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Ο θεσμός της πιλοτικής δίκης του άρθρου 1 του 

ν.3900/2010  και το σύστημα του δικαστικού ελέγχου της 

συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα 1  

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ -Πρωτοδίκης ΔΔ  

 

Ι.  Οι μορφές συγκέντρωσης του ελληνικού δικαστικού 

ελέγχου της συνταγματικό τητας των νόμων  

Η Ελλάδα ανήκει στο σύστημα του διάχυτου, παρεμπίπτοντος 

και συγκεκριμένου δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των 

νόμων, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.4 του Συντάγματος, που 

τυποποίησε και κατοχύρωσε συνταγματικά, μία μακρά ασκούμενη 

διαμορφωμένη πρακτική των δικαστηρίων της ελληνικής έννομης 

τάξης 2.  Η χώρα μας δηλαδή εντάσσεται στο πρότυπο του διάχυτου ή 

αμερικανικού μοντέλου ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων,  

που τίθεται έναντι του συγκεντρωτικού, ευρωπαϊκού ή κελσενικού 

συστήματος  ελέγχου συνταγματικότητας 3.   

Πάντως, η  διάκριση των συστημάτων του δικαστικού ελέγχου  

συνταγματικότητας των νόμων,  σε διάχυτο και συγκεντρωτικό, δεν 

είναι απόλυτη, καθώς σε κάθε τύπο συστήματος παρατηρούνται 

                                                           
1 Η παρούσα μελέτη αποτελεί αναθεωρημένο και επεξεργασμένο τμήμα της μελέτης μας με τίτλο «Τα 
βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων και οι 
σύγχρονες τάσεις συγκέντρωσης του ελέγχου, ιδίως μετά τη θέσπιση του ν.3900/2010:αμφισβητήσεις και 
προβληματικές», που πρόκειται να δημοσιευθεί στον Τιμητικό Τόμο για τα πενήντα χρόνια από την ίδρυση 
των ΤΔΔ.  
2 Πρακτική η οποία έλαβε τα χαρακτηριστικά συνταγματικού εθίμου, A.MANITAKIS, Fondement et 
légitimité du  contrôle juridictionnel des lois en Grèce, R.I.D.C, 1/1988, σ.39-55(44), ο ίδιος, Τα 
νομιμοποιητικά θεμέλια του δικαστή κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας  των νόμων, in Εταιρία 
Νομικών Βορείου Ελλάδος, Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων-θέσεις και τάσεις της νομολογίας, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1992, σ.15-70(15), Σ.ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, Η υπεροχή του Συντάγματος 
έναντι του νόμου, ως απαύγασμα του συνταγματισμού, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008, 
σ.176, C.PAPANIKOLAOU, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en droit public hellénique, thèse, 
Université Paris II, 2003, σ.114.  
3 Για μία σύγκριση των δύο συστημάτων και την συνολική παράθεση των ομοιοτήτων και των διαφορών 
τους, βλ τις μελέτες των G.NOLTE, European and US constitutionalism: comparing essential elements, in 
European and US constitutionalism, Cambridge, CUP 2005, σ.3-20, M.ROSENFELD, Constitutional 
adjudication in Europe and the United States: paradoxes and contrasts, στην ίδια συλλογή, σ.197-238= 
International Journal of Constitutional Law, 2004, 2(4), σ.633-668, F.LUCHAIRE, Le juge constitutionnel en 
France et aux Etats-Unis, Economica, Paris 2002, A.WEBER, Notes sur la justice constitutionnelle comparée: 
convergences et divergences, A.I.J.C, 2003, σ.29-41, ALEXANDER Von BRUNNECK, Le contrôle de 
constitutionnalité et le législateur dans les démocraties occidentales, A.I.J.C, 1988, σ.15-49.  
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τάσεις συγκέντρωσης και αποκέντρωσης του ελέγχ ου, αντιστοίχως, 

οι οποίες επιδιώκουν να αμβλύνουν ή να αντιμετωπίσουν τα 

μειονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των 

συστημάτων στην πράξη.  

Πράγματι,  τα μειονεκτήματα που προσάπτονται ή ενυπάρχουν 

στο ελληνικό σύστημα διάχυτου ελέγχου της συνταγματ ικότητας 

των νόμων,  αποτελούν τελικώς και τους λόγους ή τις αιτίες,  αφενός 

μεν για τις περισσότερες μορφές συγκέντρωσης του ελέγχου 4,  

αφετέρου δε για τις συνεχείς προτάσεις των κομμάτων κατά τις 

τελευταίες αναθεωρήσεις του Συντάγματος, με την υποστήριξη 

ορισμένων εκπροσώπων της θεωρίας 5,  υπέρ της θεσμοθέτησης 

συγκεντρωτικού συστήματος ελέγχου στη χώρα μας.   

Το κύριο μειονέκτημα που προσάπτεται στο σύστημα του 

διάχυτου ελέγχου έγκειται στο  ότι ο έλεγχος είναι δηλωτικός ή 

διαπιστωτικός,  έννομη συνέπεια δηλαδή  της παρεμπίπτουσας  

κρίσης περί της αντισυνταγματικότητας μίας διάταξης νόμου δεν 

                                                           
4 Έτσι, Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο της 
συνταγματικότητας των νόμων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013, σ.49-51.  
5 Για τη σχετική προβληματική και το διάλογο που αναπτύχθηκε, υπέρ της διατήρησης του διάχυτου 

ελέγχου, βλ. Α.ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Το Συνταγματικό Δικαστήριο: ο συνταγματικός κηδεμόνας της δικαστικής 

εξουσίας, Ενώπιον, Διμηνιαία έκδοση Δικ.Συλλ. Θεσσαλονίκης, 35/2006, σ.9-15, του ιδίου, Συνταγματικό 

Δικαστήριο: αντισυνταγματική η πρόταση αναθεώρησης, Δικαιόραμα, Τριμηνιαία έκδοση για την 

επικοινωνία, 2006, σ.18-19, του ιδίου, Η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου: απόπειρα πολιτικοποίησης 

του Συντάγματος δια της πολιτικοποίησης της πολιτικής,  ΤοΣ,  1/2008, σ.3-28, του ιδίου, Η ίδρυση 

Συνταγματικού Δικαστηρίου στις συμπληγάδες της συνταγματικής και της κοινής δικαιοσύνης, in Το 

Συνταγματικό Δικαστήριο σε ένα σύστημα παρεμπίπτοντος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, 

(επιμ.Α.ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ/Α.ΦΩΤΙΑΔΟΥ), Εκδόσεις Σάκκουλα,Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008, σ.67-106, 

Ι.ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ, Η πρόταση για την ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου και ο εκσυγχρονισμός των θεσμών, 

Αυγή της Κυριακής, Ενθέματα, 4/6/06 σε 

http://www.law.auth.gr/cnt_staff/ifigenei_law.auth.gr/kamtsidou3.pdf . Υπέρμαχοι, εξάλλου, της ίδρυσης 

Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα με την παράθεση των οικείων επιχειρημάτων, Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Η 

ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος ελέγχου της 

συνταγματικότητας των νόμων, ΤοΣ, 1/2006, σ.35-63=Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ/Κ.ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Το πρόβλημα της 

συνταγματικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, σ.11-45, 

Κ.ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Παρόν και μέλλον της συνταγματικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, in 

Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ/Κ.ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Το πρόβλημα της συνταγματικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, Εκδόσεις 

Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, σ.49-125, του ιδίου, Η νέα συνταγματική αναθεώρηση και το 

ζήτημα της συνταγματικής δικαιοσύνης, in Το Συνταγματικό Δικαστήριο σε ένα σύστημα παρεμπίπτοντος 

ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, (επιμ.Α.ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ/Α.ΦΩΤΙΑΔΟΥ), Εκδόσεις 

Σάκκουλα,Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008, σ.47-65, Χ.ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ, Η πρόταση για ίδρυση Συνταγματικού 

Δικαστηρίου στην Ελλάδα: Τομή στο ελληνικό σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων ή 

«ώδινεν όρος και έτεκε μυν»;, ΕφημΔΔ, 2/2007,σ.241-256.  

http://www.law.auth.gr/cnt_staff/ifigenei_law.auth.gr/kamtsidou3.pdf
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είναι η ακύρωση ή η κατάργησή της αλλά η μη εφαρμογή της στη 

συγκεκριμένη περίπτωση που δικάζει ο δικαστής, με συνέπεια η 

κρινόμενη ως αντισυνταγματική διάταξη  να διατηρεί την  γενική  

τυπική  και ουσιαστική  της  ισχύ 6 και να μπορεί να εφαρμόζεται από 

άλλα δικαστήρια της έννομης τάξης,  που μπορούν να θεμελιώσουν 

αντίθετη κρίση περί της συνταγματικότητάς τ ης,  δεδομένου και του 

ότι το δεδικασμένο που παράγει η απόφαση της συνταγματι κότητας 

ισχύει μόνο μεταξύ των διάδικων μέρων, δεν δεσμεύει άλλους 

διαδίκους,  ούτε τα δικαστήρια 7.  Στη χώρα μας δεν ισχύει,  σε 

αντίθεση με την Αμερική 8,  η αρχή του δεσμευτικού νομολογιακού 

προηγουμένου 9.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφιλοχωρεί ο 

κίνδυνος να  προκύψει στους κόλπους των δικαστηρίων, ακόμη και 

της ίδιας δικαιοδοσίας,  διαφορετική κρίση περί της αντι -

συνταγματικότητας της ίδιας διάταξης  νόμου. Τούτο δεν προάγει 

την ενότητα της νομολογίας και την ασφάλεια και βεβαιότητα του 

δικαίου, επιφέρει δε εν τοις πράγμασι ανισότητα στις έννομες 

σχέσεις,  σε περίπτωση που ο δικαστής θα οδηγούταν σε μία 

υπόθεση σε αντισυνταγματικότητα του νόμου και μη εφαρμογή του,  

                                                           
6 Το θεμελιώδες ζήτημα, που δεν είναι τόσο απλοϊκό όσο παρουσιάζεται στην πρόταση αυτή, είναι οι 
έννομες συνέπειες του ανίσχυρου του νόμου. Για το ζήτημα αυτό βρίσκεται υπό επεξεργασία μελέτη μας σε 
σχέση και σύγκριση με τις κατοχυρωμένες νομοθετικά και νομολογιακά αρμοδιότητες του ακυρωτικού 
δικαστή να μεταρρυθμίζει στο χρόνο τα έννομα αποτελέσματα των ακυρωτικών του αποφάσεων.  
7 Στην ελληνική συνταγματική θεωρία αμφισβητήθηκε αν η κρίση περί αντισυνταγματικότητας του 
δικαστηρίου καλύπτεται από το δεδικασμένο της υπόθεσης. Ο Σκουρής αντιτίθεται στην αναγνώριση του 
σχετικού δεδικασμένου, διότι, ερμηνεύοντας το άρθρο 331 του ΚΠολΔ, θεωρεί ότι η συνταγματικότητα του 
νόμου δεν αποτελεί το κύριο αντικείμενο της δίκης. Εντούτοις, η προαναφερόμενη διάταξη δεν απαιτεί το 
ζήτημα της αντισυνταγματικότητας, όπως και κάθε προδικαστικό ζήτημα, να αποτελεί το κύριο 
αντικείμενο της δίκης αλλά προϋπόθεση για την επίλυση του κύριου αντικειμένου της διαφοράς. Για την 
άποψη αυτή, βλ. B.ΣΚΟΥΡΗ, Συστήματα του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, ΤοΣ, 
1982, σ.507-544(540), W.SKOURIS, Constitutional Disputes and judicial review in Greece, in Constitutional 
review and legislation. An international comparison, (ed.C.LANDFRIED), Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden 1988, σ.177-200(188). Επίσης, ο Μανιτάκης θεωρεί ότι δεν παράγεται δεδικασμένο από την κρίση 
περί αντισυνταγματικότητας, διότι η δικαστική κρίση για την αντισυνταγματικότητα εγγράφεται στο 
σκεπτικό και όχι στο διατακτικό της απόφασης, βλ. Α.ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Συνταγματική οργάνωση του κράτους, 
(Γ΄έκδοση), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009, σ.83, του ιδίου, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο, 
Θεμελιώδεις έννοιες, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004, σ.466. Εντούτοις, κάθε προδικαστικό 
ζήτημα εγγράφεται στο αιτιολογικό, λόγω της φύσης του, αλλά τούτο δεν αναιρεί εν γένει τη δυνατότητα 
παραγωγής δεδικασμένου. Για την θεμελίωση της αντίθετης εδώ υποστηριζόμενης άποψης, βλ.εκτενώς, 
Β.ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία των νόμων και ο δικαστικός έλεγχος της 
συνταγματικότητας, δ.δ., Θεσσαλονίκη 2012, σ.101 επ.  
8 Για το αμερικανικό μοντέλο ελέγχου και τον διασφαλιστικό της ασφάλειας δικαίου ρόλο του stare decisis, 
βλ.G.GERAPETRITIS, Rules of diffused judicial review of the legislation: The Amerikan model, in Το 
Συνταγματικό Δικαστήριο σε ένα σύστημα παρεμπίπτοντος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, 
(επιμ.Α.ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ/Α.ΦΩΤΙΑΔΟΥ), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008, σ.195-205, 
Ν.ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Μηχανισμοί ασφάλειας του συνταγματικού δικαίου σε ένα σύστημα διάχυτου ελέγχου: το 
παράδειγμα των ΗΠΑ, στον ίδιο τόμο, σ.207-225.   
9 L. FAVOREU-P.GAIA, Droit Constitutionnel, Dalloz, Paris 2005, σ.214.   
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και σε άλλη όμοια κατά τα πραγματικά και νομικά περιστατικά 

υπόθεση, σε κρίση περί συνταγματικότητα ς και εφαρμογής του 10.  

Περαιτέρω, στην Ελλάδα, ισχύει το σύστημα του δυαδισμού 

της δικαιοσύνης 11,  δηλαδή η διάκριση των δικαστηρίων σε δύο 

κλάδους, την πολιτικ ή και την διοικητική δικαιοσύνη - στους 

κόλπους της δεύτερης εκ των οποίων ενυπ άρχει και το Ελεγκτικό 

Συνέδριο- με συνέπεια την αδυναμία ομογενοποίησης των τελικών 

κρίσεων αντισυνταγματικότητας σε επίπεδο ανωτάτων -

αναιρετικών δικαστηρίων, καθώς ο κάθε κλάδος δικαιοσύνης 

υπάγεται σε διαφορετικό αναιρετικό δικαστήριο.  Ο λόγος αυτός και 

ιδίως οι αντιφατικές  δικανικές συνταγματικές κρίσεις σε επίπεδο 

ανωτάτων δικαστηρίων οδήγησε τον ίδιο τον συντακτικό νομοθέτη 

στη θέσμιση του ΑΕΔ12,  που αποτελεί την πρώτη μορφή 

συγκέντρωσης του ελέγχου.  Πράγματι,  ενόψει του δυαδισμού της 

δικαιοσύνης, το ζήτημα της αντισυνταγμ ατικότητας  της ίδιας 

διάταξης τυπικού νόμου δύναται να κριθεί  από δικαστήρια 

διαφορετικών δικαιοδοσιών,  χωρίς να υπάρχει ένα κοινό 

αναιρετικό δικαστήριο που να ομογενοποιεί τις σχετικές κρίσεις,  με 

συνέπεια τον κίνδυνο έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων μεταξύ των 

ανωτάτων δικαστηρίων κάθε δικαιοδοσίας και την έλλειψη 

ενότητας και ασφάλειας δικαίου στη συνταγματική νομολογία 13.   

Για το λόγο αυτό θεσπίστηκε το ΑΕΔ. Το δικαστήριο αυτό 

ιδρύθηκε με σκοπό τη διασφάλιση της ενότητας της νομολογίας 14,  

κυρίως αναφορικά με  ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του 

                                                           
10 L.FAVOREU, Modèle américaine  et modèle européen de justice constitutionnelle, A.I.J.C, 1988, σ.51-
66(54).  
11 Βλ. Δ.ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Η αρχή του δυαδισμού της δικαιοσύνης, Θεσσαλονίκη 1973.  
12 Ο δυαδισμός των δικαιοδοσιών και η εξαιτίας αυτού αδυναμία ενοποίησης της νομολογίας, ήταν ένας 
από τους λόγους ίδρυσης του ΑΕΔ στην Ελλάδα, βλ. L.FAVOREU, Modèle américaine, ό.π, σ.55.  
13 L.FAVOREU, Les cours constitutionnelles, Que sais-je?, P.U.F, Paris 1986, σ.9, Κ.ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Η 
αναγκαιότητα ίδρυσης Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα, ΕφημΔΔ, 4/2006, σ.510-518(512),  
D.ROUSSEAU, Faut-il une Cour Constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité des lois ?, in Το 
Συνταγματικό Δικαστήριο σε ένα σύστημα παρεμπίπτοντος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, 
(επιμ.Α.ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ/Α.ΦΩΤΙΑΔΟΥ), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008, σ.137-149(137).  
14 Μ.Ε.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της άρσεως της αμφισβητήσεως για την 
ουσιαστική συνταγματικότητα ή την έννοια διατάξεως τυπικού νόμου από το ΑΕΔ, in Τιμητικός Τόμος για 
τα 170 χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Διαφάνεια και ανεξαρτησία κατά τον έλεγχο του δημοσίου 
χρήματος, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σ.759-774(762).  
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Συντάγματος, χωρίς να πρόκειται για την οργάνωση ενός 

δικαστηρίου του συστήματος συνταγματικής δικαιοσύνης 

συγκεντρωτικού τύπου 15,  καθώς πρόκειται για ένα δικαστήριο 

επίλυσης των συγκρούσεων 16 με αρμοδιότητα απονεμημένη και 

οριοθετημένη από το Σύνταγμα.   

Με αυτή την έννοια η οργάνωση και λειτουργία του δεν 

αλλοιώνει το διάχυτο έλεγχο αλλά αντίθετα τον νομιμοποιεί,  καθώς 

ο σκοπός της θέσμισής του ήταν η αντιμετώπιση των ελλείψεων και 

μειονεκτημάτων του συστήματος του ελλην ικού δικαστικού 

ελέγχου 17.   

Η δεύτερη μορφή συγκέντρωσης του ελέγχου προκύπτει από 

την συνταγματική κατοχύρωση της αιτήσεως  ακυρώσεως και  της 

αιτήσεως αναιρέσεως, που ασκούνται ενώπιον του ΣτΕ, καθώς εν 

γένει και από την  νομοθετημένη καθιέρωση της  άσκησης  των 

ενδίκων μέσων στα ανώτερα και ανώτατα δικαστήρια  της πολιτικής 

δικαιοσύνης ,  ρυθμίσεις που έχουν  ως συνέπεια την συγκέντρωση 

του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων στα ανώτατα 

δικαστήρια και ιδίως στο ΣτΕ 18.  Η μορφή αυτή συγκέντρωσης του 

ελέγχου δεν  επιδιώχθηκε από τον συντακτικό ή κοινό νομοθέτη 

αλλά προκύπτει εν τοις πράγμασι από τις τυποποιημένες  

δικαιοδοτικές αρμοδιότητες των δικαστηρίων και την  συνήθη δίοδο  

και κατάληξη  της διαφοράς μέσα από τα  ασκούμενα ένδικα μέσα  

στην δικαιοδοσία των ανωτάτων  δικαστηρίων, τα οποία κρίνουν 

και την συνταγματική πτυχή των ζητημάτων, μέσα από τον λόγο 

της αντισυνταγματικότητας που προτείνουν οι διάδικοι ή ακόμη και 

                                                           
15 M.SKANDALI, La Cour Suprême Spéciale Hellénique en tant que juge constitutionnel, Mémoire de D.E.A, 
Université Panthéon-Assas, Paris 2000, σ.64.  
16 P.ΒΟΝ, Την γενική του εισήγηση, in La justice constitutionnelle au Portugal, (Collection droit public 

positif), Economica, Paris 1989, σ.21-37(24), A.MANITAKIS, Fondement et légitimité, ό.π., σ.76. Όπως το ίδιο 

το Α.Ε.Δ νομολόγησε αποτελεί μηχανισμό άρσης διαφωνίας μεταξύ των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, 

βλ.ΑΕΔ 9/1997 (σκ.11), Αρμ., 1997, σ.838=ΕΔΚΑ, 1997, σ.694.  
17 A.MANITAKIS, Fondement et légitimité, ό.π, σ.41.   
18 βλ. Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟ, Η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, ό.π., σ.37, του ιδίου, Οι ιδιομορφίες του ελληνικού 

συστήματος δικαστικού  ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων: παράγοντας εντατικοποίησης ή 

περιορισμού του ελέγχου; in Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Η ερμηνεία του συντάγματος και τα όρια του δικαστικού 

ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα 1994, σ.13-32(16-17).  
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αυτεπαγγέλτως.   

Εξάλλου, μετά την αναθεώρηση του 2001, αλλοίωση της 

διάχυτης φύσης του ελέγχου επήλ θε και με την ίδρυση του ειδικού 

δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος, του 

καλούμενου «μισθοδικείου» 19,  όταν αυτό προβαίνει σε έλεγχο 

συνταγματικότητας αναφορικά με τις μισθολογικές ή φορολογικές 

αξιώσεις των δικαστών, κυρίως με βάση την αρχή της  ισότητας 20.   

Τέλος,  με την αναθεώρηση του 2001 και την προσθήκη 

διατάξεως (παρ.5) στο άρθρο 100 του Συντάγματος,  στα ανώτατα 

δικαστήρια, η κρίση περί της ουσιαστικής αντισυνταγματικότητας 

διάταξης τυπικού νόμου που εκφέρεται από τμήμα, δεν οδηγεί στην 

έκδοση οριστικής αποφάσεως αλλά στην υποχρέωση παραπομπής 

από το τμήμα στην Ολομέλεια 21.  Με την αναθεώρηση δηλαδή όταν 

το τμήμα καταλήγει στην αντισυνταγματικότητα της εφαρμοστέας 

διατάξεως τυπικού  νόμου, δεν μπορεί να εκδώσει άμεσα οριστική 

απόφαση επί της κυρίας διαφοράς στηριζόμενο σε ίδια κρίση περί 

της αντι-συνταγματικότητας, αλλά οφείλει να παραπέμψει το 

ζήτημα της αντισυνταγματικότητας στην Ολομέλεια του 

Δικαστηρίου 22.  

 Ο έλεγχος αντισυνταγματικότητας συγκεντρώνεται 

υποχρεωτικά στις ολομέλειες των  ανωτάτων  δικαστηρίων με σκοπό 

την ενότητα της νομολογίας και την ομογενοποίηση των σχετικών 

κρίσεων. Το κρίσιμο  νομικό ζήτημα που τίθεται,  είναι αν τελικά η  
                                                           
19 Για το ειδικό δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. του Συντάγματος, βλ.Θ.ΦΟΡΤΣΑΚΗ, Το ειδικό δικαστήριο 
του άρθρου 88& 2 του Συντάγματος, ΝοΒ, 2002, σ.91 επ. 
20 βλ. Α.ΤΣΙΡΩΝΑ, Έλεγχος συνταγματικότητας, αρχή της ισότητας και οι πρόσφατες εξελίξεις στις διαφορές 
ως προς τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, ΕφημΔΔ, 4/2007, σ.529-540(533).  
21 Η καινοτομία αυτή δε συναντάται σε κανένα σύστημα διάχυτου δικαστικού ελέγχου παρά μόνο στο 

σύστημα της Ρουμανίας, όπως ίσχυε υπό το Σύνταγμα του 1923, το οποίο ανέθετε τον έλεγχο μόνο στην 

ολομέλεια του Ανωτάτου Αναιρετικού Δικαστηρίου, Α.PANAGOPOULOS, La révision de la Constitution 

hellénique et la justice constitutionnelle, R.F.D.C, 3/2002,σ.677-682(678).  
22 Να σημειωθεί, εντούτοις, ότι η Ολομέλεια δεν επιλύει μόνο το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας αλλά 

επιλαμβάνεται συνολικά της ένδικης διαφοράς, από το τμήμα, το οποίο απεκδύεται την αρμοδιότητά του. 

Για τη νομολογιακή εφαρμογή του άρθρου αυτού, βλ. Μ.ΠΙΚΡΑΜΕΝΟ, Ο έλεγχος της συνταγματικότητας 

των νόμων υπό το άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος και το πρόβλημα του Συνταγματικού Δικαστηρίου, 

in Πέντε χρόνια μετά τη  συνταγματική αναθεώρηση του 2001, (επιμ.Ξ.ΚΟΝΤΙΑΔΗ), Εκδόσεις Αντ.Ν. 

