωγή με χρονολογία κατάθεσης ........2019 (αριθ. καταχ: ........../.....2019), 
 
τ ω ν: 1. .......................................................... 

 
κ α τ ά  του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος παραστάθηκε διά 
της δικαστικής πληρεξούσιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ),                           . 
 
Κατά τη συζήτηση, ο διάδικος που εμφανίστηκε στο ακροατήριο ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα 
αναφέρονται στα πρακτικά. 
 
Αφού μελέτησε τη δικογραφία 
 
Σκέφθηκε κατά το νόμο 
 
1. Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, οι ενάγοντες, στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ζητούν τα αναγνωριστεί η 
υποχρέωση του εναγομένου να τους καταβάλει, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και έως την εξόφληση, 
τα αναγραφόμενα για τον καθένα ξεχωριστά στο οικείο δικόγραφο ποσά, τα οποία αντιστοιχούν στην ειδική 
αποζημίωση νυχτερινής εργασίας του άρθρου 127 παρ. Δ περ. β΄ του ν. 4472/2017 για το χρονικό διάστημα από 
1-1-2017 έως 31-12-2018. Άλλως, ζητούν να τους καταβληθούν τα ίδια ποσά ως αποζημίωση κατά τα άρθρα 105 
και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ., λόγω παράλειψης έκδοσης της προβλεπόμενης από το ως άνω άρθρο υπουργικής 
απόφασης. Επικουρικώς δε, οι 1ος, 2ος, 3ος, 8ος, 9ος, 11ος, 12ος, 15ος, 17ος, 23ος, 24ος, 29ος, 33ος, 34ος, 36ος, 
38ος, 40ος, 45ος και 46ος εκ των εναγόντων ζητούν να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει 
σε καθέναν από αυτούς το ποσό των 1.416,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής 
ετοιμότητας μονάδων του άρθρου 51 παρ. Α8 υποπερ. α΄ του ν. 3205/2003. 
 
………………………………. 

6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Οι ενάγοντες είναι 
στρατιωτικοί, εκ των οποίων κάποιοι μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και κάποιοι ανήκουν σε ειδικότερες 
κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού με σχέση δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου (ΕΠ.ΟΠ). Ήδη, με την 
κρινόμενη αγωγή, όπως αυτή αναπτύσσεται με το από 21-10-2021 νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, οι ενάγοντες 
ισχυρίζονται ότι, εφόσον με το άρθρο 127 παρ. Δ περ. β΄ του ν. 4472/2017 προβλέφθηκε ευθέως η χορήγηση της 
επίμαχης αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας, η έκδοση των προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων περί 
προσδιορισμού των ειδικότερων θεμάτων καταβολής της αποζημίωσης αυτής ήταν υποχρεωτική για τη διοίκηση. 
Ωστόσο, όπως διατείνονται, λόγω παράνομης παράλειψης των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, δεν εκδόθηκε 
σχετική υπουργική απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων του ν. 4472/2017, μέχρι και την 
άσκηση της κρινόμενης αγωγής, που να καθορίζει τα ειδικότερα θέματα καταβολής της αποζημίωσης νυχτερινής 
εργασίας στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων για το επίμαχο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα 