Σάκκουλα,  Αθήνα – Κομοτηνή 2006, σ.775-811, Κ.ΜΕΝΟΥΔΑΚΟ, Η εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 5 του 

Συντάγματος στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΕφημΔΔ, 2006, σ.291-293.   
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απόφαση της Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου με την οποία 

κρίνεται διάταξη  τυπικού  νόμου αντισυνταγματική, δεσμεύει τους 

δικαστικούς σχηματισμούς των τμημάτων του δικαστηρίου  ή και τα 

άλλα κατώτερα  δικαστήρια 23.  Καταρχήν,  η  νομολογία στην Ελλάδα 

δεν αποτελεί πηγή του δικαίου 24,  ούτε υποχρεώνει σε συμμόρφωση 

τα άλλα δικαστήρια. Δεν ισχύει στην Ελλάδα ο κανό νας του stare 

decisis και τα δικαστήρια μπορούν να αποκλίνουν από 

προηγούμενες νομολογιακές λύσεις,  εφόσον αιτιολογούν τις 

αποφάσεις τους 25.  Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε ,  ο έλεγχος της 

συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα είναι δηλωτικός και το 

δεδικασμένο που παράγεται από την κρίση περί 

αντισυνταγματικότητας διατάξεως νόμου είναι σχετικό, ισχύοντας 

μόνο μεταξύ των διάδικων μέρων και για τη συγκεκριμένη ιστορική 

και νομική αιτία,  χωρίς η απόφαση της Ολομέλειας να διευρύνει τα 

                                                           
23 Ο Χρυσόγονος υποστηρίζει ότι η απόφαση της Ολομέλειας δεν «παγώνει» το ζήτημα της 
συνταγματικότητας του νόμου, αλλά το τμήμα σε αντίθεση με την Ολομέλεια, μπορεί να κρίνει τη διάταξη 
του νόμου συνταγματική ακόμη και αν κρίθηκε από την Ολομέλεια αντισυνταγματική ή αντιθέτως να κρίνει 
τη διάταξη αντισυνταγματική και να παραπέμψει εκ νέου στην Ολομέλεια, ακόμη και αν η διάταξη του 
νόμου κρίθηκε με προγενέστερη απόφαση της Ολομέλειας, ως συνταγματική, βλ. Κ.ΧΡΥΣΟΓΟΝΟ, Παρόν και 
μέλλον της συνταγματικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, ό.π., σ.140. Την ίδια άποψη υποστηρίζει και ο 
Γιαννακόπουλος, βλ. Παρατηρήσεις στην ΣτΕ Ολομ.1476/2004, ΔιΔικ, 17/2005, σ.334-336(335). 
24 Κατά την κρατούσα στη θεωρία άποψη η νομολογία δεν αποτελεί πηγή του δικαίου, διότι δεν έχει 
υποχρεωτικότητα, ενώ η αποδοχή της άποψης αυτής, θα οδηγούσε σε σύγχυση της νομοθετικής και της 
δικαστικής εξουσίας, βλ. Ι.ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟ, Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σακκουλα, 
Αθήναι 1978, σ.74, Π.ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 
2004, σ.108-111, Κ.ΧΡΥΣΟΓΟΝΟ, Συνταγματικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, 
σ.366-367, ο οποίος θεωρεί ότι η μη δεσμευτική ισχύς των δικαστικών αποφάσεων αποτελεί συνέπεια της 
έννοιας και λειτουργίας του δεδικασμένου, καθώς και της συνταγματικής αρχής της λειτουργικής 
ανεξαρτησίας των δικαστών, καθώς ο δικαστής υπόκειται μόνο στο Σύνταγμα και τους νόμους, τονίζοντας, 
όμως, παράλληλα, την πραγματική επίδραση που ασκούν οι προγενέστερες δικαστικές αποφάσεις των 
ανωτάτων δικαστηρίων στα κατώτερα δικαστήρια. Αντίθετες απόψεις βλ. Ε.ΔΑΡΖΕΝΤΑ, Ερμηνεία, 
πραγμάτωση και άμεση από το Συμβούλιο Επικρατείας εφαρμογή του Συντάγματος, in Η ερμηνεία του 
Συντάγματος, (επιμ.Δ.ΤΣΑΤΣΟΣ), Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1995, σ.133-152(135), του 
ιδίου, Η νομολογία ως πηγή του διοικητικού δικαίου και το νομολογιακό διοικητικό δίκαιο, ΕλλΔνη,  1999, 
σ.481-505(481), Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ, Οι θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές στην νομολογία του ΣτΕ, 1974-
2003, in Τόμος τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 75  χρόνια, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 2004, σ.251-265(254), Α.ΓΕΡΟΝΤΑ/Σ.ΛΥΤΡΑ/Π.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ/Γ.ΣΙΟΥΤΗ/Σ.ΦΛΟΓΑΙΤΗ, 
Διοικητικό δίκαιο, (επ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ), Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σ.48.  
Κατ΄άλλη, πιο μετριοπαθή άποψη, η νομολογία αποτελεί επικουρική πηγή του δικαίου, Π.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου και ερμηνεία των δικαιοπραξιών, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-
Κομοτηνή 2000, σ.70 ή διαυγέστερα δεν αποτελεί πηγή του δικαίου αλλά οι κανόνες που διαμορφώνονται 
από την νομολογία αντλούν την ισχύ τους από την επανάληψη και την πεποίθηση ότι αποτελούν τον τρόπο 
ορθής εφαρμογής των κανόνων δικαίου, Φ.ΔΩΡΗΣ, Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, 
Αθήνα-Κομοτηνή 1991, σ.69. Ότι αποτελεί πηγή του δικαίου η νομολογία, παρά την άρνηση των χωρών του 
civil law, βλ. A.PIZZORUSSO/A.PASSAGLIA, La loi nationale face á la construction européenne, A.I.J.C, 2003, 
σ.426-449(426), ενώ για μία γενικότερη εικόνα της σχέσης της νομολογίας με τις πηγές του δικαίου, βλ. 
P.JESTAZ, Les sources du droit, (collection connaissance du droit), Dalloz, Paris 2005, σ.47 επ. 
25 Για την άλλη όψη του νομίσματος, ήτοι τη δεσμευτικότητα της νομολογίας ως γνωσιολογικό ζήτημα, βλ. 
K.ΜΠΕΗ, Η δεσμευτική νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων ως γνωσιολογικό και δικαιικό πρόβλημα, in 
Διαφάνεια και ανεξαρτησία στον έλεγχο του δημοσίου χρήματος. Τιμητικός τόμος για τα 170 χρόνια του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σ.671-689. 
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αντικειμενικά ή υποκειμενικά  όριά του 26.   

Παρόλα αυτά, η απόφαση της ολομέλειας ενός ανωτάτου 

δικαστηρίου δεσμεύει ηθικο -δικαικά τους υπόλοιπους δικαστές,  

έχοντας τα εχέγγυα μία δικανικής κρίσης που εκπορεύεται από ένα 

ανώτατο και αναιρετικό δικαστήριο.  Με αυτή την έννοια η ιδιότυπη 

συγκέντρωση του ελέγχου της συνταγματικότητας στις ολομέλειες 

των ανωτάτων δικαστηρίων, αν και αποτελεί αλλοίωση του 

διάχυτου ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, διασφαλίζει 

την ενότητα της νομολογίας και την ασφάλεια δικαίου 27.   

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3900/2010 και την 

θεσμοποίηση της πιλοτικής δίκης επήλθε, όπως θα δούμε διεξοδικά ,  

μία νέα μορφή συγκέντρωσης του ελέγχου της συνταγματικότητας 

των νόμων,  καθώς το ΣτΕ σε πολλές περιπτώσεις επιλαμβάνεται το 

πρώτον να επιλύσει  αμετάκλητα  ζητήματα συνταγματικότητας που 

προκύπτουν σε μία εκκρεμή διαφορά ενώπιον του αρμόδιου 

διοικητικού δικαστηρίου, πριν το ίδιο αποφανθεί.  Επίσης ,  με το 

άρθρο 2 του ν.3900/2010, το ΣτΕ απέκτησε την αρμοδιότητα, κατά 

παρέκκλιση άλλων  δικονομικών  διατάξεων, να εκδικάζει αίτηση 

αναιρέσεως που στρέφεται κατά αποφάσεως διοικητικού 

δικαστηρίου, με την οποία κρίνεται ρητά και απερίφραστα διάταξη 

τυπικού νόμου αντισυνταγματική, εφόσον δεν έχει προηγηθεί για 

το ζήτημα αυτό, σχετική απόφαση του ΣτΕ , προκειμένου να 

επιλύσει μόνο το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας, που τίθεται 

στην απόφαση. Με τον τρόπο αυτό το ΣτΕ καθίσταται αρμόδιο  με 

την αίτηση αναιρέσεως να επιλύσει μόνο το ζήτημα της 

αντισυνταγματικότητας και δη κατά παρέκκλιση των συνήθων 

δικονομικών οδών  διέλευσης της διαφοράς  και των προβλεπομένων 

δικονομικών προϋποθέσεων, συγκεντρώνοντας τον έλεγχο της 

                                                           
26 Α.ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ-ΣΚΑΛΤΣΑ, Ο παρεμπίπτων έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στο ισχύον 

ελληνικό Σύνταγμα, ΕΔΔΔΔ, 3/2005, σ.497-505(501-502). 
27 Γ.ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Η συνταγματική θέση της δικαιοσύνης στο πολιτικό μας σύστημα, in 
(Επιμ.Δ.Θ.ΤΣΑΤΣΟΣ/Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ/Ξ.Ι.ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ), Το νέο Σύνταγμα. Πρακτικά Συνεδρίου για το 
αναθεωρημένο σύνταγμα του 1975/1986/2001, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2001,  σ. 357-
384(382-383).  
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συνταγματικότητας ,  με  σκοπό την έγκαιρη εκδίκαση της 

συνταγματικής πτυχής της υπόθεσης και τη διασφάλιση της 

ενότητας της  συνταγματικής  νομολογίας28.   

Επομένως,  στο πεδίο της διοικητικής δικαιοσύνης,  οι  

μεταρρυθμίσεις του ν.3900/2010 έχουν ως αποτέλεσμα να 

συγκεντρώνουν τον έλεγχο συνταγματικότητας στο ΣτΕ ,  

μεταλλάσσοντας  τα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία του ίδιου 

του δικαστηρίου, το χαρακτήρα και την τελολογία των ένδικ ων 

βοηθημάτων και μέσων που ασκούνται ενώπιον του, την δικονομία 

του, μετατρέποντας το εν τοις πράγμασι σε κύριο δικαστή επίλυσης 

των συνταγματικών διαφορών.  

Μένει,  μόνο, να αναρωτηθούμε αν σωρευμένες  όλες αυτές οι 

μορφές συγκέντρωσης του ελέγχου ,  δεν μετατρέπουν τον έλεγχο  

συνταγματικότητας στις διοικητικές διαφορές  από διάχυτο σε 

συγκεντρωτικό, χωρίς να έχει προηγηθεί ,  αφενός μεν  αναθεώρηση 

του Συντάγματος, αφετέρου δε  εκτενής  επεξεργασία και  θεωρητική 

ανάλυση των  δεσμευτικών νομικών  πλαισίων  που θέτουν τα  

συνταγματικά  χαρακτηριστικά του ελληνικού δικαστικού ελέγχου  

συνταγματικότητας των νόμων ,  οι  συνταγματικά κατοχυρωμένες  

αρμοδιότητες  των ΤΔΔ,  οι  κανόνες  της  διοικητικής  δικονομίας  και η  

θεωρία των ενδίκων μέσων 29,  που αποτελούν  παράπλευρα θύματα  

παραγκωνισμού των  επελθουσών  μεταρρυθμίσεων .   

ΙΙ. Η κανονιστική σημασία του ν.3900/2010 

Αποτελεί κοινό τόπο στον νομικό και όχι μόνο κόσμο της 

χώρας ό,τι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

σήμερα η ελληνική διοικητική δικαιοσύνη είναι ο μεγάλος α ριθμός 

των εκκρεμών υποθέσεων, τις οποίες καλείται να διεκπεραιώσει 30.  

                                                           
28 Για το ζήτημα αυτό βλ.Β.ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, Γενικές σκέψεις για το ένδικο βοήθημα της αιτήσεως 
αναιρέσεως μετά τον ν.3900/2010 και της σχέσης του με το δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των 
νόμων, υπό δημοσίευση στο www.constitutionnalism.gr .   
29 Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας. Ανατρέποντας το μύθο της «ωραίας 
κοιμωμένης», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013, σ.145.  
30 Για μία αναλυτική αριθμητική παρουσίαση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων ενώπιον της 
διοικητικής δικαιοσύνης, βλ. Κ.ΦΩΤΟ, Η λειτουργία της Δικαιοσύνης και η Τρόικα, ΔΦΝ, 2012, σ.86-98. 

http://www.constitutionnalism.gr/
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Οι αιτίες για την υπερσυγκέντρωση των υποθέσεων αυτών στα 

διοικητικά δικαστήρια είναι πολλές και δεν μπορούν να παρατεθούν 

στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 31.   

Ο κοινός νομοθέτης κλήθηκε,  ως ο κατεξοχήν αρμόδιος,  να 

αντιμετωπίσει το φαινόμενο της συσσώρευσης των χιλιάδων αυτών 

εκκρεμών υποθέσεων, ψηφίζοντας νομοθετικές διατάξεις 32,  με τις 

οποίες,  μέχρι την ψήφιση του νόμου 3900/2010, απλά ανακατένειμε 

αρμοδιότητες μεταξύ των υφιστάμενων διο ικητικών δικαστηρίων,  

αύξησε τα ποσά του παραβόλου και των χρηματικών ορίων του 

παραδεκτού της έφεσης και της αναίρεσης, και,  γενικότερα,  

θεσπίζοντας κοινά δικονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της 

εκκρεμότητας. Με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την 

επιτάχυνση στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης που 

λήφθηκαν από τον κοινό νομοθέτη με την ψήφιση  του 

ν.3900/2010 33,  θεσπίστηκαν, καταρχήν,  ορισμένα μέτρα 

διαφορετικά και πρωτότυπα σε σχέση με τα κλασσικά μέτρα που 

είχαν υιοθετηθεί μέχρι τότε,  δια ρθρωτικού χαρακτήρα, τα οποία, 

ουσιαστικά, αποτελούν υλοποίηση των προτάσεων της διοικητικής 

ολομέλειας του ΣτΕ, τις οποίες η τελευταία εισηγήθηκε με το με 

αριθμό 4/2010 πρακτικό της 34.  Παρά την διαφαινόμενη πρωτοτυπία 

του νόμου αυτού,  κυρίως αναφορικά με τ η θεσμοποίηση της 

πιλοτικής δίκης,  στο μεγαλύτερο μέρος των ρυθμίσεων του νόμου, ο 

νομοθέτης βάδισε την ήδη πεπατημένη οδό των προηγούμενων 

μεταρρυθμίσεων, εισήγαγε δηλαδή περιοριστικές ρυθμίσεις που 

                                                           
31 Για μία παράθεση των αιτιών συγκέντρωσης των χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων, Βλ. Γ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ, Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και οι δικαστές τους. 
Προβλήματα και σκέψεις για την αντιμετώπισή τους, ΔιΔικ, 6/2008, σ.1369 επ., Α.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΛΕΖΑ, 
Πενήντα χρόνια από την ίδρυση των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων-Μία προσπάθεια αναζήτησης 
των αιτιών συσσώρευσης σ΄αυτά χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων, ΘΠΔΔ, 2/2013, σ.97 επ., 
Β.ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, Ζητήματα ορθολογικότητας, συνταγματικότητας και συμβατότητας των φορολογικών 
δικονομικών ρυθμίσεων του ν.3900/2010-Οι ρυθμίσεις του παραβόλου και της προσωρινής έννομης 
προστασίας, Ανεπτυγμένη μορφή της προφορικής εισηγήσεώς μου στο 2ο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης 
Ελλήνων Δημοσιολόγων, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, στις 15 και 16 Μαΐου 2015, με μελλούμενη 
προδημοσίευση από το σχετικό eBook  της ΕΔΔ που πρόκειται να δημοσιευθεί.  
32 Βλ κατά χρονολογική σειρά, ν.1968/1991, 2161/1993, 2298/1995, 2479/1997, 2721/1999, 2944/2001, 
3068/2002.  
33 Για μία γενική καταρχήν παρουσίαση του νόμου αυτού, βλ.Κ.ΦΩΤΟ, Ο νόμος 3900/2010 και οι 
επιπτώσεις του, ΔΦΝ, 1468/2011, σ.867 επ.  
34 Το σώμα του πρακτικού αυτού, σε ΘΠΔΔ, 12/2010, σ.1344 επ.    
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αφορούν στην άσκηση και στην διαδικασία εκδίκασης των έν δικων 

βοηθημάτων και μέσων, τις οποίες κατά κύριο λόγο, περιόρισε στο 

πεδίο εκδίκασης των φορολογικών διαφορών 35.    

Ο ν.3900/2010,  ιδωμένος ως προς το περιεχόμενό του,  

εντάσσεται στην κατηγορία των νόμων, οι οποίοι ρυθμίζουν την 

οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων, θέματα τα οποία 

εξουσιοδοτείται από το Σύνταγμα να ρυθμίσει ο κοινός νομοθέτης.  

Να σημειωθεί,  ότι παρά τον διαδικαστικό χαρακτήρα, που στις 

περισσότερες περιπτώσεις έχουν οι νόμοι αυτοί,  δεδομένου ότι 

ρυθμίζουν κατά βάση τη δικαιοδοσία,  την αρ μοδιότητα και την 

διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον των δικαστηρίων, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος και η κανονιστική σημασία τους,  

καθώς οι ρυθμίσεις που εισάγουν συνέχονται και καθορίζουν 

ουσιαστικά τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος παροχής 

δικαστικής προστασίας 36.   

ΙΙΙ.  Πιλοτική δίκη v .πρότυπης δίκης: Δικαιοσυγκριτική 

ανάλυση των δικονομικών χαρακτηριστικών των δύο θεσμών  

& Τα γενικά δικονομικά χαρακτηριστικά της πιλοτικής και της 

πρότυπης δίκης  

Με το άρθρο 1 του ν.3900/2010 εισήχθη στην ελληνική 

έννομη τάξη ο θεσμός της πιλοτικής δίκης 37.  Η πιλοτική δίκη 

διαφέρει σε πολλά σημεία από την πρότυπη δίκη 38,  η οποία είχε 

                                                           
35 Σχετικά με τον περιορισμό του ελέγχου των ΤΔΔ επί της εξωτερικής νομιμότητας των προσβαλλόμενων 
διοικητικών πράξεων από τις ρυθμίσεις του ν.3900/2010, βλ.Β.ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, Η συρρίκνωση της 
εξουσίας του αυτεπάγγελτου και κυρωτικού ελέγχου των ΤΔΔ με τις νέες φορολογικές δικονομικές 
ρυθμίσεις του ν.3900/2010, μελέτη που επεξεργαζόμαστε και πρόκειται να δημοσιευθεί.   
36 Μ.ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ, Το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά το ν.3900/2010. Ερμηνευτικά ζητήματα του νόμου 
και νέοι προσανατολισμοί του δικαστηρίου, in Συμβούλιο της Επικρατείας, Εφαρμογές Διοικητικού, 
Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου (7), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σ.1097-1137(1101).  
37 Δεν προβαίνουμε σε σύγχυση των δύο όρων, της πιλοτικής και της πρότυπης δίκης, διότι οι δύο θεσμοί 
διαφέρουν, όπως θα διαπιστώσουμε αναλυτικά, σε πολλά σημεία, έχοντας θεμελιώδεις διαφορές ως προς 
τις προϋποθέσεις ενεργοποίησής τους και ως προς τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που 
διατυπώνονται κατ’ αυτής. Εντούτοις στη θεωρία διατυπώθηκε η αντίθετη άποψη σύμφωνα με την οποία 
δεν είναι εσφαλμένο να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι δύο όροι, διότι σηματοδοτούν εννοιολογικά 
αμφότεροι κάθε διαδικασία που καταλήγει στην έκδοση μίας απόφασης-παράδειγμα για άλλες δικαστικές 
διαφορές, Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, ό.π., σ.150, υποσ.156.  
38 Για την πρότυπη δίκη γενικότερα βλ. τη μελέτη του Ζ.ΛΑΔΑ, Ο θεσμός της πρότυπης δίκης ως μηχανισμός 
αντιμετώπισης των ομοίων υποθέσεων από τα διοικητικά δικαστήρια, ΕφημΔΔ, 5/2009, σ.731-740.  
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θεσμοθετηθεί προγενέστερα με το άρθρο 39 παρ.2 του 

ν.3659/2008 39.   

Καταρχάς, με το θεσμό της πρότυπης δίκης,  δόθηκε  η 

αρμοδιότητα στον Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων να αιτηθεί κατά προτεραιότητα την 

εκδίκαση μίας υπόθεσης που εκκρεμεί στον πρώτο ή δεύτερο βαθμό  

της διοικητικής δικαιοσύνης , εφόσον στην υπόθεση αυτή 

αναφύεται,  είτε ένα νέο νομικό ζήτημα πο υ έχει μείζονα σημασία,  

είτε ένα νομικό ζήτημα που ανακύπτει σε μεγάλο αριθμό ομοίων 

εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον της διοικητικής δικαιοσύνης. Η 

υπόθεση εκδικάζεται από το αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο 

εκκρεμεί.  Συνεπώς,  με την διαδικασία της πρότυπης δίκης α πλά 

εκδικάζονται ταχύτερα οι σημαντικές εκκρεμείς νομικές διαφορές,  

χωρίς να παραγκωνίζονται τα στάδια της δικαστικής κρίσης του 

πρώτου ή δεύτερου βαθμού, να παρακάμπτονται δηλαδή βαθμοί  

δικαιοδοσίας που προβλέπονται από το νόμο και πρέπει να 

εξαντλούνται,  με σκοπό η έγκαιρη επίλυση της διαφοράς να 

αποτελέσει την πρότυπη, ήτοι την εφαρμοσμένη νομική λύση, για 

την επίλυση των λοιπών εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων. Με το δε 

άρθρο 57 παρ.2 του ν.3900/2010 προβλέφθηκε ότι μπορεί να 

υποβάλλεται αίτημα για τον προ σδιορισμό μίας πρότυπης δίκης,  

στον Γενικό Επίτροπό της Επικράτειας,  από τους διευθύνοντες 

προέδρους των δικαστηρίων, τους δικηγορικούς συλλόγους και τον 

Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ώστε να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ελλιπούς πληροφόρησ ης του 

Γενικού Επιτρόπου,  ως προς τα σημαντικά νομικά ζητήματα που 

εκκρεμούν σε πλήθος ομοειδών υποθέσεων στη διοικητική 

δικαιοσύνη 40.   

                                                           
39 Για μία συνολική κριτική ανάλυση του νόμου αυτού, βλ.Κ.ΦΩΤΟ, Κριτική του ν.3659/2008-Βελτίωση και 
επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις, ΘΠΔΔ, 8-
9/2008, σ.925 επ. 
40 Α.ΤΣΙΡΩΝΑΣ, Η δικονομική μεταρρύθμιση του ν.3900/2010 και ο νέος ρόλος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, ΕφημΔΔ, 3/2011, σ.424-439(425).  
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 Αντίθετα, στην πιλοτική δίκη 41,  η υπόθεση που εκκρεμεί 

ενώπιον ενός δικαστηρίου του πρώτου ή δεύτερου βαθμού της 

διοικητικής δικαιοσύνης 42,  εισάγεται απευθείας για εκδίκαση στο 

ΣτΕ, μετά από αίτημα ενός από τους διαδίκους 43 και  σύμφωνη 

γνώμη Τριμελούς Επιτροπής του ΣτΕ ή μετά από έκδοση 

προδικαστικής αποφάσεως παραπομπής στο ΣτΕ που λαμβάνεται με 

πρωτοβουλία του ίδιου του δικ αστηρίου 44,  στο οποίο εκκρεμεί η 

υπόθεση, εφόσον σ’ αυτή τίθεται κάποιο ζήτημα γενικότερου 

ενδιαφέροντος 45 που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων.   