να μην τους καταβληθεί η εν λόγω αποζημίωση. Προς αποκατάσταση δε της ζημίας που υπέστησαν από την 
ανωτέρω αιτία, οι ενάγοντες ζητούν, κατ’ άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ, να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγόμενου 
να καταβάλει σε καθέναν από αυτούς αποζημίωση, ίση με το ποσό της αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας, που θα 
λάμβαναν, κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2018, και, συγκεκριμένα, στον 1ο το ποσό των 
864,24 ευρώ (312 ώρες × 2,77 ευρώ), στο 2ο το ποσό των 598,32 ευρώ (216 ώρες × 2,77), στον 3ο το ποσό των 
797,76 ευρώ (288 ώρες × 2,77), στον 4ο το ποσό των 1.130,16 ευρώ (408 ώρες × 2,77), στον 5ο το ποσό των 
1.174,48 ευρώ (424 ώρες × 2,77), στον 6ο το ποσό των 1.196,64 ευρώ (432 × 2,77), στον 7ο το ποσό των 1.373,92 
ευρώ (496 ώρες × 2,77), στον 8ο το ποσό των 1.152,32 ευρώ (416 ώρες × 2,77), στον 9ο το ποσό των 265,92 ευρώ 
(96 ώρες × 2,77), στο 10ο το ποσό των 1.063,68 ευρώ (384 × 2,77), στον 11ο το ποσό των 1.041,52 ευρώ (376 × 
2,77), στο 12ο το ποσό των 1.130,16 ευρώ (408 ώρες × 2,77), στο 13ο το ποσό των 1.263,12 ευρώ (456 ώρες × 
2,77), στο 14ο το ποσό των 1.218,80 ευρώ (440 ώρες × 2,77), στο 15ο το ποσό των 620,48 ευρώ (224 ώρες × 2,77 
ευρώ), στο 16ο το ποσό των 1.706,32 ευρώ (616 ώρες × 2,77), στο 17ο το ποσό των 332,40 ευρώ (120 ώρες × 
2,77), στο 18ο το ποσό των .1.174,48 ευρώ (424 ώρες × 2,77), στο 19ο το ποσό των 1.108,00 ευρώ (400 ώρες × 
2,77), στον 20ο το ποσό των 1.263,12 ευρώ (456 ώρες × 2,77), στην 21η το ποσό των 1.130,16 ευρώ (408 ώρες × 
2,77), στην 22η το ποσό των 1.085,84 ευρώ (392 ώρες × 2,77), τον 23ο το ποσό των 864,24 ευρώ (312 ώρες × 
2,77), στον 24ο το ποσό των 864,24 ευρώ (312 ώρες × 2,77), στον 25ο το ποσό των 975,04 ευρώ (352 ώρες × 2,77), 
στην 26η το ποσό των 1.506,88 ευρώ (544 ώρες × 2,77), στον 27ο το ποσό των 1.130,16 ευρώ (408 ώρες × 2,77), 
στην 28η το ποσό των 1.174,48 ευρώ (424 ώρες × 2,77), στην 29η το ποσό των 1.218,80 ευρώ (440 ώρες × 2,77), 
στον 30ο το ποσό των 554,00 ευρώ (200 ώρες × 2,77), στον 31ο το ποσό των 1.152,32 ευρώ (416 ώρες × 2,77), 
στην 32η το ποσό των 1.130,16 ευρώ (408 ώρες × 2,77), στον 33ο το ποσό των 1.152,32 ευρώ (416 ώρες × 2,77), 
στον 34ο το ποσό των 686,96 ευρώ (248 ώρες × 2,77), στον 35ο το ποσό των 1.152,32 ευρώ (416 ώρες × 2,77), 
στον 36ο το ποσό των 465,36 ευρώ (168 ώρες × 2,77), στον 37ο το ποσό των 952,88 ευρώ (344 ώρες × 2,77), στον 
38ο το ποσό των 864,24 ευρώ (312 ώρες × 2,77), στον 39ο το ποσό των 686,96 ευρώ (248 ώρες × 2,77), στον 40ο 
το ποσό των 1.329,60 ευρώ (392 × 2,77), στον 41ο το ποσό των 1.085,84 ευρώ (392 ώρες × 2,77), στον 42ο το 
ποσό των 1.019,36 ευρώ (368 ώρες × 2,77), στον 43ο το ποσό των 1.174,48 ευρώ (424 ώρες × 2,77), στον 44ο το 
ποσό των 1.174,48 ευρώ (424 ώρες × 2,77), στον 45ο το ποσό των 332,40 ευρώ (120 ώρες × 2,77) και στον 46ο το 
ποσό των 620,48 ευρώ (224 ώρες × 2,77). Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών τους, επικαλούνται και 
προσκομίζουν, μεταξύ άλλων,: α) απόσπασμα της 2/52259/ΔΕΠ/19-07-2017 απόφασης του Υπουργείου 
Οικονομικών περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4472/2017, με αναφορές στην ειδική 
αποζημίωση νυχτερινής εργασίας, την κατάργηση του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας και την 
υποχρέωση έκδοσης ΚΥΑ σε εύλογο χρόνο, β) στις από 25-9-2017, 20-2-2018 και 23-11-2018 επιστολές – 
ανακοινώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), με τις οποίες ζητείται κατ’ 
επανάληψη η έκδοση της επίμαχης ΚΥΑ και η καταβολή της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας, γ) η 
αίτηση που υπέβαλε καθένας από τους ενάγοντες για τη χορήγηση της προσκομιζόμενης βεβαίωσης υπηρεσιών 
και τη διακοπή της παραγραφής των αξιώσεων, δ) την 9532/06-12-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής 
επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, Αναστασίας Μπαρτσώκα και ε) σαράντα έξι (46) βεβαιώσεις των μονάδων 
υπηρεσίας εκάστου των εναγόντων, στις οποίες αναγράφεται η νυχτερινή απασχόλησή τους από 22:00 έως 06:00, 
κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2018, και η εκτέλεση, από τον καθένα ξεχωριστά, των 
προαναφερόμενων ωρών νυχτερινής εργασίας. 
 