                                                           
41 Όπως, ορθά επισημαίνει ο Αντιπρόεδρος του ΣτΕ Φίλης Αρναούτογλου, ο οποίος εισηγήθηκε την 
εισαγωγή του θεσμού της πιλοτικής δίκης, η διαδικασία που ακολουθείται στο γερμανικό δίκαιο με τον 
θεσμό της «Musterprozess» [Βλ.Χ.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ, Η πρόσφατη μεταρρύθμιση στο καθεστώς εκδίκασης των 
διοικητικών διαφορών (ν.3659/2008), ΘΠΔΔ, 8-9/2008, σ.897 επ.(911)], δεν παρουσιάζει επαρκείς και 
ουσιώδεις ομοιότητες με το θεσμό της ελληνικής πιλοτικής δίκης. Στη Γερμανία το δικάζον δικαστήριο 
απλά προτάσσει την εκδίκαση μίας υπόθεσης στην οποία τίθεται ένα νομικό ζήτημα που αποτελεί 
αντικείμενο περισσότερων από είκοσι ομοειδών εκκρεμών ενώπιον του δικών, την οποία το ίδιο εκδικάζει, 
αναστέλλοντας τις υπόλοιπες δίκες, τις οποίες μετά την έκδοση της πρότυπης απόφασης, επιλύει με 
δικαστική πράξη του, ενώ στην περίπτωση της πιλοτικής δίκης το αρμόδιο δικαστήριο απεκδύεται την 
εξουσία εκδίκασης της υπόθεσης, παραπέμποντάς την σε ανώτερο δικαστήριο, βλ. Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η 
«πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, 
σ.17. Εξάλλου, ο θεσμός της πιλοτικής δίκης δεν μπορεί να συγκριθεί με την πρόβλεψη, από το άρθρο L 
113-1 του γαλλικού κώδικα της διοικητικής δικαιοσύνης, της δυνατότητας του αρμοδίου διοικητικού 
πρωτοδικείου ή εφετείου να παραπέμπει στο ΣτΕ για την διατύπωση γνώμης μη δεσμευτικής, εφόσον 
ανακύπτει στην υπόθεση που εκδικάζει νέο νομικό ζήτημα μείζονας σπουδαιότητας ή τίθεται ζήτημα που 
εκκρεμεί σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων. Έτσι, Ε.ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ, Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του 
συστήματος της γαλλικής διοικητικής δικαιοσύνης. Σύγκριση με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας, ΔτΑ, 42/2009, σ.443-461. Τέλος, η διαδικασία αυτή δε μπορεί να προσομοιωθεί με τις πιλοτικές 
αποφάσεις που εκδίδονται από το ΕΔΑΔ. Για το θέμα αυτό, βλ.Κ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, Η υιοθέτηση της διαδικασίας 
πιλοτικών αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΔτΑ, 43/2009, σ.719-
743.  
42 Το ΣτΕ αντιμετώπισε περιπτώσεις, όπου οι ενδιαφερόμενοι άσκησαν απευθείας αίτηση ακυρώσεως 
ενώπιον του ΣτΕ, και την ίδια ημέρα κατέθεσαν και αιτήσεις προς την Επιτροπή του άρθρου 1 του 
ν.3900/2010 για την έναρξη της διαδικασίας της πιλοτικής δίκης, ενώ, το ένδικο βοήθημα υπαγόταν στην 
αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου. Η Επιτροπή του ΣτΕ έκανε δεκτές τις σχετικές αιτήσεις και 
εισήγαγε τις υποθέσεις προς εκδίκαση στο ΣτΕ, παρά του ότι οι υποθέσεις δεν εκκρεμούσαν στο καθ΄ ύλην 
αρμόδιο δικαστήριο.βλ. Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η «πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη, ό.π., σ.27. Στις περιπτώσεις 
αυτές δημιουργείται το εύλογο ερώτημα, αν με τον τρόπο αυτό δεν επέρχεται ευθεία παραβίαση της 
λειτουργικής αρμοδιότητας του αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία κατοχυρώνεται συνταγματικά.  
43 Ο διάδικος της δίκης, μπορεί να είναι ο προσφεύγων, ο καθού η προσφυγή ή ακόμη και ο προσθέτως ή 
κυρίως παρεμβαίνων, εκ του νόμου μη διακρίνοντος, ακόμη κι ο ένας από τους ομοδίκους, έστω κι αν οι 
άλλοι διάδικοι δεν συναινούν επί του αιτήματος αυτού, Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση 
ταχύτητας, ό.π., σ.151, υποσ.158. 
44 Όπως κρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 1841/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, το καταρχήν αρμόδιο 
δικαστήριο θα πρέπει στην προδικαστική του απόφαση «να παραθέτει και να τεκμηριώνει τους λόγους για 
τους οποίους το ζήτημα ή τα ζητήματα που ανέκυψαν στην αχθείσα ενώπιόν του διαφορά και αποτελούν 
το αντικείμενο του ερωτήματος είναι, όπως ορίζει ο νόμος, γενικότερου ενδιαφέροντος με συνέπειες για 
ευρύτερο κύκλο προσώπων, αφ’ ετέρου δε να αναδεικνύει επαρκώς με την παράθεση των - νομίμως 
αποδειχθέντων- πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως καθώς και του εφαρμοστέου νομοθετικού 
πλαισίου ότι το ζήτημα, για το οποίο υποβάλλεται το ερώτημα, ανακύπτει πράγματι στην ενώπιόν του 
διαφορά, δηλαδή ότι είναι κρίσιμο και λυσιτελές για την επίλυσή της», ενώ, το ΣτΕ στην υπόθεση αυτή 
έκρινε ότι το προδικαστικό ερώτημα δεν είχε υποβληθεί παραδεκτώς καθώς δεν αναδείχθηκε η λυσιτέλεια 
του ερωτήματος για την εκκρεμή δίκη και απείχε από την εξέταση του ζητήματος.  
45 Σύμφωνα με τον Λαζαράτο το ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος προσομοιάζει με το ζήτημα 
μεγαλύτερης σπουδαιότητας και ζήτημα γενικότερης σημασίας, των άρθρων 14 παρ.2 περ.α και παρ.5 του 
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& Το εννοιολογικό περιεχόμενο των προϋποθέσεων  που 

πρέπει να συντρέχουν για την θεμελίωση της αρμοδιότ ητας του ΣτΕ 

για την εκδίκαση της πιλοτικής δίκης  

Οι προϋποθέσεις  της θεμελίωσης της αρμοδιότητας του ΣτΕ 

να  προβεί στην εκδίκαση της πιλοτικής δίκης τίθενται σωρευτικά,  

δηλαδή το δικαστήριο  πρέπει να διαπιστώσει,  αφενός μεν ότι 

πρόκειται για νομικό ζήτημα  γενικότερου ενδιαφέροντος,  αφετέρου 

δε ότι το ζήτημα αυτό έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο 

προσώπων 46.   

Τι σημαίνει όμως ότι το νομικό ζήτημα έχει συνέπειες για 

ευρύτερο κύκλο προσώπων; Πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχουν 

εκκρεμείς διαφορές ενώπιον των Τ ΔΔ στις οποίες τίθεται το ίδιο 

νομικό ζήτημα ή αρκεί το δικαστήριο αφηρημένα να διαπιστώσει 

την επιρροή του ζητήματος σ’ ένα ευρύτερο κύκλο προσώπων;  

Κατά μία άποψη που διατυπώθηκε στη θεωρία, το ΣτΕ 

διαθέτει ευρύτατη διακριτική ευχέρεια για να θεμελιώσει  την κρίση  

του,  ως προς το εάν η διαφορά εμφανίζει γενικό τερο  ενδιαφέρον ή 

έχει συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων 47.  Ενόψει του ότι ο  

νόμος χρησιμοποιεί την λέξη πρόσωπα και όχι διάδικοι,  προσήκει η 

διασταλτική ερμηνεία της διατάξεως και δεν θα πρέπει να  

αποδεικνύεται ότι το νομικό ζήτημα που καλείται να επιλυθεί με τη 

διαδικασία της πιλοτικής δίκης τίθεται σε μεγάλο αριθμό εκκρεμών 

δικών48,  αλλά αρκεί να  προβλέπεται ότι θα συσσωρευτούν στο 

μέλλον ομοίου περιεχομένου ένδικα βοηθήματα 49.   

To ΣτΕ ερμηνεύει διασταλτικά τη σχετική προϋπόθεση και 

θεωρεί ότι τα θέματα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της 

πιλοτικής δίκης,  πρέπει να έχουν γενικότερο ενδιαφέρον και 

                                                                                                                                                                      
π.δ 18/1989 αντιστοίχως, αλλά ταυτόχρονα είναι ευρύτερο αυτού, Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, Διοικητικό δικονομικό 
δίκαιο, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα 2014, σ.777.  
46 Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, ό.π., σ.776.  
47 Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, ό.π., σ.153. 
48 Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, ό.π., σ.154.  
49 Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, ό.π., σ.778.  
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ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ να προκαλέσουν σημαντικό αριθμό διαφορών 50,  με 

συνέπεια να μην εξαρτά την θεμελίωση της  αρμοδιότητας του ,  

βάσει της δεύτερης προϋπόθεσης, από τον αριθμό των διαφορών 

που ήδη είναι εκκρεμείς και στις οποίες τίθεται το ίδιο νομικό 

ζήτημα.   

Ωστόσο, κατά την γνώμη μας,  θα πρέπει να υπάρχουν πολλές 

εκκρεμείς νομικές διαφορές  στις οποίες τίθεται τ ο ίδιο νομικό 

ζήτημα, για να θεμελιωθεί ,  βάσει της δεύτερες  σωρευτικής  

προϋπόθεσης ,  η  αρμοδιότητα του ΣτΕ επί της πιλοτικής δίκης.  Οι 

σχετικές διατάξεις πρέπει να ερμηνεύονται,  όχι διασταλτικά, όπως 

προτάθηκε, αλλά  συσταλτικά ,  λόγω του ότι θεσπίζουν  απόκλιση 

από τους γενικούς κανόνες της κατανομής αρμοδιοτήτων  μεταξύ 

των διοικητικών δικαστηρίων  και εισάγουν περιορισμούς στο 

δικαίωμα δικαστικής προστασίας 51.  Πράγματι,  η έναρξη της  

πιλοτικής  δίκης συνεπάγεται περιορισμούς  στο δικαίωμα 

δικαστικής προστασίας,  καθώς η υπόθεση εκδικάζεται από το ΣτΕ 

αμετάκλητα, με συνέπεια, κατά περίπτωση,  την  απώλεια  του 

πρώτου ή του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας 52.  Για το λόγο αυτό ,  

το ΣτΕ, ενόψει των  εννόμων συνεπειών  της ενεργοποίησης της 

πιλοτικής δίκης,  τόσο στο επίπεδο της αρμ οδιότητας του φυσικού 

δικαστή της διαφοράς  που απολύει την αρμοδιότητά του , όσο και  

στο επίπεδο των διαδίκων, που χάνουν έναν ή δύο βαθμούς 

δικαιοδοσίας και η υπόθεσή τους εκδικάζεται αμετάκλητα από το 

ΣτΕ, αλλά και  των εννόμων συνεπειών της απόφασης σε  τρίτα 

πρόσωπα που δεσμεύονται οιωνεί από το ουσιαστικό δεδικασμένο 

της υπόθεσης, οφείλει να ελέγχει αυστηρά αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις  του νόμου για τη θεμελίωση της αρμοδιότητ άς  του  

και δεν μπορεί να εκδικάζει υποθέσεις για τις οποίες δεν εκκρεμούν 

νομικές διαφορές  ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων για το 

                                                           
50 ΟλΣτΕ 601/2012.  
51 Μ.ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ, Το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά το ν.3900/2010, ό.π., σ.1111.  
52 Ε.ΚΛΟΥΔΑ, Η πρότυπη δίκη ως σύγχρονο μοντέλο δίκης. Θεμελιώδεις αρχές, όροι και προϋποθέσεις για 
την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, για μία δίκαιη Πρότυπη δίκη, ΝοΒ, 62/2014, σ.2408-
2423(2414).  
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ζήτημα που πρόκειται να επιλύσει ,  καθώς σε διαφορετική 

περίπτωση παραχαράσσεται ο  σκοπός  του νόμου 53.   

& Οι διαφορές μεταξύ πιλοτικής και πρότυπης δίκης  

Η πρώτη σημαντική διαφορά μεταξύ πρότυπης και π ιλοτικής 

δίκης 54 έγκειται στο ότι στην πρώτη η σχετική πρωτοβουλία 

εκκίνησης της διαδικασίας ανήκει μόνο σε θεσμικά όργανα  του 

κράτους, ενώ στη δεύτερη, στον ιδιώτη διάδικο, καθώς και στο ίδιο 

το δικάζον δικαστήριο,  το οποίο με προδικαστική του απόφαση 55 

παραπέμπει την υπόθεση, ως προς το νομικό της μέρος,  στο ΣτΕ.  Να 

σημειωθεί,  εκ των προτέρων, ότι δεν είναι σύνηθες στη δικαστική 

πρακτική να καθίσταται ένα δικαστήριο που ανήκει στον ίδιο 

δικαιοδοτικό κλάδο, αποδέκτης μίας προδικαστικής απόφασης 

δικαστηρίου του ίδιου κλάδου, δεδομένου ότι η ενότητα της 

νομολογίας αποκαθίσταται με την άσκηση των ενδίκων μέσων 56.   

 Επίσης, στο ότι στην πιλοτική δίκη, παρακάμπτονται οι 

προηγούμενοι βαθμοί δικαιοδοσίας και η υπόθεση εκδικάζεται,  

τουλάχιστον ως προς το ζήτημα γενικο ύ ενδιαφέροντος που έχει 

συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, από το ανώτατο 

ακυρωτικό δικαστήριο,  ενώ, στην πρότυπη δίκη η υπόθεση 

παραμένει προς εκδίκαση στο σύνολό της στην αρμοδιότητα του 

φυσικού της δικαστή. Τέλος,  στην περίπτωση της πιλοτικής δίκης  

λαμβάνει χώρα δημοσιοποίηση της έναρξης της διαδικασίας στον 

έγγραφο τύπο, καθώς η πράξη της Επιτροπής του ΣτΕ με την οποία 

η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση στο ανώτατο ακυρωτικό, 

δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών,  ώστε να 

                                                           
53 Ε.ΚΛΟΥΔΑ, ibidem.   
54 Κατά την άποψη του Αρναούτογλου, οι δύο θεσμοί είναι συγγενείς μεταξύ τους, καθώς επιτυγχάνουν τον 
ίδιο σκοπό, ο οποίος έγκειται στο να αποφαίνεται σε σύντομο χρόνο το ανώτατο δικαστήριο, βλ. Η 
«πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη, ό.π., σ.21. 
55 Πρόκειται για προδικαστική απόφαση, καθώς το δικαστήριο, απεκδύεται την εξουσία να επιλύσει, στο 
πλαίσιο της υπόθεσης που εκδικάζει, ένα νομικό ζήτημα από το οποίο εξαρτάται η έκβαση της 
εκδικαζόμενης διαφοράς, το οποίο παραπέμπει με την απόφασή του προς εκδίκαση σ’ ένα άλλο αρμόδιο 
προς τούτο δικαστήριο, βλ. C.CALLET, La fonction juridictionnelle à l’épreuve de la question préjudicielle. 
Regard théorique sur les fonctions de la question préjudicielle,  Jurisdoctoria, 6/2011, σ.17-41(17).   
56 C.CALLET, La fonction juridictionnelle à l’épreuve de la question préjudicielle, ό.π., σ.20. 
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μπορούν να ασκήσουν παρέμβαση 57 διάδικοι εκκρεμών ομοειδών 

υποθέσεων, οι οποίοι στη συνέχεια,  αν παρέμβουν, δεσμεύονται 

από το δεδικασμένο της εκδοθείσας αποφάσεως 58.   

Με την ψήφιση του ν.4055/2012 καταργήθηκε ο θεσμός της 

πρότυπης δίκης,  ενώ, ο Γενικός Επίτροπος της Επι κράτειας 

δικαιούται πλέον να ζητήσει την απευθείας εισαγωγή ενός ένδικου 

βοηθήματος ή μέσου στο ΣτΕ,  μέσω του θεσμού της πιλοτικής δίκης.   

& Πιλοτική δίκη και συλλογικά ένδικα βοηθήματα  

Η νομοτεχνική κατάστρωση, οι προϋποθέσεις ενεργοποίησής 

της,  τα  ιδιαίτερα  νομικά χαρακτηριστικά  και οι έννομες συνέπειες  

της πιλοτικής δίκης,  όπως τίθενται στις ρυθμίσεις του ιδρυτικού 

της νόμου, δεν της προσδίδουν το χαρακτήρα ενός συλλογικού 

ένδικου βοηθήματος ή μίας συλλογικής διαδικασίας.  Και τούτο,  

διότι παρά το ότι η πιλοτική δίκη διεξάγεται ενώπιον του ιεραρχικά 

ανώτερου δικαστηρίου, αφενός μεν δεν ακολουθείται μία 

αντικειμενική διαδικασία  εύρεσης από ένα κύκλο όμοιων 

υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των ΤΔΔ, αυτή  που 

αφαιρούμενη από αυτές παρουσιάζει ιδιαίτερα νομικά 

χαρακτηριστικά για να αποτελέσει την πρότυπη διαδικασία ,  

αφετέρου δεν δεσμεύει νομικά, όπως θα δούμε, το δικανικό 

αποτέλεσμα της τα άλλα δικαστήρια ή τρίτους διαδίκους που δεν 

μετείχαν στη δίκη 59.   

 

                                                           
57 Κατά την άποψη του Δελλή πρόκειται για sui generis παρέμβαση, ούτε κύρια, ούτε πρόσθετη, όμοια με 
αυτή που προβλέπεται στον ν.2479/1997, Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, 
ό.π., σ.155. Βλ. και Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, ό.π., σ.782-783, ο οποίος τονίζει ότι 
ομοιάζουν οι δύο παρεμβάσεις αλλά ταυτόχρονα διαφέρουν στο ότι η παρέμβαση στη δίκη της 
συνταγματικότητας των Ολομελειών δεν δεσμεύει τους παρεμβαίνοντες.  
58 Για όλα τα παραπάνω, βλ. Α.ΤΣΙΡΩΝΑ, Η δικονομική μεταρρύθμιση, ό.π., σ.426.  
59 Για να συγκαταλεχθεί η πιλοτική δίκη στο πρότυπο των συλλογικών διαδικασιών ή καλύτερα των 
συλλογικών ένδικων βοηθημάτων θα πρέπει να επιλέγεται με ορισμένα κριτήρια, μεταξύ ομοειδών δικών 
και το αποτέλεσμά της, το δεδικασμένο που παράγει, να δεσμεύει, καταρχήν και πρόσωπα που δεν μετείχαν 
στη δίκη, βλ.Ε.ΚΛΟΥΔΑ, Η πρότυπη δίκη ως σύγχρονο μοντέλο δίκης, ό.π., σ.2409-2410. Για τα 
χαρακτηριστικά και τις έννομες συνέπειες που επιφέρει η οργάνωση ενός συλλογικού ένδικου βοηθήματος 
στο πεδίο των διοικητικών διαφορών, βλ.Ο.Le BOT, Η θέσπιση συλλογικών ένδικων βοηθημάτων στο πεδίο 
των διοικητικών διαφορών, ΕφημΔΔ, 1/2012, σ.113-121.  
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IV. Ζητήματα ορθολογικότητας και συνταγματικότητας 

του σκοπού θέσμισης και των χαρακτηριστικών  της πιλοτικής 

δίκης    

& Ο σκοπός της πιλοτικής δίκης και ο δικαιοδοτικός ρόλος 

του ΣτΕ  

Η πιλοτική δίκη  θεσμοθετήθηκε, σύμφωνα με την σχετική 

αιτιολογική έκθεση του ιδρυτικού της νόμου, με σκοπό, αφενός μεν 

την ταχεία επίλυση και εκκαθάριση των εκκρεμών δικαστικών 

υποθέσεων, αφετέρου δε την διασφάλιση της ενότητας της 

νομολογίας,  αποτελώντας, όπως προαναφέρθηκε, την υλοποίηση 

των προτάσεων της διοικητικής ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία με το 

με αριθμό 4/2010 πρακτικό της π ρότεινε και υπέδειξε στην 

πλειονότητά τους,  τις σχετικές ρυθμίσεις 60.  Ειδικότερα, σύμφωνα με 

την αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου, σημαντικά νομικά 

ζητήματα τίθενται υπό την κρίση αρχικώς των Πρωτοδικείων, στη 

συνέχεια των Εφετείων,  ανά όλη την επικράτει α, τα οποία, συχνά, 

εκδίδουν αντιφατικές αποφάσεις,  με συνέπεια «την ανασφάλεια και 

τον κοινωνικό αναβρασμό των πολιτών, ο οποίος εντείνεται από το 

γεγονός ότι το ΣτΕ επιλαμβάνεται αναιρετικά μετά την πάροδο 

πολλών ετών, με σκοπό την επίτευξη ενότητας στη νομολογία». 

Αυτός είναι σύμφωνα με την βούληση του νομοθέτη ο λόγος 

θέσπισης της πιλοτικής δίκης.   Εντούτοις,  προβάλλει εύλογα το 

ερώτημα αν η υφιστάμενη διάκριση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ, η κατοχύρωση πολλαπλών 

βαθμών δικαιοδοσίας στη διοικητική δικαιοσύνη, καθώς και τα 

συστημικά προβλήματα της καθυστέρησης στην απονομή της,  

μπορούν να αποτελέσουν την ορθολογική αιτιολόγηση για την 

οιωνεί ανατροπή του συστήματος εκδικάσεως των διοικητικών 

διαφορών.  Πως μπορεί εξάλλου να επιτευχθεί επιτάχυνση στην 

απονομή της δικαιοσύνης, δεδομένου του ότι οι θεσπιζόμενες 

ρυθμίσεις δεν οδηγούν άμεσα  στην αποσυμφόρηση των 

                                                           
60 Βλ.Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η «πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη, ό.π, σ.7-8. 
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δικαστηρίων  από δικαστικές υποθέσεις ,  καθώς δεν αφαιρούν αλλά 

μεταθέτουν δικαστική ύλη μεταξύ των υφιστάμενων δικαστι κών 

σχηματισμών 61;    

Οι νέες ρυθμίσεις θεσπίστηκαν με σκοπό την επίτευξη 

ενότητας στη νομολογία και δη σε έγκαιρο χρόνο. Εντούτοις,  πως 

μπορεί να επιτευχθεί η ενότητα της νομολογίας,  εφόσον τα 

κατώτερα δικαστήρια δεν είναι νομικά υποχρεωμένα να 

ακολουθήσουν την λύση που δόθηκε από το ΣτΕ στο νομικό ζήτημα 

που επέλυσε με την πιλοτική δίκη, ούτε διασφαλίζεται η ταχεία 

εκκαθάριση των ομοειδών εκκρεμών υποθέσεων μετά την έκδοση 

της απόφασης επί της πιλοτικής δίκης από το ανώτατο ακυρωτικό, 

καθώς δεν θεσπίστηκαν διατάξεις με τις οποίες να ορίζεται ότι 

υφίσταται υποχρέωση των προϊσταμένων προέδρων ή των 

προέδρων των συμβουλίων διεύθυνσης των δικαστηρίων, να  

ανεύρουν και να  προτάξουν χρονικά την εκδίκαση των ομοειδών 

υποθέσεων 62;    

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που η πιλο τική δίκη αποφαίνεται 

σε ζητήματα που αφορούν μισθολογικές ή δημοσιονομικές και 

φορολογικές διεκδικήσεις των διοικουμένων, πως θα εντοπιστούν 

οι όμοιες υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, με το 

απαρχαιωμένο σύστημα ηλεκτρονικής μηχανογράφησης κα ι την 

ελλείπουσα  υποδομή  σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό και πως το 

κράτος με την πρόταξη των υποθέσεων θα μπορέσει σ’  αυτή την 

περίπτωση να ανταπεξέλθει στο δημοσιονομικό κόστος των 

αποφάσεων αυτών 63;   

Επιπλέον, όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια,  με τις 

διατάξεις του ν.3900/2010 το ΣτΕ καταλήγει να εκδικάζει διαφορές 

που ανήκουν στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών 

δικαστηρίων, ερχόμενο με αυτό τον τρόπο σε ρήξη με το 

                                                           
61 Γ.ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, Ο απρόσφορος εκσυγχρονισμός της διοικητικής δικαιοσύνης και ο μονόδρομος των 
ριζικών λύσεων, υπό δημοσίευση στον Τιμητικό τόμο για τα πενήντα χρόνια των ΤΔΔ.  
62 Το ερώτημα αυτό έθεσε πολύ εύστοχα ο Α.ΤΣΙΡΩΝΑΣ, Η δικονομική μεταρρύθμιση, ό.π, σ.427.  
63 Κ.ΦΩΤΟΥ, Ο νόμος 3900/2010 και οι επιπτώσεις του, ό.π., σ.871-872. 
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κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα σύστημα διάκρισης των 

αρμοδιοτήτων επί των διοικητικών διαφ ορών. Περαιτέρω, 

αντίστροφα, περιορίζεται ο ρόλος του ΣτΕ ως αναιρετικού 

δικαστηρίου, δεδομένου ότι τέθηκε με το άρθρο 12 του 

ν.3900/2010,  ως προϋπόθεση του παραδεκτού της  αιτήσεως 

αναιρέσεως, είτε να μην υπάρχει επί του τιθέμενου με την αναίρεση 

νομικού ζητήματος,  νομολογία του ΣτΕ, είτε το νομικό ζήτημα που 

επέλυσε η προσβαλλόμενη απόφαση να έρχεται σε αντίθεση με 

υφιστάμενη νομολογία του ΣτΕ , άλλου ανωτάτου δικαστηρίου  ή με 

ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου 64.   

Επομένως, από τα ανωτέρω καθίσταται  σαφές ότι με τις 

διατάξεις του νόμου 3900/2010 αναδεικνύεται ή καλύτερα 

ανατίθεται ένας νέος ρόλος στο ΣτΕ 65,  ο ρόλος ενός δικαστηρίου 

που εγγυάται εν γένει την τήρηση της αρχής της νομιμότητας και 

συνταγματικότητας, καθώς και τη διασφάλιση της ενότητας τη ς 

νομολογίας 66,  όχι μέσα από την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως 

και τη φύση του ως αναιρετικού δικαστηρίου 67,  αλλά ενόψει μίας 

νέας διεσταλμένης και διευρυμένης λειτουργίας που του 

ανατίθεται,  μετατρέποντάς το σε ανώτατο διοικητικό δικαστήριο 

που εποπτεύει συνολικά την τήρηση της αρχής της κανονικότητας .  

Εντούτοις,  ο νέος αυτός ρόλος δεν είναι αυτονόητο ότι πηγάζει από 

μία αβίαστη ερμηνεία των συνταγματικών διατάξεων που 

                                                           
64 Όπως κρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 3008/2013 απόφαση του ΣτΕ (σκ.4), το νομικό ζήτημα θα αναφέρεται 
σε ερμηνεία κανόνα ή αρχής δικαίου, που ήταν κρίσιμη για την επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς.  
65 Μ.ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ, Το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά το ν.3900/2010, ό.π, σ.1135. 
66 Βλ. Τ.ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗ, Ο Νόμος 3900/2010, Οι θεσμικές αλλαγές στη Δικονομία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, ΕΔΔΔΔ, 4/2011, σ.898 επ. και  
http://www.nomikospoudastirio.gr/content/%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%83-%CE%B3-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83-
%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-39002010-%CE%BF%CE%B9-
%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-
%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80, τελευταία πρόσβαση στις 20.05.2014.   
67 Στο με αριθμό 363α/17.12.2009 πρακτικό του Γ ΄Τμήματος του ΣτΕ το δικαστήριο κατέληξε ότι πρέπει να 
υπάρξει, με συνταγματική αναθεώρηση, μία αλλαγή της φυσιογνωμίας του ΣτΕ, με μείωση των 
πρωτοβάθμιων αρμοδιοτήτων του και ενίσχυση της φύσης του, ως δικαστήριο κατεξοχήν αρμόδιο για την 
εκδίκαση των ενδίκων μέσων, βλ.ΕφημΔΔ, 6/2009, σ.747 επ.  

http://www.nomikospoudastirio.gr/content/%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%83-%CE%B3-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-39002010-%CE%BF%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80
http://www.nomikospoudastirio.gr/content/%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%83-%CE%B3-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-39002010-%CE%BF%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80
http://www.nomikospoudastirio.gr/content/%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%83-%CE%B3-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-39002010-%CE%BF%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80
http://www.nomikospoudastirio.gr/content/%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%83-%CE%B3-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-39002010-%CE%BF%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80
http://www.nomikospoudastirio.gr/content/%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%83-%CE%B3-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-39002010-%CE%BF%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80
http://www.nomikospoudastirio.gr/content/%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%83-%CE%B3-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-39002010-%CE%BF%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80
http://www.nomikospoudastirio.gr/content/%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%83-%CE%B3-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-39002010-%CE%BF%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80
http://www.nomikospoudastirio.gr/content/%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%83-%CE%B3-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-39002010-%CE%BF%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80
http://www.nomikospoudastirio.gr/content/%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%83-%CE%B3-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83-%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-39002010-%CE%BF%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80
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ρυθμίζουν τη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες του δικαστηρίου 68,  

αλλά προκύπτει μάλλον μέσ α από μία νέα αντίληψη ή επανερμηνεία 

των συνταγματικών διατάξεων που ρυθμίζουν συνολικά τη 

δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες των διοικητικών δικαστηρίων 69.  

Προκύπτει,  συνεπώς, ένα επόμενο ερμηνευτικό ζήτημα, αν αυτή η 

νέα φυσιογνωμία του δικαστηρίου συνάδει  με τις συνταγματικές 

διατάξεις που ρυθμίζουν και οργανώνουν το ΣτΕ ως θεσμό, διέπουν 

τη λειτουργία του και καθορίζουν τις αρμοδιότητές του, σε σχέση 

και σύζευξη με τις αρμοδιότητες των τακτικών διοικητικών 

δικαστηρίων.  

 & Η πιλοτική δίκη και η συνταγματικ ή κατοχύρωση της 

διάκρισης των αρμοδιοτήτων των δικαστηρίων της διοικητικής 

δικαιοσύνης  

Το  Σύνταγμα διακρίνει τις διοικητικές διαφορές σε διαφορές 

ακυρώσεως 70 και διαφορές ουσίας 71,   με κριτήριο,  κατά την 

σχετικώς κρατούσα άποψη, την έκταση της εξουσίας ελέ γχου του 

δικαστηρίου και τις συνέπειες της απόφασης που θα εκδοθεί 72.   

Κατ΄άλλη, όμως, άποψη, δεν υπάρχει κάποια διαφορά από τη φύση 

της ουσιαστική 73,  ούτε υπάρχουν σαφώς καθορισμένα κριτήρια που 

να διακρίνουν τις διαφορές ουσίας από τις διαφορές ακυρώσεως 74,  

με συνέπεια, να υιοθετείται για την διάκριση των διοικητικών 

διαφορών το τυπικό κριτήριο του χαρακτηρισμού του νόμου μίας 

                                                           
68 Αν και το ΣτΕ με την υπ’ αριθμόν 3008/2013 απόφασή του (σκ.5) έκρινε ότι προορισμός του ως 
ανωτάτου δικαστηρίου, κατά την άσκηση των αναιρετικών του αρμοδιοτήτων, είναι η επίτευξη της 
ενοποίησης της νομολογίας και η επιτάχυνση της απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης, με συνέπεια ο 
περιορισμός του ένδικου βοηθήματος της αιτήσεως αναιρέσεως από τις ρυθμίσεις του άρθρου 12 του 
ν.3900/2010, να μην αντίκειται στο δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας.  
69 Με αυτή την έννοια, Ι.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Συμβολή στη συζήτηση για μία νέα αρχιτεκτονική στη διοικητική 
δικαιοσύνη, ΔιΔικ, 1/2013, σ.1-20(11).  
70 Για το τεκμήριο της γενικής ακυρωτικής αρμοδιότητας που συντρέχει υπέρ του ΣτΕ και την ανάγκη 
διατήρησής του, βλ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, Το σύστημα απονομής διοικητικής δικαιοσύνης κατά το Σύνταγμα 
(σκέψεις με αφορμή τη διαδικασία νέας συνταγματικής αναθεώρησης), ΕφημΔΔ, 5/2006, σ.554-559.  
71 Ι. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Διάκριση των διοικητικών διαφορών σε ακυρωτικές και ουσίας, ΔιΔικ, 3/1991, σ.260 επ. 
72 Μ.ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ, Τα κριτήρια της νομολογίας του ΑΕΔ και του ΣτΕ για τη διάκριση ιδιωτικών-
διοικητικών διαφορών. Η προβληματική στο πεδίο του υπαλληλικού δικαίου, ΕφημΔΔ, 6/2006, σ.733-
746(734).  
73 Contra, Ι.ΓΡΑΒΑΡΗΣ, Διοικητικές διαφορές ουσίας και ακυρώσεως (ΣτΕ 1871 και 2122/1994), ΤοΣ, 1994, 
σ.837 επ. 
74 Ι.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Η κατανομή των αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό της διοικητικής δικαιοσύνης κατά τα 
άρθρα 94 και 95 του Συντάγματος, ΕφημΔΔ, 5/2006, σ.546-553(547). 
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διαφοράς, ως διαφορά ουσίας ή ακυρώσεως. Εντούτοις,  η ίδια η 

νομολογία, δίπλα στο τυπικό κριτήριο διάκρισης,  έθεσε και 

ουσιαστικά κριτήρια, που έγκεινται,  όπως προαναφέρθηκε, στην 

έκταση της εξουσίας ελέγχου του δικαστηρίου 75,  χαρακτηρίζοντας 

σε ορισμένες περιπτώσεις μία διαφορά ακυρωτική παρά το ότι 

χαρακτηρίζεται από το νόμο ως διαφορά ουσίας 76.  Η ανωτέρω  

εικόνα δεν άλλαξε δραματικά με την αναθεώρηση του 2001,  αν και 

η πρωτοκαθεδρία στον κανονιστικό  χαρακτηρισμό των διαφορών ,  

ως διαφορών  ακυρώσεως ή ουσίας ,  δόθηκε στο νομοθέτη 77,  ώστε να 

υποστηρίζεται η άποψη ότι καθιερώθηκε ενιαία δικαιοδοσία του 

ΣτΕ και των διοικητικών δικαστηρίων  επί των διοικητικών 

διαφορών 78.   Εν κατακλείδι,  κατά την σχετικώς κρατούσα άποψη, 

σύμφωνα με το Σύνταγμα,  στο ΣτΕ υπάγονται οι ακυρωτικές 

διαφορές,  ενώ, στα ΤΔΔ οι διοικητικές διαφορές ουσίας 79,  το τυπικό 

κριτήριο διάκρισης υφίσταται,  αλλά συμπληρώνεται από 

ουσιαστικά κριτήρια ,  που δίνουν την εξουσία στο δικαστή να 

ελέγξει τον χαρακτηρισμό από το νομοθέτη μίας διαφοράς, ως 

ουσίας ή ακυρώσεως, με κανόνα αναφοράς το Σύνταγμα 80.   

                                                           
75 Η διαφορά πλήρους δικαιοδοσίας μπορεί να οριστεί και να προσδιοριστεί από τα κριτήρια που έχει 
διαμορφώσει το ΕΔΑΔ προκειμένου να κρίνει αν μία διαφορά υπάγεται σε δικαστήριο πλήρους 
δικαιοδοσίας και πληροί, επομένως, τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ για την έννοια 
του δικαστηρίου. Για το ζήτημα αυτό, βλ. Ε.ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ, Ο ακυρωτικός έλεγχος των διοικητικών 
πράξεων υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», ΘΠΔΔ, 8-9/2010, 
σ.858 επ. 
76 βλ.Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟ, Η δυνατότητα τροποποιήσεως της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξεως ως στοιχείο 
χαρακτηρισμού διοικητικής διαφοράς ως διαφορά ουσίας (Με αφορμή την ΣτΕ 5352/1995), ΔιΔικ, 1996, 
σ.597 επ.  
77 Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Το σύστημα απονομής διοικητικής δικαιοσύνης κατά το Σύνταγμα, ό.π., σ.555. 
78 Χ.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ, Η ενιαία  πρόσληψη των διοικητικών διαφορών, Δ, 2006, σ.696 επ.  
79 Α.ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ, Η σχέση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, in Συμβούλιο της Επικρατείας, Εφαρμογές Διοικητικού, Ουσιαστικού & Δικονομικού 
Δικαίου (7), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σ.1317-1408(1323).  
80 Βλ. τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του Δ.ΣΤΡΑΝΗ, Τα όρια του νομοθετικού χαρακτηρισμού των 
διοικητικών διαφορών-Με αφορμή την ΣτΕ Ολ.3919/2010, ΘΠΔΔ, 5/2011, σ.488 επ, ο οποίος υποστηρίζει 
ότι η συνταγματική κατοχύρωση και διάκριση των διαφορών ακυρώσεων από τις διαφορές ουσίας 
καθιστά το τυπικό κριτήριο ανεπαρκές και τα δικαστήρια μπορούν να ελέγξουν τη συνταγματικότητα των 
σχετικών διαβημάτων του νομοθέτη περί ουσιαστικοποίησης των πρότερων διαφορών ή της μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διοικητικών δικαστηρίων. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι υπάρχουν φύσει 
ακυρωτικές και φύσει ουσιαστικές διαφορές με συνέπεια να καθίσταται επιτακτική η χρήση των 
λειτουργικών κριτηρίων διάκρισης των διαφορών, τα οποία παραθέτει. Την πρωτοκαθεδρία του 
νομοθετικού χαρακτηρισμού δέχεται και ο Βλαχόπουλος, αλλά επιφυλάσσεται, καθώς το κριτήριο αυτό 
μπορεί να αμφισβητηθεί από το δικαστή με εργαλείο την έκταση της εξουσίας ελέγχου του δικαστηρίου, βλ. 
Σ.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ, Η συνταγματική κατοχύρωση της αιτήσεως ακυρώσεως, in Συμβούλιο της Επικρατείας, 
Εφαρμογές Διοικητικού, Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου (7), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σ.3-
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 Το ΣτΕ αποτελεί σύμφωνα με το Σύνταγμα ανώτατο 

ακυρωτικό διοικητικό δικαστήριο,  υπέρ του  οποίου συντρέχει 

μάλιστα το τεκμήριο της γενικής ακυρωτικής αρμοδιότητας 81.  

Τούτο σημαίνει ότι όλες οι ακυρωτικές διαφορές υπάγονται στην 

αρμοδιότητά του, εκτός από αυτές που έχουν υπαχθεί στα τακτικά 

διοικητικά δικαστήρια. Αντίστοιχα,  στην δικαιοδοσία των  ΤΔΔ 

υπάγονται όλες οι διοικητικές διαφορές  ουσίας  που τους 

απονέμονται από το Σύνταγμα και το νόμο. Από αυτή την θεμελιώδη 

συνταγματική διάκριση των αρμοδιοτήτων των δικαστηρίων της 

διοικητικής δικαιοσύνης προκύπτει,  καταρχήν, ότι μία υπόθεση που 

συνιστά διοικητική διαφορά ουσίας ή ακυρώσεως και ανήκει στην 

αρμοδιότητα των ΤΔΔ, δεν μπορεί ,  καταρχήν,  να εκδικαστεί από το 

ΣτΕ. Εξάλλου, εφόσον οι αρμοδιότητες των διοικητικών 

δικαστηρίων προβλέπονται και ρυθμίζονται από το Σύνταγμα, οι 

παρεμβάσεις του νομοθέτη  σχετικά με τη μεταφορά αυτών των 

αρμοδιοτήτων ή την προσθήκη νέων που δεν απολαμβάνουν κατά 

το Σύνταγμα, δεν πρέπει να αλλοιώνουν τον ανατιθέμενο σ’ αυτά 

συνταγματικό τους ρόλο 82.  

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αν με τον θεσμό της 

πιλοτικής δίκης το ΣτΕ εκ δικάζει υποθέσεις που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα των ΤΔΔ κατά παράβαση ή κατά παρέκκλιση των 

σχετικών συνταγματικών διατάξεων που επιβάλλουν την διάκριση 

                                                                                                                                                                      
26(12). Βλ. επίσης, Α.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΕΛΗ, Ουσιαστικοποίηση ακυρωτικών διοικητικών διαφορών ή υπαγωγή 
διοικητικών διαφορών στο φυσικό τους δικαστή, ΕΔΚΑ, ΚΖ΄/1985, σ.450 επ. 
81 Σ.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Η συνταγματική κατοχύρωση της αιτήσεως ακυρώσεως, ό.π, σ.25.  
82 Με αυτή την έννοια, Σ.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ibidem, σ.26. Βλ. ΟλΣτΕ 3919/2010, όπου κρίθηκε ότι δεν 
επιτρέπεται να οργανώνεται η αρμοδιότητα των ΤΔΔ ως εκτεινόμενη σε άσκηση πλήρους δικαιοδοσίας για 
την εκδίκαση κατηγοριών υποθέσεων που «….επιτρεπτώς μεταφέρονται σ΄αυτά αφαιρούμενα από την 
ακυρωτική αρμοδιότητα του ΣτΕ, εφόσον η άσκηση πλήρους δικαιοδοσίας στις συγκεκριμένες κατηγορίες 
υποθέσεων συνεπάγεται την υπεισέλευση της δικαστικής λειτουργίας στην εκτελεστική….», όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση της άσκησης πλήρους δικαιοδοσίας επί των κανονιστικών διοικητικών πράξεων 
που δεν μπορούν να μεταρρυθμιστούν από τη δικαστική εξουσία, διότι τούτο θα συνεπαγόταν άσκηση 
κανονιστικής εξουσίας από τα δικαστήρια. Επίσης, ΟλΣτΕ 693/2013, ΘΠΔΔ, 8-9/2013, σ.743, όπου το 
δικαστήριο έκρινε ομοίως ότι η κατανομή των αρμοδιοτήτων καθώς και η ουσιαστικοποίηση των 
ακυρωτικών διαφορών ελέγχεται συνταγματικά. «…Τούτο συμβαίνει, εκτός άλλων, και όταν, εν όψει του 
κατά το νόμο αντικειμένου της προσβαλλομένης ατομικής διοικητικής πράξεως, των προϋποθέσεων που 
απαιτούνται για την έκδοσή της και του χαρακτήρα της έρευνας βάσει της οποίας μπορεί να διαπιστωθεί η 
συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών και των συνεπειών, τις οποίες θα επέφερε η μεταρρύθμιση της 
πράξεως, η άσκηση πλήρους δικαιοδοσίας, όπως διαγράφεται στη σκέψη 10, θα παραβίαζε τα όρια της 
ανατιθέμενης αποκλειστικώς στα όργανα της Διοικητικής κρατικής εξουσίας βάσει της αρχής της 
διακρίσεως των λειτουργιών…».  
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των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δικαστηρίων της διοικητικής 

δικαιοσύνης, πρέπει  καταρχήν  να απαντήσουμε στο ερώτημα αν το 

ΣτΕ με την πιλοτική δίκη εκδικάζει το σύνολο της διαφοράς που 

ανήκει στην αρμοδιότητα ενός διοικητικού δικαστηρίου  ή μόνο το 

κρίσιμο νομικό ζήτημα, και,  αν επομένως, το διοικητικό δικαστήριο 

αποξενώνεται παντελώς από την άσκηση της αρμοδιότητάς  του .    

Το ΣτΕ  σύμφωνα με τον ν.3900/2010  έχει τη δυνατότητα, είτε 

να εκδικάσει το ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει 

συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων και να παραπέμψει κατά 

τα λοιπά ζητήματα την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο,  είτε να 

κρατήσει και να εκδικάσει εξ ολοκλήρου την επίμαχη διαφορά 83,  

εφόσον  επιλαμβάνεται της διαφοράς μετά από αίτημα του  

διαδίκου. Αντίθετα, αν επιλήφθηκε με προδικαστική απόφαση 

διοικητικού δικαστηρίου, τότε το ΣτΕ δεν μπορεί να εκδικάσει εν 

συνόλω τη διαφορά, αλλά ο φείλει να την παραπέμψει μετά τη ν 

επίλυση του νομικού ερωτήματος που το υ  απηύθυνε το διοικητικό 

δικαστήριο,  σ’  αυτό 84.  Κατά την άποψη μας, το διοικητικό 

δικαστήριο  το οποίο απηύθυνε το προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ 

και  στο οποίο εκκρεμεί το ένδικο βοήθημα ή μέσο  συνεχίζει να είναι 

αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης. Στο ΣτΕ μεταβιβάζεται 

καταρχήν εν είδη προδικαστικού ερωτήματος ένα νομικό ζήτημα 

που αφαιρέθηκε η εκδίκασή του από το καταρχήν αρμόδιο 

δικαστήριο 85.  Σ΄αυτή την περίπτωση δεν υφαρπάζεται η 

                                                           
83 Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, ό.π., σ.157. Είναι η μόνη νομοθετική 
ρύθμιση με την οποία το ΣτΕ μπορεί να κρατήσει και να εκδικάσει μία υπόθεση η οποία ως διοικητική 
διαφορά ουσίας ανήκει στην αρμοδιότητα των ΤΔΔ. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ανωτάτου 
ακυρωτικού, το δικαστήριο δεν μπορεί να κρατήσει και να εκδικάσει μία υπόθεση που συνιστά διοικητική 
διαφορά ουσίας και έχει εισαχθεί ενώπιον του αλλά οφείλει να την παραπέμψει στο αρμόδιο δικαστήριο 
(βλ.ΣτΕ 283/2012), ενώ, μπορεί να κρατήσει και να εκδικάσει σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.1968/1991 
μόνο ακυρωτικές διαφορές που υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση 
παραπέμπει ακόμη και τις ακυρωτικές διαφορές στο αρμόδιο δικαστήριο (ΟλΣτΕ 736/2008). Εντούτοις, 
στην απόφαση ΟλΣτΕ 668/2012 (σκ.20) το δικαστήριο κατά πλειοψηφία κράτησε και δίκασε την υπόθεση 
και κατά το μέρος που το ένδικο βοήθημα στρεφόταν κατά ατομικών διοικητικών πράξεων που 
δημιουργούσαν διοικητικές διαφορές ουσίας, για λόγους οικονομίας της δίκης.  
84 Ε.ΚΛΟΥΔΑ, Η πρότυπη δίκη ως σύγχρονο μοντέλο δίκης, ό.π., σ.2411.  
85 Την διατήρηση της αρμοδιότητας του αρχικώς επιληφθέντος διοικητικού δικαστηρίου ως προς το 
σύνολο φαίνεται να αποδέχεται και ο Αρναούτογλου ο οποίος υποστηρίζει ότι εφόσον στο φάκελο της 
δικογραφίας που παραπέμφθηκε στο ΣτΕ υπάρχει ιδιωτικό έγγραφο παροχής δικαστικής 
πληρεξουσιότητας που νομιμοποιεί το δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο του ένδικου βοηθήματος, θα 
πρέπει να θεωρηθεί έγκυρη η νομιμοποίηση για την εκδίκαση  της υπόθεσης και ενώπιον του ΣτΕ, παρά του 
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κατοχυρωμένη συνταγματικά αρμοδιότητα του διοικητικού 

δικαστηρίου, αλλά κατανέμεται η αρμοδιότητα μεταξύ δύο 

δικαστηρίων, με συνέπεια να απομένει  να κριθεί η 

συνταγματικότητα της διάταξης  ως προς το εάν  κατά το μέρος αυτό 

προσβάλλει την αρχή του φυσικού δικαστή .  Αντίθετα, στην 

περίπτωση που το ΣτΕ επιλαμβάνεται μετά από αίτημα διαδίκου, το 

δικαστήριο χωρίς να έχουν τεθεί ειδικά κριτήρια στο νόμο ή να έχει 

διαμορφώσει το ίδιο,  μέχρι και σήμερα κριτήρια μέσα από τις 

αποφάσεις του, μπορεί να κρατήσει  και  να εκδικάσει εξ ολοκλήρου 

τη διαφορά, αφαιρώντας τη σχετική αρμοδιότητα του ΤΔΔ.  Παρόλα 

αυτά, η δυνατότητα του ΣτΕ να κρατήσει και να εκδικάσει στο 

σύνολό της την υπόθεση, δεν μεταλλάσσει τη διαφορά από ουσία σε 

ακυρώσεως ή από αρμοδιότητα του δικάζοντος δικαστηρίου  σε 

αρμοδιότητα του ΣτΕ 8687,  και τούτο εμφαίνεται από το γεγονός ότι 

το ΣτΕ θα εφαρμόσει,  κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, τις 

διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 88.   