………………………. 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
 
Δέχεται την αγωγή. 
Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει, νομιμοτόκως από την 
επίδοση της αγωγής (06-12-2019) και έως την ολοσχερή εξόφληση, σε έκαστο των εναγόντων τα ακόλουθα 
ποσά: στον 1ο το ποσό των 864,24 ευρώ (312 ώρες × 2,77 ευρώ), στο 2ο το ποσό των 598,32 ευρώ (216 ώρες × 
2,77), στον 3ο το ποσό των 797,76 ευρώ (288 ώρες × 2,77), στον 4ο το ποσό των 1.130,16 ευρώ (408 ώρες × 2,77), 



στον 5ο το ποσό των 1.174,48 ευρώ (424 ώρες × 2,77), στον 6ο το ποσό των 1.196,64 ευρώ (432 × 2,77), στον 7ο 
το ποσό των 1.373,92 ευρώ (496 ώρες × 2,77), στον 8ο το ποσό των 1.152,32 ευρώ (416 ώρες × 2,77), στον 9ο το 
ποσό των 265,92 ευρώ (96 ώρες × 2,77), στο 10ο το ποσό των 1.063,68 ευρώ (384 × 2,77), στον 11ο το ποσό των 
1.041,52 ευρώ (376 × 2,77), στο 12ο το ποσό των 1.130,16 ευρώ (408 ώρες × 2,77), στο 13ο το ποσό των 1.263,12 
ευρώ (456 ώρες × 2,77), στο 14ο το ποσό των 1.218,80 ευρώ (440 ώρες × 2,77), στο 15ο το ποσό των 620,48 ευρώ 
(224 ώρες × 2,77 ευρώ), στο 16ο το ποσό των 1.706,32 ευρώ (616 ώρες × 2,77), στο 17ο το ποσό των 332,40 ευρώ 
(120 ώρες × 2,77), στο 18ο το ποσό των .1.174,48 ευρώ (424 ώρες × 2,77), στο 19ο το ποσό των 1.108,00 ευρώ 
(400 ώρες × 2,77), στον 20ο το ποσό των 1.263,12 ευρώ (456 ώρες × 2,77), στην 21η το ποσό των 1.130,16 ευρώ 
(408 ώρες × 2,77), στην 22η το ποσό των 1.085,84 ευρώ (392 ώρες × 2,77), τον 23ο το ποσό των 864,24 ευρώ (312 
ώρες × 2,77), στον 24ο το ποσό των 864,24 ευρώ (312 ώρες × 2,77), στον 25ο το ποσό των 975,04 ευρώ (352 ώρες 
× 2,77), στην 26η το ποσό των 1.506,88 ευρώ (544 ώρες × 2,77), στον 27ο το ποσό των 1.130,16 ευρώ (408 ώρες × 
2,77), στην 28η το ποσό των 1.174,48 ευρώ (424 ώρες × 2,77), στην 29η το ποσό των 1.218,80 ευρώ (440 ώρες × 
2,77), στον 30ο το ποσό των 554,00 ευρώ (200 ώρες × 2,77), στον 31ο το ποσό των 1.152,32 ευρώ (416 ώρες × 
2,77), στην 32η το ποσό των 1.130,16 ευρώ (408 ώρες × 2,77), στον 33ο το ποσό των 1.152,32 ευρώ (416 ώρες × 
2,77), στον 34ο το ποσό των 686,96 ευρώ (248 ώρες × 2,77), στον 35ο το ποσό των 1.152,32 ευρώ (416 ώρες × 
2,77), στον 36ο το ποσό των 465,36 ευρώ (168 ώρες × 2,77), στον 37ο το ποσό των 952,88 ευρώ (344 ώρες × 2,77), 
στον 38ο το ποσό των 864,24 ευρώ (312 ώρες × 2,77), στον 39ο το ποσό των 686,96 ευρώ (248 ώρες × 2,77), στον 
40ο το ποσό των 1.329,60 ευρώ (392 × 2,77), στον 41ο το ποσό των 1.085,84 ευρώ (392 ώρες × 2,77), στον 42ο το 
ποσό των 1.019,36 ευρώ (368 ώρες × 2,77), στον 43ο το ποσό των 1.174,48 ευρώ (424 ώρες × 2,77), στον 44ο το 
ποσό των 1.174,48 ευρώ (424 ώρες × 2,77), στον 45ο το ποσό των 332,40 ευρώ (120 ώρες × 2,77) και στον 46ο το 
ποσό των 620,48 ευρώ (224 ώρες × 2,77). 
 
…………………………… 

 
Η  ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
.......................... 