                                                                                                                                                                      
ότι δεν προβλέπεται τέτοιος τρόπος παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας στη νομοθεσία περί ΣτΕ, 
αναγνωρίζοντας έμμεσα ότι το διοικητικό δικαστήριο συνεχίζει να διατηρεί την αρμοδιότητά του, καθώς 
σύμφωνα με την νομολογία του ΣτΕ η νομιμοποίηση του διαδίκου στο αναρμόδιο δικαστήριο δεν 
λαμβάνεται υπόψη, αλλά απαιτείται νομιμοποίηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Βλ. Η «πρότυπη» ή 
«πιλοτική» δίκη, ό.π.,σ.101. Εντούτοις, στη συνέχεια, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, υποστηρίζει ρητά ότι 
η αρμοδιότητα εκδίκασης του ένδικου βοηθήματος πλέον ανήκει στο ΣτΕ, το οποίο δικαιούται να κρατήσει 
και να εκδικάσει ολόκληρη τη διαφορά και όχι μόνο το νομικό ζήτημα βάσει του οποίου επιλήφθηκε, 
ibidem, σ.110.  
86 Τούτο φαίνεται να υποστηρίζει και ο Μ.Πικραμένος καθώς γράφει «τούτο πρακτικά σημαίνει ότι το 
Συμβούλιο της Επικρατείας επιλαμβάνεται διαφορών ουσίας καθώς και των ακυρωτικών διαφορών που 
δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά του κατά τις πάγιες διατάξεις………», ενώ, συνεχίζει αναφορικά με την 
διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου να κρατεί και να εκδικάζει το οικείο ένδικο βοήθημα για το οποίο δεν 
είναι αρμόδιο, ότι πιο ορθόδοξο στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής μας τάξης και του νομικού μας συστήματος 
θα ήταν το ΣτΕ να επιλύει το νομικό ζήτημα για το οποίο επιλήφθηκε και να παραπέμπει την επίλυση της 
όλης διαφοράς στον αρμόδιο δικαστή, Μ.ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ, Το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά το 
ν.3900/2010, ό.π., σ.1112. 
87 Αντίθετα κατά την άποψη του Γιαννακόπουλου το ΣτΕ καθίσταται αρμόδιο για την εκδίκαση του 
συνόλου της υποθέσεως, η οποία του μεταβιβάζεται, βλ. Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και η χειραφέτηση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, 
ΕφημΔΔ, 1/2014, σ.10-17(15). Ο δε Δελλής θεωρεί ότι το διοικητικό δικαστήριο μετά την θετική πράξη της 
Τριμελούς Επιτροπής του ΣτΕ απολλύει την δικαιοδοσία του και είναι αναρμόδιο ακόμη και για την 
χορήγηση προσωρινής έννομης προστασίας, Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, 
ό.π., σ.154, υποσ.179. Έτσι, μάλλον, Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, ό.π., σ.779, 
Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η «πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη, ό.π., σ.28.  
88 Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η «πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη, ό.π., σ.102. Contra, Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η Διοικητική 
Δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, ό.π., σ. 157, υποσ.194, ο οποίος υποστηρίζει ότι η εφαρμογή της 
δικονομίας του ΣτΕ μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα δυσμενούς δικονομικής μεταχείρισης των διαδίκων, 
καθώς οι κανόνες του ΚΔΔ είναι προσαρμοσμένοι στη φύση των διαφορών αυτών. Και ο Λαζαράτος 
υποστηρίζει ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ 18/1989,  Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, 
ό.π., σ.783, αν και στη συνέχεια αναιρεί αυτή την εκδοχή αναφέροντας ότι το παραδεκτό του ένδικου 
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Με τον τρόπο αυτό βάσιμα μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι με 

τις ρυθμίσεις του ν.3900/ 2010 προσβάλλεται η  αρχή της 

συνταγματικής  διάκρισης  των διαφορών σε ουσίας και ακυρώσεως, 

καθώς εν γένει και η λειτουργική αρμοδιότητα των διοικητικών 

δικαστηρίων, που έχουν συνταγματική κατοχύρωση 89.  Το δε 

επιχείρημα ότι το ΣτΕ μαθημένο από χρόνια στον ακ υρωτικό έλεγχο 

απεχθάνεται να εκδικάζει υποθέσεις ουσίας και σπάνια θα προβεί 

στην εκδίκαση μίας διαφοράς ουσίας στο σύνολό της,  δεν μπορεί να 

αναιρέσει την ενδεχόμενη αντισυνταγματικότητα της διάταξης 90.   

Ένα ανάλογο παράδειγμα από τη νομολογία θα επαληθεύ σει,  

ενδεχομένως, τις αμφιβολίες περί της αντισυνταγματικότητας των 

σχετικών ρυθμίσεων. Με το άρθρο 73ζ παρ.3 του Δημοτικού και  

Κοινοτικού Κώδικα που είχε θεσπιστεί με το π.δ 323/1989,  

ορίστηκε ότι στις περιπτώσεις εκδικάσεως διαφορών περί το κύρος 

των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, το Συμβούλιο  της 

Επικρατείας,  σε περίπτωση αναιρέσεως της αποφάσεως, δικάζει  

την υπόθεση στην ουσία, ακόμη και αν χρειάζεται διευκρίνηση κατά 

το πραγματικό, κατ΄εξαίρεση από τη γενική διάταξη του άρθρου 57 

παρ.2 του π.δ 18/1989 που ορίζει ότι σε περίπτωση όπου η 

υπόθεση χρειάζεται διευκρινίσεις ως προς το πραγματικό της 

μέρος,  το ΣτΕ μετά την αναίρεση της αποφάσεως, παραπέμπει  την 

υπόθεση προς εκδίκαση  στο εκδίδον την απόφαση διοικητικό 

δικαστήριο.  Το ΣτΕ ερμήνευσε τις διατά ξεις των άρθρων 94 και 95 

του Συντάγματος, από τα οποία συνήγαγε το γενικό κανόνα,   

                                                                                                                                                                      
βοηθήματος θα κριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΔ, από τις οποίες διέπεται, σ.784, με αναφορές στις 
1619/2012, 1971/2012, 2164/2012.  
89 Έτσι, Χ.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ, Οι νέες ρυθμίσεις για την διοικητική δίκη: Ο ν.3900/2010. Μία «ανοιχτή» 
επιστολή προς την Πολιτεία, ΘΠΔΔ, 12/2010, σ.1321 επ. Ο Συμεωνίδης αναρωτιέται αν με τη δυνατότητα 
του ΣτΕ να κρατήσει και να εκδικάσει όλη την υπόθεση, όταν πρόκειται για διαφορά ουσίας, εάν 
παραβιάζεται το άρθρο 95 του Συντάγματος και καθίσταται το ΣτΕ δικαστήριο του κοινού δικαίου, βλ. 
Ι.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη διοικητική δικαιοσύνη και ο διάλογος που έχει ανοίξει για 
μία νέα πορεία του κλάδου, ΕφημΔΔ, (3)2011, σ.384-393(392), καθώς ο νόμος απονέμει στο ΣτΕ τη 
δυνατότητα χωρίς ειδική μνεία κατ’ άρθρον 95& 1.γ΄ του Συντάγματος αλλά με πρωτοβουλία των διαδίκων 
να εκδικάζει όλες τις διαφορές ουσίας, βλ. του ιδίου, Η μεταρρύθμιση στο χώρο της διοικητικής 
δικαιοσύνης, ΕφημΔΔ, 4/2010, σ.515-527(525 παρ.73). O Γέροντας επίσης υποστηρίζει ότι με τις νέες 
διατάξεις ανατρέπεται η λειτουργική αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων και επέρχεται ουσιώδης 
μεταβολή στο σύστημα κατανομής των διαφορών μεταξύ των ακυρωτικών δικαστηρίων και των ΤΔΔ, 
βλ.Α.ΓΕΡΟΝΤΑ, Η πρόσφατη μεταρρύθμιση της διοικητικής δικαιοσύνης (ν.3900/2010), ΕφημΔΔ, 3/2011, 
σ.370-383(372, υποσ.12).  
90 Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η «πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη, ό.π., σ.130.  
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σύμφωνα με τον οποίο στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 

ανατίθεται η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας,  ενώ στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας ανήκει,  αντίστοιχα,  ο αναιρετικός 

έλεγχος των τελεσίδικων αποφάσεων των εν λόγω δικαστηρίων. Το 

δικαστήριο έκρινε ότι από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι το ΣτΕ 

μπορεί να παρακρατεί και να εκδικάζει επί της ουσίας την υπόθεση,   

σε περίπτωση αναιρέσεως της αποφάσεως του τακτικού 

διοικητικού δικαστηρίου, μόνον όταν η υπόθεση είναι 

εκκαθαρισμένη κατά το πραγματικό της μέρος.  Συνεχίζει δε το 

δικαστήριο ότι ο κοινός νομοθέτης θα μπορούσε, κάνοντας χρήση 

της ευχέρειας που του παρέχει το άρθρο 95  παρ.1 περ. γ΄ του 

Συντάγματος,  να υπαγάγει,  σε ορισμένες περιπτώσεις,  υπό τους 

όρους και προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, διοικητικές διαφορές 

ουσίας απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας,  ως δικαστήριο 

πρώτου και τελευταίου βαθμού, αλλά όταν ακολουθεί τον γενικό 

κανόνα  που καθιερώνεται από τις  συνδυασμένες διατάξεις των 

άρθρων 94 παρ.1 και 95 παρ.1 περ.β΄ του Συντάγματος, δεν 

επιτρέπεται να επιβάλει την υποχρεωτική παρακράτηση και 

εκδίκαση της υποθέσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά 

την έκδοση αναιρετικής αποφάσεως,  όταν η υπόθεση δεν ε ίναι 

εκκαθαρισμένη, αλλά χρειάζεται διευκρινίσεις κατά το πραγματικό 

της μέρος.  Για τους ανωτέρω λόγους το ΣτΕ έκρινε τις 

προαναφερόμενες διατάξεις του τότε ισχύοντος Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα αντισυνταγματικές.  Επομένως, ανακύπτει 

εύλογα το ανάλογο ερώτημα, αν συνταγματικώς το ΣτΕ μπορεί να 

κρατεί και να εκδικάζει μία διοικητική διαφορά ουσίας που ανήκει 

στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον 

σ’ αυτή τίθεται ένα νομικό ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος,  ενώ, η 

διαφορά υπάγεται καταρχήν,  ακολουθώντας τους γενικούς κανόνες,  

στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.   

Η σύγχυση επιτείνεται από το γεγονός ότι ανήκει στη 

διακριτική ευχέρεια του ΣτΕ να κρατήσει και να εκδικάσει in toto 
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τη διαφορά, χωρίς,  να υπάρχουν για την λήψη της «απ όφασης» 

αυτής κριτήρια στο νόμο ή να έχουν αυτά εξειδικευθεί μέχρι και 

σήμερα από τη νομολογία του δικαστηρίου.  

Εξάλλου, με την ασάφεια των ρυθμίσεων δεν προκύπτει και 

δεν αποσαφηνίζεται  πλήρως  εκ των προτέρων,  ποιο είναι τελικά το 

αντικείμενο της δίκης,  τ ο οποίο εκδικάζει το ΣτΕ.  

& Ο περιορισμός της άσκησης των ενδίκων μέσων  

Επιπλέον, όπως υποστήριξε ο Χρυσανθάκης, πέρα από την 

ενδεχόμενη προσβολή της λειτουργικής αρμοδιότητας των 

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,  οι ρυθμίσεις του ν.3900/2010 ,  

θεσπίζοντας την δυνατότητα της απευθείας εκδίκασης μίας 

υπόθεσης ενώπιον του ΣτΕ και την έκδοση από αυτό αμετάκλητης 

απόφασης επί της διαφοράς, αποκλείουν  την άσκηση του ένδικου 

μέσου της εφέσεως και της αναιρέσεως και εν γένει τη δυνατότητα 

να διέλθει η υπόθεση από  περισσότερα δικαιοδοτικά στάδια, με 

συνέπεια την ματαίωση άσκησης του δικαιώματος προσβολής της 

απόφασης με ένδικα μέσα και εντεύθεν την  αδυναμία της  δικανικής  

ωρίμανσης  της υπόθεσης  μέσω της διατύπωσης περισσότερων 

νομικών γνωμών 91.  Ο Αρναούτογλου στο σημ είο αυτό αντιλέγει ότι 

δεν έχει τεθεί ζήτημα συνταγματικότητας στις περιπτώσεις όπου ο 

νομοθέτης διαφοροποίησε τα όρια του εκκλητού ή κατέστησε 

ανέκκλητες ορισμένες διαφορές,  καταργώντας ουσιαστικά τη 

δυνατότητα άσκησης του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας 92.  

Εντούτοις,  το επιχείρημα αυτό δεν μπορεί να αντιπαρέλθει τη 

βασιμότητα του πρώτου. Καταρχήν, στις περιπτώσεις που 

επικαλείται ο Αρναούτογλου, παρακάμπτεται μόνο ο δεύτερος 

βαθμός δικαιοδοσίας και όχι ο πρώτος, όπως μπορεί να συμβεί στην 

περίπτωση της πιλοτικής δίκης,  και μάλιστα με κριτήρια που 

αναδεικνύουν την ήσσονα σημασία της διαφοράς, ενώ,  αντίθετα 

στην περίπτωση της πιλοτικής δίκης παρακάμπτονται σε κάποιες 

                                                           
91 Χ.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ, Οι νέες ρυθμίσεις για την διοικητική δίκη, ό.π.,  σ.1321 επ. 
92 Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η «πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη, ό.π., σ.13.  
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περιπτώσεις όλοι οι βαθμοί δικαιοδοσίας και δη  για υποθέσεις 

μείζονας σπουδαιότητας.  

& Η νομική φύση της ένδικης αίτησης και της  ασκούμενης 

αρμοδιότητας του ΣτΕ  

Και τελικά ανακύπτει επιτακτικό το ερώτημα: Η αίτηση που 

υποβάλλεται στο ΣτΕ για την απευθείας εισαγωγή και εκδίκαση 

μίας υπόθεσης με τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης από το ίδιο ,  

έχει το  χαρακτήρα ειδικού ένδικου βοηθήματος 93 ή πρόκειται για 

μία απλή διαδικαστική αίτηση του διαδίκου 94;  Η άσκηση της 

εξουσίας αυτής έχει το χαρακτήρα ειδικής αρμοδιότητας του ΣτΕ 95,  

ποια είναι ακριβώς η νομική της φύση;  

Το γεγονός ότι η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει  την 

ύπαρξη εκκρεμοδικίας στον πρώτο ή δεύτερο βαθμό, συνεπάγεται 

ότι η ένδικη αίτηση της πιλοτικής δίκης δεν αποτελεί εισαγωγικό 

της δίκης δικόγραφο, και δεν αποκτά  το χαρακτήρα ένδικου 

βοηθήματος.  Εξάλλου, ο διάδικος δεν αιτείται την χορήγηση 

οριστικής δικαστικής προστασίας με αίτημα την ακύρωση ή 

τροποποίηση της προσβαλλόμενης πράξης αλλά την επίλυση ενός 

νομικού ζητήματος,  με συνέπεια η ασκούμενη αρμοδιότητα του ΣτΕ 

να μην αποκτά τη νομική φύση και τα χαρακτηριστικά ενός ένδικου  

βοηθήματος 96.   

 

                                                           
93 Έτσι, Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η «πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη, ό.π., σ.65. 
94 Έτσι, Τ.ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ, Ο νόμος 3900/2010. Οι θεσμικές αλλαγές στη δικονομία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, ό.π., σ.905, Ε.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Καινοτομίες στο δικονομικό σύστημα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου-Σκέψεις και Προτάσεις, ΘΠΔΔ, 6/2013, σ.481επ(488), Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η «πρότυπη» ή 
«πιλοτική» δίκη, ό.π.,  σ.67.  
95 Ο Σπηλιωτόπουλος υποστήριξε ότι η αίτηση που απευθύνει ο διάδικος μίας εκκρεμούς δίκης στην 
Επιτροπή του ΣτΕ για την απευθείας εισαγωγή μιας υπόθεσης στο δικαστήριο αυτό, έχει το χαρακτήρα 
ενός νέου, ειδικής μορφής ένδικου βοηθήματος, το οποίο εντάσσεται σε ένα μηχανισμό άσκησης μίας 
έκτακτης αρμοδιότητας του δικαστηρίου. Βλ. Ε.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ, Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011, σ.167-168.   
96 Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, ό.π., 778.  
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& Πιλοτική δίκη, αρχή του φυσικού δικαστή και δέσμευση των 

διοικητικών δικαστηρίων από το ερμηνευτικό δεδικασμένο της 

απόφασης του ΣτΕ επί της πιλοτικής δίκης  

 Περαιτέρω, επόμενη ένσταση που μπορεί να διατυπωθεί κατά 

της συνταγματικότητας των ρυθμίσεων του ν. 3900/2010, είναι 

μήπως με την μεταβίβαση της υπόθεσης από τον αρμόδιο δικαστή 

στο ΣτΕ, ακόμη κι αν αυτή μεταβιβάζεται μόνο ως προς το σκέλος 

του σημαντικού νομικού ζητήματος, αφαιρείται μία υπόθεση  ή ένα 

νομικό ζήτημα  από τον φυσικό της δικαστή, κατά παράβ αση του 

άρθρου 8 παρ.1 του Συντάγματος 97.  Επιπλέον, την ίδια ένσταση 

εγείρει και η υποχρέωση των διοικητικών δικαστηρίων, στα οποία 

εκκρεμούν ένδικα βοηθήματα ή μέσα στα οποία τίθεται  το ίδιο 

νομικό ζήτημα, να αναστείλουν τις δίκες που διεξάγονται ενώπιον 

τους,  έως την έκδοση της αποφάσεως του ΣτΕ επί της πιλοτικής 

δίκης 98.    

Κατά την άποψη του Αντιπροέδρου του ΣτΕ Φίλη 

Αρναούτογλου, δεν παραβιάζεται με την μεταβίβαση της υπόθεσης 

στο ΣτΕ, βάσει του άρθρου 1 του ν.3900/2010, η αρχή του φυσικού 

δικαστή, καθώς ο ίδιος ο νόμος καθιστά φυσικό δικαστή το ΣτΕ για 

τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προκύπτουν σημαντικά νομικά 

ζητήματα που αφορούν ευρύτερο κύκλο προσώπων, με τη γενική 

και αφηρημένη ρύθμιση του προαναφερόμενου άρθρου 99.   

Ανακύπτει όμως το ερώτημα εάν το άρθρο 1 του ν.3900/2010,  

το οποίο φέρεται να παραβιάζει την αρχή του φυσικού δικαστή,  

μπορεί να αποτελεί ταυτόχρονα και τη διάταξη του νόμου, με την 

οποία ορίζεται ο νέος φυσικός δικαστής ή η άποψη αυτή οδηγεί να 

εισάγει στο συλλογισμό που διατυπώθηκε μία petitio principii ,  

                                                           
97 Αυτή τη γνώμη διατύπωσε η Ολομέλεια των Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας στο 
κείμενο που συνέταξε με τίτλο «Προτάσεις για επιτάχυνση της δίκης», παρ.27, in 
http://www.dsc.gr/portal/148-news/latest-news/1063-2011-11-02-11-30-30, τελευταία πρόσβαση στις 
03.04.2014. Βλ. Χ.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ, Οι νέες ρυθμίσεις για την διοικητική δίκη, ό.π., σ.1321 επ. 
98 Βλ.Α.ΤΣΙΡΩΝΑ, Η δικονομική μεταρρύθμιση, ό.π., σ.427.  
99 Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η «πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη, ό.π., σ.71.  

http://www.dsc.gr/portal/148-news/latest-news/1063-2011-11-02-11-30-30
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συντάσσοντας ο εισηγητής της ένα αυτοαναφορικό κυκλικό 

συλλογισμό.  

Καταρχήν, η αρχή του νόμιμου  ή φυσικού  δικαστή επιτάσσει 

να προσδιορίζεται εκ των προτέρων , πριν την έναρξη της 

εκκρεμοδικίας,  με ρητή διάταξη νόμου ,  ο δικαστής που είναι 

αρμόδιος να εκδικάσει κάθε υπόθεση, όμοια, από άποψη 

αντικειμένου, με συγκεκριμένη υπόθεση, για την οποία πρόκειται 

κάθε φορά.  Ο νόμος αυτός πρέπει να καθορίζει την δικαιοδοσία και  

την αρμοδιότητα του δικαστηρίου κατά τρόπο γενικό και 

αφηρημένο, με γενικά και αντικειμενικά κριτήρια 100.  Οι διατάξεις,  

όμως, του άρθρου 1 του ν.3900/2010 δεν μπορούν εγγενώς να 

προσδιορίσουν εκ των προτέρων, πριν από την άσκηση του ένδικου 

βοηθήματος και την έναρξη της εκκρεμοδικίας,  ποιος είναι ο 

αρμόδιος δικαστής για κάθε όμοι α υπόθεση που παρουσιάζει 

γενικότερο ενδιαφέρον και αφορά ευρύτερο κύκλο προσώπων,  

αλλά, αντίθετα, προϋποθέτει  την έναρξη της εκκρεμοδικίας  ενώπιον 

τρίτου δικαστηρίου , απαιτεί την έκδοση πράξης  της Επιτροπής του 

ΣτΕ για την κατάφαση και θεμελίωση της αρμοδ ιότητας  επί της 

πιλοτικής δίκης,  εξαρτώντας την από κριτήρια  που δεν  είναι  εκ των 

προτέρων αντικειμενικώς διαγνώσιμα , με συνέπεια να μην μπορούν 

να προσδιοριστούν  εκ των προτέρων ποιες διαφορές υπάγονται 

στην αρμοδιότητα του ΣτΕ .   

Πέραν όμως τούτου, μπορεί  η διάταξη του άρθρου 1 του 

ν.3900/2010 να θεωρηθεί ότι εισάγει μία γενική και αφηρημένη 

ρύθμιση  που χρησιμοποιεί αντικειμενικά κριτήρια ; Η διάταξη αυτή 

χρησιμοποιεί τα κλασσικά νομικά κριτήρια με τα οποία 

διακρίνονται οι αρμοδιότητες μεταξύ του ΣτΕ και τω ν τακτικών 

διοικητικών δικαστηρίων και υπάγει στο ΣτΕ μία νέα αρμοδιότητα 

καθιστώντας το φυσικό δικαστή για αυτές ή αποτελεί αντίθετα μία 

ρύθμιση η οποία αφίσταται από τον σκοπό να διακρίνει τις 

                                                           
100 Κ.ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, 
σ.378.  
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αρμοδιότητες και έχει ως αποτέλεσμα ή και έμμεσο στόχο να 

καταστήσει τελικώς το ΣτΕ ως το δικαστήριο που εκδικάζει 

αμετάκλητα τις σπουδαιότερες υποθέσεις που προκύπτουν επί των 

διοικητικών διαφορών 101;   

Όπως διατυπώθηκε από την διοικητική ολομέλεια του ΣτΕ 

στο με αριθμό 1/2008 πρακτικό της 102,  η αρμοδιότητα του νομοθέτη  

να θεσπίζει ειδικούς νόμους, σχετικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δικαστηρίων και τις αρμοδιότητές τους,  «….είναι  

απολύτως  συμβατή  με  την  αναγνωριζόμενη  στους  δικαστές  

προσωπική  και  λειτουργική  ανεξαρτησία  (άρθρο  87 παρ .  1 του  

Συντάγματος) και  την  αρχή  του  φυσικού  δικαστή  (άρθρο  8),  εφ’ 

όσον  οι  εν  λόγω  ρυθμίσεις  είναι  πάγιες  και  αφηρημένες ,  δεν  

αφορούν ,  δηλαδή ,  σε  συγκεκριμένους  δικαστές  και  δεν  αποβλέπουν  

στον  επηρεασμό  της  κρίσεως  σε  συγκεκριμένες  υποθέσεις  ή  σε  

παρέμβαση  στην  ανεξαρτησία  της  Δικαιοσύνης…..».  Το ζήτημα που 

τίθεται είναι επομένως εάν οι ρυθμίσεις του ν.3900/2010 είναι 

πάγιες και αφηρημένες,  πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια ή αντίθετα 

μπορούν να πλήξουν με τρόπο άμεσο ή έμμεσο την ανεξαρτησία της 

δικαιοσύνης.   

Η  αρχή του φυσικού ή του νόμ ιμου δικαστή επιτάσσει κάθε 

διαφορά που ανακύπτει να εκδικάζεται από τον δικαστή που έχει 

οριστεί γενικά και εκ των προτέρων από τον νόμο, και όχι από το 

δικαστή που ορίζεται ειδικά για ένα άτομο ή μία συγκεκριμένη 

υπόθεση 103.  Το αρμόδιο δικαστήριο πρέπει να  καθορίζεται με γενικά 

και αντικειμενικά κριτήρια «κατά γενικές και αφηρημένες 

κατηγορίες,  με κριτήρια εντελώς άσχετα προς τις συγκεκριμένες 

δικαζόμενες υποθέσεις» 104.  Εξάλλου, το άρθρο 8 του Συντάγματος 

δεν επιτρέπει αποκλίσεις από τους γενικούς κανόνες της  

                                                           
101 Με αυτή την έννοια, βλ. την εισαγωγή του Α.Καιδατζή, in M.TUSHNET, Ο έλεγχος συνταγματικότητας 
των νόμων, Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ, (μετάφραση-εισαγωγή Α.ΚΑΙΔΑΤΖΗ), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 
2013, σ.31.  
102 Το πρακτικό αυτό είναι δημοσιευμένo in ΘΠΔΔ, 2/2008, σ.223.  
103 Π.ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σ.290.  
104 ibidem, σ.292. 
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αρμοδιότητας με in concreto κανόνες.  Ο προβληματισμός που 

ανακύπτει,  επομένως, έγκειται αφενός μεν στο εάν πληρούνται οι 

ανωτέρω προϋποθέσεις που τάσσει η αρχή του φυσικού δικαστή 

από το άρθρο 1 του ν.3900/2010, όταν η αρμοδιότητα του ΣτΕ επί 

της πιλοτικής δίκης εξαρτάται από την σπουδαιότητα του 

ζητήματος που τίθεται με την δικαζόμενη υπόθεση, ήτοι με κριτήριο 

που συνέχεται με την ίδια την υπόθεση και απαιτεί σταθμίσεις και 

εκτιμήσεις που συνδέονται με το περιεχόμενό της,  αφετέρου δε εάν 

εισάγεται με τις ρυθμίσεις αυτές εξαίρεση στους γενικούς κανόνες 

της αρμοδιότητας με in concreto κανόνες και δη μετά την 

εκκρεμοδικία της υποθέσεως 105.  

Μία διαφορά μπορεί πράγματι να δημιουργεί περισσότερα 

νομικά ζητήματα, για τα οποία να έχουν αρμοδιότητα περισσότερα 

του ενός δικαστήρια, με συνέπεια η υπόθεση να διαιρείται σε 

περισσότερες  υποθέσεις και οι δίκες μεταξύ τους να συνέχονται με 

το δεσμό της προδικαστικότητας. Στην περίπτωση αυτή, όμως, της 

συναρμοδιότητας,  της διαζευκτικής αρμοδιότητας ή της 

κατάτμησης της διαφορ άς θα πρέπει να είναι προσδιορισμένη με 

ακρίβεια και αυστηρά κριτήρια ,   η  αρμοδιότητα κάθε  συναρμόδιου  

δικαστηρίου 106.   

Εξάλλου, τα κριτήρια της αρμοδιότητας, πρέπει να τίθενται  

πριν από την  έναρξη της  εκκρεμοδικίας  και δεν δύνανται να 

μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της 107,  ακόμη και αν αυτό, 

προβλέπεται στο νόμο, γιατί τότε παραβιάζεται η αρχή του φυσικού 

                                                           
105 Σύμφωνα με τον Γιαννακόπουλο, νόμιμος δικαστής είναι αυτός που προσδιορίζεται από τον νομοθέτη, 
πριν την δημιουργία της διαφοράς, θεωρώντας ότι το άρθρο 1 του ν.3900/2010 πληροί τις προϋποθέσεις 
αυτές, βλ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο της 
συνταγματικότητας των νόμων, ό.π, σ.61, παρ.272. Εντούτοις, η αρχή του φυσικού δικαστή απαιτεί το 
αρμόδιο δικαστήριο όχι μόνο να καθορίζεται με νομοθετική ρύθμιση πριν τη δημιουργία της διαφοράς, 
αλλά η διαφορά να εγείρεται εξυπαρχής στο αρμόδιο δικαστήριο και όχι να μεταφέρεται μετά την 
εκκρεμοδικία της σε άλλο δικαστήριο, αφού πρώτα εγερθεί στο γενικώς αρμόδιο δικαστήριο. Στην 
περίπτωση της πιλοτικής δίκης το ΣτΕ καθορίζεται ως αρμόδιο δικαστήριο μετά την εκκρεμοδικία, καθώς η 
υπόθεση πρέπει να εκκρεμεί στο αρχικώς αρμόδιο δικαστήριο. 
106 Ε.ΚΛΟΥΔΑ, Η πρότυπη δίκη ως σύγχρονο μοντέλο δίκης, ό.π., σ.2418. 
107 Ε.ΚΛΟΥΔΑ, Η πρότυπη δίκη ως σύγχρονο μοντέλο δίκης, ό.π., σ.2419.  
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δικαστή 108.   Η δε άποψη που διατυπώθηκε από το Δελλή ότι το ΣτΕ,  

μέσα από την νομολογία του, δεν καθορίζει ως χρονικό όριο 

μεταβολής της αρμοδιότητας  του δικαστηρίου,  την εκκρεμοδικία 

μίας υπόθεσης, δεν λαμβάνει υπόψη της και παρορά,  ότι στις 

περιπτώσεις που έκρινε το ΣτΕ μεταβλήθηκε η γενική αρμοδιότητα 

του δικαστηρίου, το οποίο απεκδύθηκε πλήρως της αρμοδιότητας 

εκδίκασης κάθε όμοιας υποθέσεως μετά την έκδοση του νόμου, με 

βάση πρόσφορα γενικά και αντικειμενικά κριτήρια 109.    

Περαιτέρω, κατά την άποψη του Δελλή, δεν παραβιάζεται η 

αρχή του φυσικού δικαστή όταν η μεταφορά μίας αρμοδιότητας 

από το ένα δικαστήριο στο άλλο δικαιολογείται από λόγους 

δημοσίου συμφέροντος,  με βάση υφιστάμενη διάταξη νόμου και 

κριτηρίων με γενικό και αντικειμενικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον 

Δελλή,  οι διατάξεις του ν.3900/2010 πληρούν τις προϋποθέσεις  

αυτές,  καθώς ιδρύεται συντρέχουσα αρμοδιότητα του ΣτΕ για την 

ίδια υπόθεση, καθιστώντας τον ανώτατο δικαστή ,  φυσικό δικαστή 

για αυτή, θεσπιζόμενη με τυπικό νόμο, ο οποίος έχει θέσει εκ των 

προτέρων τις αντικειμενικές προϋποθέσεις που πρέπει να 

συντρέχουν  110.   

Οι προϋποθέσεις ,  όμως,  που τίθενται στο νόμο  δεν 

παρίστανται  και τόσο αντικειμενικές,  καθώς για το εάν πρόκειται 

για ζήτημα γενικότερου  ενδιαφέροντος που αφορά ευρύτερο κύκλο 

προσώπων, ανήκει στο ΣτΕ να το κρίνει ,  χωρίς να έχουν τεθεί για 

την εξειδίκευση των αορίστων εννοιών του νόμου, ειδικότερα 

κριτήρια για τη θεμελίωση της σχετικής κρίσης  του .  Και,  ναι,  μεν η 

αρμοδιότητα του καταρχήν αρμοδίου δικαστή αφαιρείται με πράξη  

άλλου δικαιοδοτικού οργάνου, εντούτοις,  και σ’ αυτή την 

                                                           
108Κ.ΜΠΕΗΣ/Κ.ΚΑΛΑΒΡΟΣ/Σ.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Πολιτική δικονομία, Γενικό μέρος, Διαδικασία στα 
πρωτοβάθμια δικαστήρια, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2003, σ.171.  
109 Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, ό.π., σ.165, υποσ.225 με αναφορές στην 
ΣτΕ 2611/2004.  
110 Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, ό.π., σ.165.  
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περίπτωση μπορεί να τεκμηριωθεί η παραβίαση της αρχής του 

φυσικού δικαστή 111.   

Εξάλλου, ο φυσικός δικαστής δεν μπορεί να αφαιρεθεί με 

αίτημα ενός από τους διαδίκους.  Στην περίπτωση, όμως, της 

πιλοτικής δίκης,  όταν το ΣτΕ επιλαμβάνεται μετά από αίτηση του 

διαδίκου, ο έτερος διάδικος χάνει τον δικαστή που του έχει ορίσει ο 

νόμος,  με αίτημα του άλλου διαδίκου και χωρίς τη δι κή του ρητή 

συγκατάθεση. Ένα παρόμοιο ερώτημα θέτει και ο Πικραμένος,  όταν 

αναρωτιέται,  εάν ο διάδικος χάνει το δικαστή που του έχει ορίσει  

εκ των προτέρων ο νόμος, χωρίς τη συγκατάθεσή του 112,  σε 

αντίθεση με την αρχή του φυσικού δικαστή του άρθρου 8 παρ.1 τ ου 

Συντάγματος, εφόσον ο έτερος διάδικος,  μετά την άσκηση του 

ένδικου βοηθήματος στο αρμόδιο κατά τις πάγιες διατάξεις 

δικαστήριο,  αιτηθεί την μεταβίβαση της υπόθεσης στο ΣτΕ 

σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3900/2010. Εντούτοις,  στη συνέχεια 

σπεύδει να διευκρινίσει ότι κατά την ορθότερη εκδοχή δεν τίθεται 

θέμα αντισυνταγματικότητας,  διότι η ρύθμιση του άρθρου 1 του 

ν.3900/2010 είναι γενική και αφηρημένη, καταλαμβάνει όλες τις 

δίκες και επιδιώκει σκοπό δημοσίου συμφέροντος,  συνιστάμενου 

στην ταχύτερη εκδίκαση των διοικητικών διαφορών που αφορούν 

μεγάλο αριθμό προσώπων και διαφορών 113.   

 Η νομολογία ,  πάντως ,  φαίνεται να έχει διατυπώσει σε 

παρόμοια περίπτωση, αντίθετη άποψη. Συγκεκριμένα,  στην με 

                                                           
111 Β.ΚΟΝΔΥΛΗΣ, Ο φυσικός ή νόμιμος δικαστής, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2007, σ.137-
138. 
112 Για το λόγο αυτό  ο Δελλής προτείνει να ενημερώνεται ο αντίδικος του διαδίκου για την κατάθεση του 
αιτήματος, καθώς και το διοικητικό δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί το ένδικο βοήθημα ή μέσο, Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η 
διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, ό.π., σ.152. Contra, Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η «πρότυπη» ή 
«πιλοτική» δίκη, ό.π., σ.37.  Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ακόμη πιο διασταλτικά,  
στις παρατηρήσεις και προτάσεις της, σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
«Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις», ΕΔΚΑ 2011, σ. 
122, υποστήριξε ότι η πράξη της τριμελούς Επιτροπής θα συνιστά, εφόσον είναι θετική, πράξη 
προπαρασκευαστική της ενώπιον του ΣτΕ κύριας διαδικασίας, η οποία αφορά τα έννομα συμφέροντα των 
διαδίκων, ενόψει και του ότι η απόφαση του ΣτΕ στην πρότυπη υπόθεση θα τους δεσμεύει. Τα ίδια έννομα 
αποτελέσματα θα αφορά και η απορριπτική πράξη. Γι΄ αυτό, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 20 παρ. 1 Σ. και 6 
παρ. ΕΣΔΑ θα πρέπει να παρέχεται στους διαδίκους, είτε ζήτησαν την εισαγωγή της υπόθεσης στο ΣτΕ είτε 
όχι, δυνατότητα να εκθέσουν τις απόψεις τους στην τριμελή Επιτροπή πριν αυτή εκδώσει την πράξη. Η μη 
παροχή τέτοιας δυνατότητας μπορεί να θεωρηθεί ασύμβατη και με τον συνταγματικό κανόνα περί 
φυσικού δικαστή (άρθρο 8 παρ. 1 Σ).   
113 Μ.ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ, Το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά το ν.3900/2010, ό.π, σ. 1110.  
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αριθμό 3833/1997 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, το δικαστήριο 

απασχόλησε το ζήτημα, εάν, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 29 

περ.η΄ του ν.1756/1988, σύμφωνα με την οποία ο Γενικός 

Επίτροπος της Επικράτειας μπορεί να ασκεί αίτηση αναιρέσεως 

υπέρ του νόμου κατά οποιασδήποτε αποφάσεως διοικητικού 

δικαστηρίου, χωρίς την τήρηση δι κονομικών προθεσμιών ή άλλων 

κανόνων, η ιδιόρρυθμη αυτή δικαστική προσφυγή μπορεί να 

ασκηθεί κατά αποφάσεως διοικητικού πρωτοδικείου, εναντίον της 

οποίας έχει ήδη ασκηθεί έφεση, η οποία εκκρεμεί.  Το ΣτΕ έκρινε ότι 

στην περίπτωση αυτή δεν είναι παραδεκτή η άσκηση της αιτήσεως 

αναιρέσεως υπέρ του νόμου, καθώς, ναι,  μεν,  αυτή ασκείται κατά 

αποφάσεων οριστικών και τελεσίδικων οιουδήποτε αντικειμένου,  

αλλά, όχι,  κατά αποφάσεων εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί 

έφεση από τους διαδίκους της πρωτοβάθμιας δίκης.  Αντί θετη 

ερμηνευτική εκδοχή θα αντίκειτο στην αρχή της λειτουργικής και 

προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστών, δεδομένου ότι θα 

συνεπαγόταν την αφαίρεση της υπόθεσης από το αρμόδιο 

δικαστήριο.  Στην απόφαση διατυπώθηκε και μειοψηφία, η οποία 

έκρινε ότι παραδεκτώς σύμφωνα με τη γραμματική ερμηνεία της 

διάταξης ασκείται η αίτηση αναιρέσεως υπέρ του νόμου και κατά 

οριστικής απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου κατά της οποίας 

έχει ασκηθεί έφεση, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί,  καθώς το 

δικαστήριο του δεύτερου βαθμού μπ ορεί να προβεί στην εκδίκαση 

της υπόθεσης χωρίς να δεσμεύεται από την απόφαση που θα 

εκδοθεί από το ΣτΕ, δεδομένου ότι αυτή δεν παράγει έννομα 

αποτελέσματα για τους διαδίκους.   

Από την προαναφερόμενη απόφαση αναδεικνύεται με 

σαφήνεια ότι οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση παρεμβολή στο 

δικαιοδοτικό έργο του αρμοδίου δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η 

υπόθεση και αφαίρεση ή δέσμευση της δικαιοδοτικής του κρίσης 

από έτερο δικαστικό σχηματισμό ή απόφαση, αποτελεί παραβίαση 

της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας το υ δικαστή και 



37 

 

προσβολή της αρχής του φυσικού δικαστή και είναι 

αντισυνταγματική. Ακόμη και η μειοψηφία που διατυπώθηκε στην 

προαναφερόμενη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία να 

σημειωθεί ότι εξέλιπε κατά την έκδοση της με αριθμό 4726/1997 

όμοιας απόφασης του ίδιου σχηματισμού που δημοσιεύθηκε κατά 

τον ίδιο χρόνο, έκρινε ότι είναι μεν συνταγματική η διάταξη αλλά 

στήριξε την κρίση της στο γεγονός ότι το αρμόδιο δικαστήριο 

εξακολουθεί να διατηρεί την αρμοδιότητα εκδίκασης της υπόθεσης, 

και δη,  χωρίς να δεσμεύεται από τα κριθέντα από το ΣτΕ.  

Οι ρυθμίσεις της πιλοτικής δίκης και συγκεκριμένα η 

αφαίρεση της υπόθεσης από το αρμόδιο δικαστήριο κατά ένα μέρος 

ή συνολικά,  και η μεταβίβασή της στο ΣτΕ, ενώ έχει ήδη ασκηθεί το 

ένδικο βοήθημα ή μέσο και η υπόθεση εκ κρεμεί,  παρουσιάζουν 

ομοιότητες με τα νομικά περιστατικά της προαναφερόμενης 

απόφασης, όπου κρίθηκε, κατά ελάσσονα λόγο,  ότι η παρεμβολή 

τρίτης δίκης,  ενώ εκκρεμεί για το ίδιο ζήτημα η άσκηση εφέσεως,  

αποτελεί παραβίαση αφενός μεν της λειτουργικής και προσ ωπικής 

ανεξαρτησίας του δικαστή, αφετέρου δε της αρχής του φυσικού 

δικαστή.  

Επιπρόσθετα, ο ίδιος προβληματισμός προσβολής της αρχής 

του φυσικού δικαστή τίθεται και αναφορικά με την υποχρέωση που 

τίθεται στα άλλα δικαστήρια  της διοικητικής δικαιοσύνης,  να 

αναστείλουν την εκδίκαση των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον 

τους,  μετά την δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο της πράξης της 

Τριμελούς Επιτροπής του ΣτΕ με την οποία μία υπόθεση εισάγεται  

προς εκδίκαση σύμφωνα με τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης,  έως 

την έκδοση αποφάσεως από το ανώτατο ακυρωτικό, εφόσον σ’  

αυτές τίθεται το ίδιο νομικό ζήτημα που θα απασχολήσει το ΣτΕ. 

Αυτή η αναστολή εκδίκασης, οδηγεί αναγκαστικά σε αναβολή των 

υποθέσεων που δεν έχουν συζητηθεί και σε ανασταλτική απόφαση 

του δικάζοντος δικαστηρίου, για υποθέσεις που έχουν ήδη 
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συζητηθεί 114.  Όμως, για ποιο λόγο να ανασταλεί η εκδίκαση της 

υπόθεσης ενώπιον του φυσικού της δικαστή, επειδή διεξάγεται μία 

δίκη με άλλους διαδίκους,  ενώπιον ενός άλλου δικαστηρίου, η οποία 

μάλιστα δεν είναι δεσμευτική για  το δικαστή; Ποια είναι η 

χρησιμότητα του θεσμού της αναστολής εκδίκασης της υπόθεσης,  

εφόσον, ούτως ή άλλως, το δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί και 

διαφορετικά 115;   

Μάλιστα  αυτή η αποχή εκδίκασης επί του τιθέμενου 

ζητήματος μπορεί να αφορά όχι μόνο την όμοια  οριστική  δικαστική 

προστασία αλλά και άλλους είδους έννομη προστασία, όπως την 

προσωρινή, όταν το δικαστήριο καλείται να κρίνει  την πρόδηλη 

βασιμότητα του ένδικου βοηθήματος  επί θέματος νομιμότητας ή 

συνταγματικότητας που εκκρεμεί στο ΣτΕ με τη διαδικασία  της 

πιλοτικής δίκης 116.   

Με την ρύθμιση αυτή, πέραν του ότι προσβάλλεται η αρχή του 

φυσικού δικαστή,  δεν επέρχεται μία πρόσθετη καθυστέρηση 

εκδίκασης των υποθέσεων;  

Η μοναδική λογική εξήγηση για την επιβολή υποχρέωσης στο 

δικαστήριο να αναστείλει τη δίκη πο υ διεξάγεται  ενώπιον του έως 

την έκδοση της αποφάσεως του ΣτΕ είναι η δέσμευσή του από το 

περιεχόμενο της αποφάσεως 117.  Τούτο  επιρρώνεται από το 

επιχείρημα ότι,  παρόμοια δικονομική υποχρέωση επιβάλλεται στα 

δικαστήρια, ήτοι να αναβάλλουν την έκδοση οριστικής  απόφασης,  

                                                           
114 Ο Αρναούτογλου θεωρεί θεμιτή την εκδοχή να παρακρατείται η απόφαση από το δικαστήριο και να μην 
εκδίδεται απόφαση, ενόσω εκκρεμεί το ζήτημα στο ΣτΕ, ειδικά όταν το τελευταίο αφορά ζητήματα του 
παραδεκτού, βλ. Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η «πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη, ό.π., σ.83.  
115 Το ίδιο ερώτημα θέτει και ο Αρναούτογλου, στο οποίο όμως δεν απαντά με ιδιαίτερη πειστικότητα, 
καθώς αναφέρει ότι οι δίκες αναστέλλονται για να λάβουν υπόψη τους τα δικαστήρια τη νομολογία του 
ΣτΕ, δεδομένου ότι αν συνεχίσουν να εκδίδουν ακώλυτα αποφάσεις θα πληγεί η ασφάλεια δικαίου και ο 
σκοπός του νόμου που είναι η ενότητα της νομολογίας, Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η «πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη, 
ό.π., σ.75.  
116 ΔΕφΛαρ(σε συμβούλιο) 49/2012, σκ. 4, όπου κρίθηκε ότι:«Επειδή το προδήλως βάσιμο της αίτησης 
ακυρώσεως που έχει ασκηθεί κατά των ανωτέρω πράξεων δεν εξετάζεται από το Δικαστήριο στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον το ζήτημα της νομιμότητας της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, με 
το οποίο έχει συναρτηθεί και η τρίτη προσβαλλόμενη πράξη, εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατόπιν της ανωτέρω πράξεως της Επιτροπής…».  
117 Ζ.ΛΑΔΑ, Ο θεσμός της πρότυπης δίκης ως μηχανισμός αντιμετώπισης των όμοιων υποθέσεων από τα 
διοικητικά δικαστήρια, ό.π., σ.734.  
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μόνο στην περίπτωση που καλούνται να εφαρμόσουν διάταξη 

τυπικού νόμου, η αμφισβήτηση της αντισυνταγματικότητ ας  της 

οποίας,  εκκρεμεί ενώπιον του ΑΕΔ, ενόψει της απόλυτης ισχύος του 

δεδικασμένου που παράγουν οι αποφάσεις του ΑΕΔ, οι οποίες 

ισχύουν  έναντι όλων και συνεπάγονται σε πολλές περιπτώσεις την 

κατάργηση του δεδικασμένου ή της εκτελεστότητας της αντίθετης 

δικαστικής απόφασης 118.   

Και τι θα συμβεί αν το δικαστήριο προχωρήσει στην εκδίκαση 

της υποθέσεως παρά την de jure υποχρέωση  του να αναστείλει τη 

διαδικασία; Αν  το δικαστήριο δεν αναβάλλει ή αναστείλει την 

εκδίκαση της υποθέσεως, η απόφασή του υπόκειται σε ένδικα μέσα 

λόγω αναρμοδιότητας; Ιδρύεται  λόγος εφέσεως ή αναιρέσεως λόγω 

αναρμοδιότητας του δικαστηρίου ή ακόμη και λόγος ανακοπής 

ερημοδικίας 119;  Κατά την γνώμη μας δεν πρόκειται για έκδοση 

αποφάσεως χωρίς αρμοδιότητα του δικάζοντος δικαστηρίου, καθώς 

το δικαστήριο συνεχίζει να είναι αρμόδιο,  βάσει των γενικών 

διατάξεων. Το μόνο που διαβλέπουμε, ως συνέπεια της παραβίασης 

της διάταξης,  είναι η δυνατότητα άσκησης εφέσεως ή αναιρέσεως,  

για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης της 

απόφασης 120.   

Επιπλέον, με τα άρθρα 40 παρ.2 και 113 του ν.4055/2012,  

προβλέφθηκε ότι οι υποθέσεις των οποίων η εκδίκαση είχε 

ανασταλεί και στις οποίες,  είτε τίθεται μόνο το νομικό ζήτημα που 

επέλυσε το ΣτΕ, είτε εκτός από αυτό τίθενται λόγοι που είναι  

προφανώς απαράδεκτοι ή αβάσιμοι,  εισάγονται υποχρεωτικά προς 

κρίση σε συμβούλιο,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 Α  και 

34Β του π.δ 18/1989 και 126 Α  του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας,  

ενώ, αν μετά από αίτημα διαδίκου εισαχθούν στο ακροατήριο και το 

δικάζον δικαστήριο επιλύσει την υπόθεση ακολουθώντας την κρίση 

                                                           
118 ΑΠ 10/2001, ΝοΒ, 2001, σ.1820, AΠ 1554/2002, ΔτΑ, 17/2003, σ.288, στις οποίες κρίθηκε ότι η 
απόφαση του ΑΕΔ ισοδυναμεί με νομοθετική μεταβολή και επάγεται την κατάργηση του δεδικασμένου και 
της εκτελεστότητας. 
119 Έτσι, Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, ό.π., σ.156, υποσ.188.  
120 Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, ό.π., σ.781.  
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του ΣτΕ, επιδικάζεται εναντίον του αιτηθέντος και ηττηθέντος 

διαδίκου, διπλάσια δικαστική δαπάνη από  αυτή που προβλέπεται 

στον αντίστοιχο κώδικα.   

Οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται να δημιουργούν ένα 

αμάχητο τεκμήριο υπέρ της πρόδηλης βασιμότητας ή μη του 

εκκρεμούς ένδικου βοηθήματος ή μέσου, του οποίου η εκδίκαση είχε 

ανασταλεί,  λόγω του ότι σε αυτό τίθετ αι το ίδιο νομικό ζήτημα που 

απασχόλησε και επέλυσε το ΣτΕ, υποχρεώνοντας με αυτό τον τρόπο 

τον προϊστάμενο πρόεδρο ή τον πρόεδρο του συμβουλίου 

διεύθυνσης του δικαστηρίου, χωρίς έτερη κρίση και χωρίς την 

απαιτούμενη ομοφωνία που απαιτείται για την έκδοση παρόμοιων 

αποφάσεων, να εισάγει την υπόθεση σε συμβούλιο ως προφανώς 

αβάσιμη ή απαράδεκτη, στηριζόμενος ουσιαστικά στο γεγονός ότι η 

απόφαση του ΣτΕ που εκδίδεται επί της διαδικασίας του άρθρου 1 

του ν.3900/2010 είναι δεσμευτική για τα δικάζοντα το ίδιο ζή τημα 

δικαστήρια. Πράγματι,  όπως, γράφει ο Αρναούτογλου,  

αυτοερωτόμενος αν ο διοικητικός δικαστής μπορεί να αποστεί από 

τα κριθέντα από μία απόφαση του ΣτΕ που εκδόθηκε σύμφωνα με 

τη διαδικασία του άρθρου 1 του ν.3900/2010, «απλώς ο νομοθέτης 

πιθανολογώντας  ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί,  κατέστησε 

υποχρεωτική την εισαγωγή της υπόθεσης στην διαδικασία σε 

συμβούλιο ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός απονομής της διοικητικής 

δικαιοσύνης 121», ενώ, στη συνέχεια αναρωτώμενος αν οι διάδικοι θα 

αιτηθούν την εισαγωγή της υπό θεσης στο ακροατήριο και όχι εν 

συμβουλίω απαντά ότι «θεωρητικά κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται.  

Στην πράξη,  βέβαια, ας ετοιμάζονται ήδη για την καταβολή της 

σχετικά αυξημένης δικαστικής δαπάνης… 122».  

Ωστόσο, αν η ανασταλείσα υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερα όχι  

μόνο νομικά αλλά και πραγματικά περιστατικά,  σε σχέση με την 

πραγματική βάση του αντικειμένου της πιλοτικής δίκης,  δεν 

                                                           
121  Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η «πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη, ό.π., σ.164.  
122  Ibidem, σ.165.  
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καθίσταται επιτακτική η τήρηση της ακροαματικής διαδικασίας 

προκειμένου το δικαστήριο να ασκήσει την πλήρη δικαιοδοσία του 

και να αποκρυσταλλώσει την  ουσιαστική  κρίση του για την 

εκδίκαση της διαφοράς 123;  Περαιτέρω, η  εκδίκαση της διαφοράς 

χωρίς προηγούμενη δικαστική ακρόαση και χωρίς την τήρηση της 

δημοσιότητας της διαδικασίας δεν προσβάλλ ει  ουσιώδεις εκφάνσεις 

του δικαιώματος παροχής  παροχής  έννομης προστασίας 124;   

Εξάλλου, οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις για να είναι έλλογες 

και ορθολογικές,  και να πραγματοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο 

θεσπίστηκαν, ήτοι η ενότητα της νομολογίας,  προϋποθέτουν ή και 

σιωπηρά επιτάσσουν, ο κατώτερος δικαστής να συμμ ορφωθεί με 

την απόφαση που θα εκδώσει το ΣτΕ επί της πιλοτικής δίκης,  και να 

λάβει χώρα άμεσος προσδιορισμός των εκκρεμών ομοίων 

δικαστικών υποθέσεων, άλλως, αυτές στερούνται πρακτικής 

εφαρμογής και αποτελεσματικότητας 125.  Επομένως, με τις ρυθμίσεις 

αυτές τίθεται επιτακτικός ο κίνδυνος να επέλθει μία μορφή 

διανοητικής χειραγώγησης της γνώμης του κατώτερου δικαστή, ο 

οποίος σπάνια θα αντιδικήσει με τη γνώμη του ανώτερου 

δικαστηρίου, στο οποίο,  άλλωστε, οι αποφάσεις του υπόκεινται σε 

αναίρεση. Έτσι,  δεν εισφέρο υμε το ζήτημα στην ανοικτή κοινωνία 

των ερμηνευτών και προτάσσουμε το σκοπό της ταχείας απονομής 

της δικαιοσύνης σε βάρος του νομικού πλουραλισμού και της 

λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστών 126,  ενώ, 

παράλληλα δημιουργούμε τις κατάλληλες θε ωρητικές αλλά κυρίως 

πρακτικές προϋποθέσεις 127 της μεταβολής των κανόνων της έννομης 

τάξης μας ως προς τις πηγές του δικαίου. Υποστηρίχθηκε θερμά στη 

θεωρία ότι  υπόρρητα φαίνεται να αναδεικνύεται με τις ρυθμίσεις 

                                                           
123 Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η Διοικητική Δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, ό.π., σ.156, υποσ. 91.   
124 Ε.ΚΛΟΥΔΑ, Η πρότυπη δίκη ως σύγχρονο μοντέλο δίκης, ό.π., σ.2421.  
125 Έτσι, και Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, ό.π., σ.788.  
126 Έτσι, Ι.ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, Η ποιοτική απονομή της Ελληνικής Διοικητικής Δικαιοσύνης-Υπό το φως της 
πρόσφατης αναμόρφωσής της, ΕφημΔΔ, 3/2011, σ.440-459(456).  
127 Για de facto εισαγωγή του stare decisis κάνει λόγο ο Γεραπετρίτης, ακόμη πιο ανελαστικό από αυτό του 
αγγλικού δικαίου, αφού το δικαστήριο εμποδίζεται να μεταβάλλει τη νομολογία του, βλ.Γ.ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ, Ο 
απρόσφορος εκσυγχρονισμός της διοικητικής δικαιοσύνης και ο μονόδρομος των ριζικών λύσεων, υπό 
δημοσίευση στον τιμητικό τόμο για τα πενήντα χρόνια των ΤΔΔ.  
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του ν.3900/2010, η νομολογία του ΣτΕ σε πηγή  κανόνων δικαίου 128,  

ιδίως, ενόψει και των ρυθμίσεων του άρθρου 12 του ίδιου νόμου 129,  

καθώς μέχρι και σήμερα, ούτε η αίτηση αναιρέσεως περιοριζόταν 

από την προϋπόθεση να μην υπάρχει νομολογία ή αντίθετη 

νομολογία του ΣτΕ, ούτε η εκδίκαση μίας υπόθεσης από την  

Ολομέλεια του ΣτΕ ενόψει της σπουδαιότητάς της,  δημιουργούσε 

                                                           
128 Ότι από τις ρυθμίσεις όλου του νόμου 3900/2010 υφέρπει η αναγνώριση της νομολογίας  ως πηγής του 
διοικητικού δικαίου, βλ. Χ.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ,  Οι νέες ρυθμίσεις για την διοικητική δίκη, ό.π., σ.1321 επ. Επίσης, 
ο Π.Λαζαράτος υποστήριξε ότι με τις ρυθμίσεις του ν.3900/2010 το διαμορφούμενο σύστημα καθίσταται 
σαξωνικότερο από το πιο σκληρό σαξωνικό, βλ. την εισήγησή του σε επιστημονική εκδήλωση που έλαβε 
χώρα στις 29.09.2010 στην αίθουσα του Δ.Σ Αθηνών, με θέμα «νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της 
διοικητικής δίκης και φορολογικό νομοσχέδιο: περιορισμός της δικαστικής προστασίας», όπως 
αποσπασματικά αναφέρεται στο σχετικό κείμενο,  από την μηνιαία περιοδική έκδοση, Το βήμα του 
δικηγόρου, τεύχος 90, σ.5, in http://documents.scribd.com.s3.amazonaws.com/docs/x8qlvx2bk1obd2c.pdf, 
τελευταία πρόσβαση στις 03.04.2014. Εντούτοις, στο διοικητικό δικονομικό του δίκαιο εκφράζει την 
άποψη ότι οι απόψεις που καταλογίζουν στη διάταξη ότι προσδίδει στη νομολογία ισχύ νόμου ή πηγής του 
δικαίου, είναι στην απολυτότητα τους λαθεμένες, ενώ, το μόνο αρνητικό είναι η εξαιρετική παγίωση της 
νομολογίας, βλ.Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, ό.π., σ.1147. Τέλος, ο Γέροντας θεωρεί ότι 
εφόσον ο νόμος 3900/2010 θέτει ως προϋπόθεση για την άσκηση εφέσεως και αιτήσεως αναιρέσεως, στις 
διατάξεις του άρθρου 2 και 12, αντίστοιχα, την ύπαρξη ή μη αντίθετης νομολογίας του ΣτΕ, ουσιαστικά 
προσδίδει στη νομολογία του ΣτΕ ισχύ νόμου, αναγορεύοντάς την σε πηγή του δικαίου, βλ.Α.ΓΕΡΟΝΤΑ, Η 
πρόσφατη μεταρρύθμιση της διοικητικής δικαιοσύνης, ό.π, σ.372-374. Ο Αρναούτογλου αντίθετα 
υποστηρίζει ότι εφόσον ο νομοθέτης όρισε ότι τα δικαστήρια δεν δεσμεύονται από την νομική λύση που 
έδωσε το ΣτΕ και δεν υφίσταται de jure νομική δεσμευτικότητα από την απόφασή του, η δέσμευση των 
Τ.Δ.Δ αποτελεί ένα απλό πραγματικό γεγονός, χωρίς καμία κανονιστική σημασία, Η «πρότυπη» ή 
«πιλοτική» δίκη, ό.π., σ.14. Ότι από τις ρυθμίσεις του νόμου δεν προκύπτει πως η απόφαση του ΣτΕ 
αποτελεί πηγή του δικαίου, βλ. Κ.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ, Στόχευση ταχύτητας και ασφάλειας δικαίου στη διοικητική 
δικονομία. Μερικές υπογραμμίσεις στις διατάξεις του ν.3900/2010, ΔΦΝ, 1458/2011, σ.83-89(84). Επίσης, 
ότι η απόφαση του ΣτΕ δεν δεσμεύει το δικαστή με κανόνα του θετού δικαίου και δε δημιούργησε μία πηγή 
δικαίου, ούτε εισήγαγε στην ελληνική έννομη τάξη τον κανόνα του stare decisis, βλ. Α.ΤΣΙΡΩΝΑ, Η 
δικονομική μεταρρύθμιση, ό.π., σ.428 και ιδίως 432 επ. Την ίδια άποψη διατυπώνει και ο Ι.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Οι 
πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη διοικητική δικαιοσύνη, ό.π., σ.386.  
129 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.3900/2010 η αίτηση αναιρέσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον στο 
εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο προβάλλεται από τον αναιρεσειόντα ότι σε σχέση με τα κριθέντα της 
αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως δεν υπάρχει νομολογία του ΣτΕ ή υπάρχει αντίθετη νομολογία του ΣτΕ, 
άλλου ανωτάτου δικαστηρίου ή ανέκκλητη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, άλλως αυτή απορρίπτεται 
ως απαραδέκτως ασκηθείσα. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, επί του ν.3900/2010, η ρύθμιση αυτή εισάγει στην Ελλάδα το θεσμό του 
αγγλοσαξωνικού δικαίου του precedent, (παρ.29), με συνέπεια τον αποκλεισμό της δυνατότητας 
μεταβολής της νομολογίας και ερμηνευτικής εξέλιξης του δικαίου (παρ.30), βλ. in 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/Paratiriseis_dioikitiki_diki_fi
nal201.pdf, τελευταία πρόσβαση στις 03.04.2014. Επίσης στην έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της 
βουλής επί του ν.3900/2010 τονίζεται ότι με την εισαγωγή της διάταξης αυτής η νομολογία καθίσταται 
κατ΄ αποτέλεσμα πηγή του δικαίου. Περαιτέρω, διατυπώθηκε η άποψη, ότι η ρύθμιση αυτή εντάσσεται με 
άλλες ρυθμίσεις στο πλαίσιο ενός κανονιστικού συνόλου που αποτελούν ρυθμίσεις-φίλτρα για την 
εισαγωγή υποθέσεων στη διοικητική δικαιοσύνη, βλ.Μ.ΠΙΚΡΑΜΕΝΟ, Φίλτρα κατά την εισαγωγή 
υποθέσεων στη διοικητική δικαιοσύνη και η προοπτική της συνταγματικής αναθεώρησης, ΘΠΔΔ, 3-4/2013, 
σ.214 επ., ενώ, ο Πικραμένος σε άλλα γραπτά του θεωρεί ότι με τη διάταξη αυτή απενεργοποιούνται όλοι οι 
λόγοι αναιρέσεως και ανάγεται η ύπαρξη ή μη νομολογίας σε προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης 
ενός ενδίκου μέσου, χωρίς καμία ρηξικέλευθη ρύθμιση που να επιτρέπει την δυνατότητα μελλοντικής 
ανατροπής της κατεστημένης νομολογίας, με συνέπεια να δημιουργούνται αμφιβολίες για το αν 
προσβάλλεται με αυτή η αρχή της λειτουργικής ανεξαρτησίας των τακτικών διοικητικών δικαστών και του 
ίδιου του ΣτΕ, βλ. Μ.ΠΙΚΡΑΜΕΝΟ, Το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά το ν.3900/2010, ό.π, σ.1120-1122. 
Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα παγίως δεκτά στη θεωρία και νομολογία σκοπός της 
αιτήσεως αναιρέσεως είναι ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής και ερμηνείας των κανόνων δικαίου από τα 
κατώτερα δικαστήρια και μέσω αυτού η παροχή έννομης προστασίας στο διάδικο, και εμμέσως η ενότητα 
της νομολογίας (βλ.Π.ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, ό.π, σ.903) οι ως άνω ρυθμίσεις δεν 
συνάδουν με το χαρακτήρα και τον σκοπό του ίδιου του ένδικου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως.  

http://documents.scribd.com.s3.amazonaws.com/docs/x8qlvx2bk1obd2c.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/Paratiriseis_dioikitiki_diki_final201.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/Paratiriseis_dioikitiki_diki_final201.pdf
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την υποχρέωση αναστολής της εκδίκασης των εκκρεμών δικών στις 

οποίες ανακύπτει το ίδιο νομικό ζήτημα για τα τακτικά διοικητικά 

δικαστήρια, αλλά ούτε και την υποχρέωση να εισάγονται οι 

σχετικές υποθέσεις σε συμβούλιο,  όταν τελικώς εκδίδεται η σχετική 

απόφαση του ΣτΕ 130.   

Κατά τη γνώμη μας  ο νόμος 3900/2010 δεν εισάγει στην 

Ελλάδα την αρχή του δεσμευτικού νομολογιακού προηγουμένου ,  

ούτε  καθιστά τη νομολογία  τυπική  πηγή του δικαίου, αναγνωρίζει ,  

όμως ,  την αρχή του  δεσμευτικού  ερμηνευτικού δεδικασμένου, που 

παράγεται μέσα από τις αποφάσεις του ΣτΕ 131.   

V. Πιλοτική δίκη και έλεγχος της συνταγματικότητας των 

νόμων  

& Το νομικό ζήτημα και η σχέση του με την υπόθεση 

συνταγματικότητας: Προσβολή του χαρακτήρα του διάχυτου 

ελέγχου;  

Το νομικό ζήτημα 132 γενικότερου ενδιαφέροντος που θα 

κληθεί να επιλύσει το ΣτΕ θα αναφέρεται εξ ορισμού, είτε στην 

ερμηνεία, είτε στην αμφισβήτηση της ισχύος του εφαρμοστέου στην 

υπόθεση κανόνα δικαίου 133,  χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτόμ ατα 

                                                           
130 Τα ίδια ερωτήματα θέτει και ο Αρναούτογλου, ο οποίος, όμως, εισηγείται την επέκταση των ρυθμίσεων 
του ν.3900/2010 και στις περιπτώσεις αυτές, Η «πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη, ό.π., σ.214-215.  
131 Για το ερμηνευτικό δεδικασμένο, βλ. A.VIALA, De la dualité du sein et du sollen pour mieux comprendre 
l’autorité de la chose interprétée, RDP, 3/2001, σ.790, M.DISANT, L’autorité de la chose interprétée par le 
Conseil Constitutionnel, LGDJ, Paris 2010.  
132 Ο Δελλής υποστηρίζει ότι μπορεί να υποστηριχθεί ότι στο ΣτΕ μπορεί να μεταβιβαστεί η υπόθεση για 
την επίλυση ουσιαστικού και όχι μόνο νομικού ζητήματος, ενόψει της σιωπής του νομοθέτη να 
προσδιορίσει τη φύση του γενικότερου θέματος, αν και σπεύδει να διευκρινίσει ότι ζητούμενο της 
διαδικασίας είναι η ερμηνεία των κανόνων δικαίου και όχι η ουσιαστική πτυχή της διαφοράς, Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η 
Διοικητική Δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, ό.π., σ.153, υποσ.171. 
133 Σύμφωνα με τον Μιχάλη Πικραμένο η διαφορά μεταξύ των διατάξεων του άρθρου 1 και 2 του 
ν.3900/2010 (η διάταξη του άρθρου 2 του ν.3900/2010 επιτρέπει την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως 
ενώπιον του ΣτΕ κατά κάθε απόφασης που κρίνει, μεταξύ άλλων, διάταξη νόμου αντισυνταγματική, χωρίς 
να υπάρχει περί τούτου προγενέστερη απόφαση του ΣτΕ, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη), 
έγκειται στο ότι ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 1 δε μπορεί να θεωρηθεί η 
περίπτωση της αντισυνταγματικότητας ή αντισυμβατότητας διατάξεως τυπικού νόμου, διότι τότε έχει 
εφαρμογή το άρθρο 2 του νόμου, αν και σπεύδει να διευκρινίσει ότι μπορεί να θεωρηθεί και το ζήτημα αυτό 
ζήτημα του άρθρου 1, βλ.Μ.ΠΙΚΡΑΜΕΝΟ, Το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά το ν.3900/2010, ό.π., σ.1111.  
Ο Συμεωνίδης αναρωτιέται μήπως για τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας και αντισυμβατότητας ο 
νομοθέτης θέλησε να προηγείται κρίση των ΤΔΔ, ενόψει του διάχυτου χαρακτήρα του ελέγχου, βλ. 
Ι.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη διοικητική δικαιοσύνη και ο διάλογος που έχει ανοίξει 
για μια νέα πορεία του κλάδου, ό.π, σ.391.  



44 

 

και απόλυτα ότι κάθε ζήτημα αντισυνταγματικότητας είναι 

γενικότερου ενδιαφέροντος και απαιτεί την παραπομπή του στο 

ΣτΕ 134,  αλλά ότι τις περισσότερες φορές τέτοια ζητήματα αφορούν 

τη συνταγματικότητα της διάταξης 135.   

Στην περίπτωση όπου το νομικό ζήτημα ταυτίζεται με ένα 

ζήτημα ενδεχόμενης αντισυνταγματικότητας της εφαρμοστέας 

διατάξεως του νόμου, δημιουργείται ο πρόσθετος προβληματισμός 

αν η μεταβίβαση της υπόθεσης κατά το σκέλος αυτό στο ΣτΕ, 

προσβάλλει τα χαρακτηριστικά του ελληνικού δικαστικού ελέγχου  

της συνταγματικότητας των νόμων.  

Καταρχάς, αν προσβάλλει το διάχυτο χαρακτήρα του ελέγχου,  

που επιτάσσει,  η κρίση περί της αντισυνταγματικότητας να 

εκφέρεται με την έκδοση σχετικής απόφασης από τον φυσικό 

δικαστή της συνταγματικότητας 136,  δηλαδή από το δικ αστή ο οποίος 

είναι αρμόδιος εξυπαρχής να επιληφθεί της διαφοράς, την οποία 

μάλιστα ήδη έχει επιληφθεί 137.   Πρέπει να διευκρινιστεί,  στο σημείο 

αυτό, ότι αυτό που  διαφοροποιεί τον διάχυτο έλεγχο από τον 

συγκεντρωτικό, είναι πως η άσκηση του ελέγχου, η κρίση  περί της 

αντι-συνταγματικότητας και η έκδοση αποφάσεως επί του 

ζητήματος αυτού, ανήκει στο διάχυτο έλεγχο,  σε κάθε δικαστήριο 

της έννομης τάξης  που επιλαμβάνεται της διαφοράς  και δε 

συγκεντρώνεται,  σε αντίθεση με τον συγκεντρωτικό, στα χέρια ενός 

ειδικού δικαστηρίου, εξοπλισμένου με την αρμοδιότητα του ελέγχου 

                                                           
134 Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η «πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη, ό.π., σ.48. Αντίθετα, Ν.ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ, Ο νόμος 
3900/2010: Η διοικητική δικαιοσύνη in vitro, ΕφημΔΔ, 3/2011, σ.394-406(396).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
135 Βλ. τον πρόλογο του Α.ΚΑΙΔΑΤΖΗ, in M.TUSHNET, Ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων, ό.π, σ.38. 
Καθώς και Α.ΚΑΙΔΑΤΖΗΣ, Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα, ενόψει της διάκρισης 
σε συστήματα ισχυρού και ασθενούς τύπου, Αρμ., 12/2014, σ.2015 επ.(2028, υποσ.65), όπου παρατηρείται 
ότι στην πραγματικότητα και στις δεκαπέντε πιλοτικές δίκες, τέθηκε ζήτημα αντισυνταγματικότητας της 
διάταξης.  
136 βλ. Π.ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, ό.π., σ.290-292.  
137 Οι αμφιβολίες για το εάν από την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής του ΣτΕ προσβάλλεται ο διάχυτος 
χαρακτήρας του ελέγχου υφίστανται ακόμη και στην περίπτωση που ο φυσικός δικαστής της 
συνταγματικότητας απεκδύεται «οικειοθελώς» την αρμοδιότητά του να αποφανθεί με ίδια απόφαση επί 
του ζητήματος της αντισυνταγματικότητας, με την έκδοση προδικαστικής απόφασης, καθώς το 
αμφιλεγόμενο ζήτημα είναι αν αυτή η αρμοδιότητα μπορεί να μεταβιβαστεί. Αντίθετα, ο Γιαννακόπουλος 
θεωρεί ότι το προδικαστικό ερώτημα, όπως το ονομάζει, δεν περιορίζει το διάχυτο έλεγχο της 
συνταγματικότητας, καθώς μόνος αρμόδιος να αποφασίσει για το αν θα ασκήσει ή όχι την αρμοδιότητά 
του, είναι ο ίδιος ο δικαστής, Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, ό.π., σ.61.  
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της αντι-συνταγματικότητας των νόμων. Στο διάχυτο έλεγχο ο 

δικαστής της κοινής δικαιοδοσίας που καλείται να εφαρμόσει το 

νόμο στην επίδικη διαφορά δεν ασκεί απλά έλεγχο 

συνταγματικότητας αλλά αποφασίζει επί της συνταγματικότητας ή 

μη του νόμου, αποδίδοντας τις οικείες έννομες συνέπειες,  χωρίς να 

παραπέμπει το ζήτημα της αντι -συνταγματικότητας προς κρίση σε 

άλλο δικαστήριο 138.  Το δικαίωμα του δικαστή δεν περιλαμβάνει 

μόνο την άσκηση του ελέγχου αλλά και την μη εφαρμογή του 

διαπιστωθέντος ,  ως  αντισυνταγματικού ,  νόμου 139.   Επομένως, στο 

πλαίσιο του διάχυτου ελέγχου, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση από τον 

δικάζοντα δικαστή της απόφανσης ή της κρίσης επί του ζητήματος 

της αντισυνταγματικότητας και η παραπομπή ή ανά θεσή του σε 

άλλο δικαστήριο που δεν έχει εξυπαρχής την αρμοδιότητα 

εκδίκασης της συνολικής διαφοράς,  εξ αφορμής της οποίας 

προέκυψε η υπόθεση της αντισυνταγματικότητας 140.   

Ο αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Φίλης Αρναούτογλου, ο οποίος 

υπήρξε ο εισηγητής των σχετικών ρυθμίσεων, υποστηρίζει ότι με 

τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3900/2010 δεν περιορίζεται ο  

διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, που ανήκει 

                                                           
138 Η αυτοτέλεια της κρίσεως και η έκδοση ίδιας απόφασης του κοινού δικαστή, για τη συνταγματικότητα 
του νόμου που καλείται να εφαρμόσει, ως φυσικού δικαστή της συνταγματικότητας, αποτελεί κεντρικό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του διάχυτου ελέγχου, βλ. Γ.ΤΑΣΟΠΟΥΛΟ, Η συνταγματική θέση της δικαιοσύνης, 
ό.π, σ.374. Για το ότι, αυτό που διακρίνει το διάχυτο από το συγκεντρωτικό έλεγχο, είναι ότι ο κοινός 
δικαστής δεν ελέγχει απλά αλλά και αποφασίζει για την αντι-συνταγματικότητα του εφαρμοστέου νόμου, 
βλ. M.CAPPELLETTI, Le contrôle juridictionnel des lois en droit compare, in Les pouvoirs des juges, 
(Μετάφραση R.DAVID), (Collection droit public positif), Economica-P.U.A.M, Paris 1990, σ.179-213(195), 
Α.WEBER, Notes sur la justice constitutionnelle comparée: convergences et divergences, AIJC, XIX/2003, σ.9-
41(31). Ο Γιαννακόπουλος επίσης τονίζει ότι χαρακτηριστικό γνώρισμα του διάχυτου ελέγχου είναι ότι η 
κρίση επί του ζητήματος της αντισυνταγματικότητας ανήκει σε κάθε δικαστή και όχι απλώς ότι ο κοινός 
δικαστής έχει αρμοδιότητα έγερσης του ελέγχου, βλ. Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, Η πρόταση ίδρυσης 
Συνταγματικού Δικαστηρίου υπό το πρίσμα της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού 
δικαίου, σ.1-14(10,υποσ.40) in http://www.constitutionalism.gr/site/wp-content/uploads/2013/06/Η-
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΙΔΡΥΣΗΣ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ-.._.pdf τελευταία πρόσβαση στις 12.06.2014.  
139 Δ.ΒΛΑΧΟΣ, Η έρευνα της συνταγματικότητος των νόμων: νομική-φιλοσοφική-συγκριτική-
πολιτειολογική-κοινωνιολογική εξέτασις του θεσμού της ερεύνης, Αθήναι 1954, σ.12, υποσ.3. 
140  Ο κοινός δικαστής, ως φυσικός δικαστής της συνταγματικότητας, δεν μπορεί να απωλέσει νομοθετικά 
την αρμοδιότητα άσκησης του ελέγχου της συνταγματικότητας, μέσω μίας άμεσης ή έμμεσης αφαίρεσής 
της και ανάθεσής της σ΄ένα τρίτο όργανο. Χαρακτηριστικά, στην απόφαση 992/1982 του ΣτΕ, το 
δικαστήριο έκρινε ότι η υπαγωγή της επίδικης διαφοράς σε διαιτησία και η αδυναμία κάθε δικαστηρίου της 
ελληνικής δικαιοδοσίας να αποφανθεί επ’ αυτής, καθώς και η δέσμευση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
που επιλαμβάνεται στην συνέχεια, από τα κριθέντα από το διαιτητικό δικαστήριο, δεν παραβιάζει το 
Σύνταγμα. Το δικαστήριο, όμως, τόνισε στη συνέχεια, ότι η δέσμευση αυτή δεν αφορά την κρίση περί 
συνταγματικότητας των εφαρμοστέων διατάξεων, η οποία συνεχίζει να ανήκει στα δικαστήρια της 
ελληνικής δικαιοσύνης, ενόψει του άρθρου 93 παρ.4 του Συντάγματος. 

http://www.constitutionalism.gr/site/wp-content/uploads/2013/06/Η-ΠΡΟΤΑΣΗ-ΙΔΡΥΣΗΣ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ-.._.pdf%20τελευταία%20πρόσβαση%20στις%2012.06.2014
http://www.constitutionalism.gr/site/wp-content/uploads/2013/06/Η-ΠΡΟΤΑΣΗ-ΙΔΡΥΣΗΣ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ-.._.pdf%20τελευταία%20πρόσβαση%20στις%2012.06.2014
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σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.4 του Συντάγματος στο αρμόδιο 

δικαστήριο που δικάζει την ένδικη διαφορά, διό τι το άρθρο αυτό 

«δεν κατοχυρώνει τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες κάθε 

δικαστηρίου σε δεδομένη στιγμή, ούτε έχει θεωρηθεί ποτέ ότι 

εμποδίζει την ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

δικαστηρίων», επικαλούμενος με αυτή την έννοια ότι το ΣτΕ 

καθίσταται εκ των υστέρων αρμόδιο δικαστήριο και φυσικός 

δικαστής της αντι -συνταγματικότητας,  αντί του αρχικώς 

επιλαμβανόμενου διοικητικού δικαστηρίου του πρώτου ή δεύτερου 

βαθμού 141.   

Πράγματι,  το άρθρο 93 παρ.4 του Συντάγματος, ούτε 

αλλοιώνει τους κανόνες περί αρμοδιότητας του δικάζοντος 

δικαστηρίου, ούτε εισάγει τέτοιους κανόνες,  ούτε αποκλείει την 

τροποποίηση των κανόνων αυτών, αλλά, αντίθετα, επιτάσσει την 

εφαρμογή όλων των κοινών δικονομικών κανόνων που διέπουν την 

επίδικη υπόθεση. Παρόλα αυτά, το επιχείρημα του Αρναούτο γλου 

φαίνεται να εισάγει στο συλλογισμό του μία petitio principii ,  

συντάσσοντας ο εισηγητής της ένα αυτοαναφορικό κυκλικό 

συλλογισμό, όπως τονίστηκε παραπάνω. Στην περίπτωση του 

άρθρου 1 του ν.3900/2010, όταν τουλάχιστον το ζήτημα 

γενικότερου ενδιαφέροντος  που μεταβιβάζεται στο ΣτΕ ταυτίζεται 

με ένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας, η μεταβίβαση της υπόθεσης 

κατά το σκέλος αυτό από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο στο 

ανώτατο ακυρωτικό, δεν συνιστά, όπως προειπώθηκε,  ανακατανομή 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των διοικητι κών δικαστηρίων με βάση 

γνωστά, αντικειμενικά και εκ των προτέρων αυστηρά καθοριζομένα 

για κάθε υπόθεση ή διαφορά κριτήρια, αλλά ουσιαστικά για εκ των 

υστέρων αφαίρεση της αρμοδιότητας του αρμόδιου καταρχήν κατά 

τις γενικές διατάξεις δικαστηρίου –οι οποίες  να σημειωθεί ότι 

                                                           
141 Ίδια θέση διατυπώνει και ο Γιαννακόπουλος, θεωρώντας ότι το ΣτΕ υποκαθίσταται στη θέση του 
αρμοδίου δικαστηρίου με συνέπεια να ασκεί το ίδιο συνολικά τον έλεγχο της συνταγματικότητας και της 
συμβατότητας, ως το μόνο αρμόδιο δικαστήριο, χωρίς καμία παραβίαση του δικαίου της ΕΕ, βλ. 
Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χειραφέτηση των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ΕφημΔΔ, 1/2014, σ.10-17(16).  
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συνεχίζουν να ισχύουν - να κρίνει την αντισυνταγματικότητα της 

εφαρμοστέας διάταξης 142,  η οποία θεμελιώνεται σε μία διάταξη που 

ευαγγελίζεται ότι μεταβιβάζει μία αρμοδιότητα που απαγορεύεται 

βάσει του χαρακτήρα του διάχυτου ελέγχου να μεταβι βασθεί!  

Δεν πρόκειται,  όπως υποστηρίζει ο Δελλής για αφαίρεση της 

αρμοδιότητας επίλυσης ολικώς ή μερικώς της συγκεκριμένης 

διαφοράς 143,  αλλά για αφαίρεση της αρμοδιότητας άσκησης του 

ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, όταν το νομικό ζήτημα 

ταυτίζεται με ένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας .   

Ο έλεγχος της συνταγματικότητας του νόμου από κάθε 

δικαστή, αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωσή του συνάμα,  συνέχεται 

με την ίδια την φύση της δικαιοδοτικής του λειτουργίας και δεν 

νοείται αφαίρεση ή συρρίκνωσή της που να μην θίγει την ίδια την 

λειτουργική του ανεξαρτησία 144.   

& Πιλοτική δίκη και παρεμπίπτων χαρακτήρας του ελέγχου 

συνταγματικότητας  

Περαιτέρω, τίθεται ο προβληματισμός αν ο θεσμός της 

πιλοτικής δίκης προσβάλλει τον παρεμπίπτοντα χαρακτήρα του 

ελέγχου, καθώς το  ζήτημα της συνταγματικότητας στον ελληνικό 

έλεγχο είναι παρεμπίπτον, ανακύπτει στο πλαίσιο μίας ήδη 

ανοικτής δίκης ,  αποτελώντας προδικαστικό ζήτημα του ίδιου του 

δικάζοντος δικαστηρίου, χωρίς το συνταγματικό τμήμα της 

διαφοράς να διακρίνεται από τη συνολι κή διαφορά και χωρίς να 

μπορεί να μεταβιβασθεί σε έτερο δικαστήριο και να αποτελέσει το 

κύριο ή και αποκλειστικό αντικείμενο εκδίκασ ης του τελευταίου.  

Στον παρεμπίπτοντα έλεγχο αντικείμενο της δίκης είναι πάντα το 

                                                           
142 Σύμφωνα με το ΣτΕ το δικαστήριο που παραπέμπει με προδικαστική απόφασή του το νομικό ζήτημα 
της αντισυνταγματικότητας στο ΣτΕ, δεν είναι απαραίτητο να λάβει θέση και δη αιτιολογημένα επί αυτού, 
αρκεί να τεκμηριώνει με την απόφασή του, ότι το ζήτημα αυτό είναι κρίσιμο για την επίλυση της διαφοράς 
που εκδικάζει. Βλ.ΣτΕ 761/2014 (σκ.4). Συνεπώς, το διοικητικό δικαστήριο απεμπολεί τη δυνατότητά του 
να εκφέρει την κρίση του επί του ζητήματος της αντισυνταγματικότητας.   
143 Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, ό.π.,  σ.166. 
144 Α.ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, Η ίδρυση Συνταγματικού δικαστηρίου, ό.π., σ.7, Ε.ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗΣ,  Ο διάχυτος και 
παρεμπίπτων έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων: ένα σύστημα που έχει καθιερωθεί. Προς τι η 
κατάργηση ή η μεταβολή του;, ΤοΣ, 3/2006, σ.775-782(777).  
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συγκεκριμένο αίτημα του διαδίκου που ασκεί  το οικείο ένδικο 

βοήθημα, όπως αυτό προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις που 

θεμελιώνουν τη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα του δικαστηρίου, ενώ 

ένδικο βοήθημα που στρέφεται ευθέως κατά διατάξεως τυπικού 

νόμου και περιέχει ως αίτημα την αναγνώριση ή την κήρυ ξη της 

αντισυνταγματικότητάς της είναι απαράδεκτο, καθώς εξέρχεται 

από τα όρια που χαράσσει ο παρεμπίπτων χαρακτήρας του ελέγχου.   

Με απλά λόγια, στον παρεμπίπτοντα έλεγχο η 

αντισυνταγματικότητα του νόμου δεν μπορεί να αποτελέσει σε 

καμία περίπτωση το κύρι ο αντικείμενο της διαφοράς και ο νόμος 

την προσβαλλόμενη πράξη ενώπιον του δικαστή.  Ο νόμος ελέγχεται 

ως προς τη συνταγματικότητά του, εξ αφορμής του κύριου ελέγχου 

μίας άλλης νομικής (ουσιαστικής ή διαδικαστικής) πράξης,  η οποία 

στηρίζεται σ’ αυτόν.  

Αντίθετα, στην περίπτωση της πιλοτικής δίκης,  όταν το ΣτΕ 

επιλαμβάνεται για ένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας με 

προδικαστική απόφαση δικαστηρίου ή μετά από αίτημα του 

διαδίκου, ανοίγει μία δίκη με κύριο αντικείμενο της διαφοράς την 

αντι-συνταγματικότητα  της διάταξης,  δικαιοδοσία που κανένα 

δικαστήριο της ελληνικής έννομης τάξης δεν μπορεί και δεν πρέπει 

να έχει.   

Εξάλλου, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του παρεμπίπτοντος 

χαρακτήρα του ελέγχου, η  κρίση περί της συνταγματικότητας 

λαμβάνει χώρα από τον φυσικό δικαστή της διαφοράς ,  μόνο εφόσον 

είναι απαραίτητη για την εκτίμηση και την πορεία της υποθέσεως 

και συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις  του παραδεκτού και του 

έννομου συμφέροντος.  Προϋπόθεση δηλαδή για την άσκηση του 

ελέγχου είναι η κάταρξη της δίκης και η συνδρομή ό λων των 

διαδικαστικών προϋποθέσεων άσκησης του ένδικού βοηθήματος .  

Στη διοικητική δίκη, ο δικαστής δε μπορεί να ασκήσει έλεγχο 

συνταγματικότητας, αν το ένδικο βοήθημα δεν ασκείται παραδεκτά 
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και δεν προτείνεται από το διάδικο ένας παραδεκτός λόγος κατά 

της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης 145.   

Ποιος θα ελέγξει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

παραδεκτού του κύριου ένδικου βοηθήματος για να θεμελιώσει την 

αρμοδιότητα άσκησης του παρεμπίπτοντος ελέγχου; Περαιτέρω, α ν 

τελικώς το ΣτΕ κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι  προϋποθέσεις  του 

παραδεκτού για τη δίκη στην οποία τίθεται  το ζήτημα  της 

αντισυνταγματικότητας,  μπορεί να  το  εξετάσει,  εφόσον   δεν θα έχει 

καμία επίδραση στην ένδικη διαφορά;  

Κατά την άποψη του Δελλή το ορθότερο είναι πριν την 

έκδοση της πράξης της Τριμελούς Επιτροπής του Στε να λαμβάνει 

χώρα ένας προέλεγχος παραδεκτού των εισαγομένων υποθέσεων 

ώστε να διασφαλίζεται η λυσιτέλεια του ερωτήματος από το ΣτΕ.  

Εντούτοις υποστηρίζει ότι αν κατά την εκδίκαση πλέον της 

υπόθεσης ο δικαστής αντιληφθεί ότι η διαφορά  ενώπιον του 

αρμοδίου δικαστηρίου θα τερματιστεί για άλλο λόγο, δικονομικό ή 

μη, πρέπει να προβεί στην εκδίκαση και έκδοση αποφάσεως για το 

ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος,  χωρίς να συμπεριλάβει κρίση 

για το παραδεκτό της εκκρεμούς υπόθεσης 146.   

Εξάλλου, επόμενη δέσμευση του παρεμπίπτοντος χαρακτήρα 

του ελέγχου είναι η κρισιμότητα του ζητήματος της 

συνταγματικότητας για την επίλυση της κύριας διαφοράς. Πρέπει η 

επίλυση  του  ζητήματος της συνταγματικότητας  να είναι αναγκαία 

για την πορεία της κύριας δίκης και την επίλυση της συγκεκριμένης 

υποθέσεως, να είναι απαραίτητη η εκτίμηση της 

συνταγματικότητας για να προβεί ο δικαστής στην έκδοση 

                                                           
145 Ο μοναδικός αυτός λόγος μπορεί να αφορά και τη συνταγματικότητα της νομοθετικής διάταξης που 
εφαρμόζεται ή την αντίθεση του ουσιαστικού κανονιστικού περιεχόμενου της διοικητικής πράξης στο 
Σύνταγμα, χωρίς να αναιρείται ο παρεμπίπτων χαρακτήρας του ελέγχου, εφόσον κύριο αντικείμενο της 
δίκης συνεχίζει να είναι η προσβαλλόμενη διοικητική πράξη, βλ. Α.ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Οι αυτοδεσμεύσεις του 
δικαστή από τον παρεμπίπτοντα έλεγχο της (αντι)συνταγματικότητας των νόμων, ΤοΣ, 2/2006, σ.403-
429(411-412). 
146 Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, ό.π., σ.158.  Αντίθετα, κατά την άποψη του 
Λαζαράτου, θα πρέπει η επιτροπή να κάνει ένα προέλεγχο του παραδεκτού του ένδικου βοηθήματος, και να 
απορρίπτει προδήλως απαράδεκτα ένδικα βοηθήματα ή έστω αυτά για τα οποία έχει αμφιβολίες επί του 
παραδεκτού, Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, ό.π., σ.777.  
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αποφάσεως επί της κύριας διαφοράς που έχει επιληφθεί.  Το ζήτημα 

της συνταγματικότητας, δε τίθεται,  ούτε επιλύεται,  εφόσον δεν  

ασκεί έννομη επιρροή στην εκδίκαση και την πορεία της κύριας 

υποθέσεως και κάθε λόγος αντισυνταγματικότητας που προτείνεται 

χωρίς να τελεί σε σχέση αναγκαίας εξάρτησης με το κύριο 

αντικείμενο της διαφοράς, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος.   

Για το λόγο αυτό, πρέπει η διάταξη, της οποίας αμφισβητείται  

η συνταγματικότητα, να εφαρμόζεται στην εκδικασθείσα υπόθεση ,  

και συνεπώς, δεν μπορεί ο δικαστής να ελέγξει την 

συνταγματικότητά μίας διάταξης ή μέρος της διατάξεως που δε 

συνέχεται με την υπό κρίση διαφορά .  Επιπλέον, για να δικαιούται ο 

δικαστής να προβεί σε κρίση περί της συνταγματικότητας ή μη της 

διάταξης,  θα πρέπει η κρίση αυτή να παράγει έννομες συνέπειες για 

το διάδικο που την επικαλείται,  να επηρεάζει ουσιαστικά και όχι 

μόνο τυπικά το έννομο αποτέλεσμα της υπό κρίση διαφοράς. Από 

την κρίση του δικαστή περί της συνταγματικότητας της διάταξης να 

εξαρτάται η έκβαση και η επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση 

που η κρίση περί της συνταγματικότητας ή μη μίας διάταξης νόμου, 

που εφαρμόζεται στην εκδικαζόμενη δι αφορά, δεν ασκεί επιρροή 

στις έννομες συνέπειες της απόφασης που θα εκδώσει ο δικαστής, ο 

σχετικός ισχυρισμός αντι -συνταγματικότητας δεν θα απορριφθεί 

ως απαράδεκτος αλλά ως αλυσιτελής,  διότι ακόμη και αν το 

δικαστήριο ασκήσει έλεγχο συνταγματικότητας και καταλήξει στην 

αντισυνταγματικότητα ή μη της διάταξης,  δεν επηρεάζεται το 

έννομο αποτέλεσμα του κύριου ένδικου βοηθήματος και δεν 

ωφελείται νομικά ο διάδικος που επικαλείται την 

αντισυνταγματικότητα.  

Με αυτή την έννοια, ο δικαστικός έλεγχος ασκείται εφόσο ν 

μπορεί να οδηγήσει στην αποδοχή ή την απόρριψη του ένδικου 

βοηθήματος, εφόσον επηρεάζει τα έννομα συμφέροντα και τα 

δικαιώματα του προσώπου που την επικαλείται και το έννομο 

αποτέλεσμα της υπό κρίση διαφοράς, άλλως απορρίπτεται ως 
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αλυσιτελής.  Θα πρέπει δηλαδή για να προβεί το δικαστήριο στον 

έλεγχο της συνταγματικότητας, όχι μόνο η διάταξη του νόμου να 

εφαρμόζεται και να είναι κρίσιμη για την επίλυση της κυρίας 

διαφοράς αλλά και να επιφέρει έννομες συνέπειες για το διάδικο 

που την επικαλείται 147.   

Εάν, όμως  το ΣτΕ, αποφασίσει να εκδικάσει μόνο το ζήτημα 

της αντισυνταγματικότητας και όχι το σύνολο της διαφοράς, πως 

θα μπορέσει να διαπιστώσει αν συντρέχουν όλες οι άνω 

προϋποθέσεις της κάταρξης του παρεμπίπτοντος δικαστικού 

ελέγχου; Δεν θα προβεί αναγκαίως στην  άσκηση του ελέγχου, χωρίς,  

τελικώς, να συντρέχουν οι δικονομικές προϋποθέσεις άσκησής του;  

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι μόνος αρμόδιος 

τυπικά και ουσιαστικά για να εκδικάσει και να επιλύσει το ζήτημα 

της αντισυνταγματικότητας, είναι ο δικαστή ς της κύριας διαφοράς,  

ενώ, η συμμετοχή τρίτου δικαστή στον οποίο ανατίθεται η άσκηση 

του ελέγχου της συνταγματικότητας ,  οδηγεί αναπόφευκτα σε 

αλλοίωση των χαρακτηριστικών του διάχυτου και παρεμπίπτοντος 

ελέγχου.   

& Πιλοτική δίκη και συγκεκριμένος έλεγχος συνταγματικότητας  

Επίσης, αναρωτιόμαστε αν  η εκδίκαση της συνταγματικής 

πτυχής μίας διαφοράς από το ΣτΕ, βάσει της διαδικασίας της 

πιλοτικής δίκης,  προσβάλλει τον συγκεκριμένο χαρακτήρα του 

ελέγχου, που επιτάσσει ο δικαστής να περιορίζει ή καλύτερα να 

οριοθετεί τον έλεγχό του στον κανόνα που προκύπτει από την 

ερμηνεία των εφαρμοστέων διατάξεων, ενώ, ο κανόνας αυτός 

συνδιαμορφώνεται από τα πραγματικά περιστατικά της επίδικης 

διαφοράς, που προσανατολίζουν αλλά και οριοθετούν τον έλεγχο 

του δικαστή. Ο δικαστής  πρώτα θα διαμορφώσει τη μείζονα 

πρόταση που διέπει και εφαρμόζεται στην επίδικη υπόθεση και στη 

                                                           
147 Για όλα τα παραπάνω γνωρίσματα του παρεμπίπτοντος ελέγχου, βλ.Β.ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, Η σύμφωνη με 
το Σύνταγμα ερμηνεία των νόμων, ό.π., σ.69-83. 
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συνέχεια θα την ελέγξει ως προς την συνταγματικότητά της.  

Επομένως, παρίσταται αναγκαίο να συλλέξει,  προσδιορίσει και 

εκτιμήσει τα επίδικα πραγματικά περιστατι κά, τα οποία θα 

υπαγάγει στον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου,  ελέγχοντας στη 

συνέχεια τον κανόνα που θα προκύψει από την υπαγωγή,  ως προς 

τη συνταγματικότητά του. Είναι,  συνεπώς, εμφανής η απαραίτητη 

και αναγκαία σύνδεση μεταξύ του πραγματικού της υπόθεσης και 

του ελέγχου της συνταγματικότητας 148.   

Ο δικαστής του ΣτΕ περιορίζεται από τα ίδια τα 

χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ελέγχου να εφαρμόσει τα 

επίδικα πραγματικά περιστατικά στον κανόνα δικαίου που 

εφαρμόζεται,  και αφού συντελέσει την υπαγωγή, καταλήγοντας 

στον κανόνα που εφαρμόζεται στην επίδικη περίπτωση, αυτόν να 

ελέγξει ως προς την συνταγματικότητά του. Ό πως τονίζει 

χαρακτηριστικά ο Λαζαράτος, αντιμετωπίζοντας το ίδιο ζήτημα από 

την δικονομική του πλευρά, για λόγους δογματικής ενότητας του 

δικονομικού δικαίου, «πρέπει το νομικό ζήτημα να οριοθετηθεί όχι 

μόνο από την μείζονα, αλλά και από την ελάσσονα πρόταση….θ α 

πρέπει να γίνεται στην πράξη της Επιτροπής, αναφορά και στα 

συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά της πρότυπης υπόθεσης 

αφού μόνο έτσι καθορίζεται με ακ ρίβεια το αντικείμενο της 

δίκης» 149,  το οποίο στη συνέχεια θα αποτελέσει και το αντικείμενο 

του ελέγχου της συνταγματικότητας.  

Αντίθετα, κατά την διαδικασία της πιλοτικής δίκης,  ο έλεγχος 

της συνταγματικότητας αποκτά ένα γενικότερο χαρακτήρα,  

προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στον σκοπό για τον οποίο έχει  

θεσπισθεί: την ενότητα της νομολογίας με την απονομή 

                                                           
148 Ο Αρναούτογλου υποστηρίζει ότι όταν το ΣτΕ επιλαμβάνεται μία υπόθεση δυνάμει της διατάξεως του 
άρθρου 1 του ν.3900/2010 , μεταβιβάζεται σ΄αυτό όλη η υπόθεση και εισάγεται προς εκδίκαση το ένδικο 
βοήθημα ή μέσο που εκκρεμεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Για το λόγο αυτό παραπέμπεται ή 
ζητείται από το ίδιο το δικαστήριο η δικογραφία της υποθέσεως, και το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο 
καταρχήν να επιλύσει το νομικό ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος που προκύπτει από το φάκελο και τα 
πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως και για τις ανάγκες της υπόθεσης αυτής, βλ.Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Η 
«πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη, ό.π., σ.70-71.  
149 Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, ό.π., σ.780-781.  
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δικαιοσύνης σε έγκαιρο χρόνο. Για το λόγο αυτό η υπόθεση 

εκφεύγει από ατομικό πλαίσιο της διαφοράς και αντιμετωπίζεται 

σαν ένα γενικότερο ζήτημα που αφορά πολλές ομοειδείς  

περιπτώσεις 150.   

Πράγματι,  η  θεωρία ,  ενόψει του σκοπού αυτού ,  προτείνει το 

νομικό ζήτημα να  τίθεται διασταλτικά  από το δικαστή ,  ο οποίος 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάθε υποπερίπτωση αυτού, ώστε να 

μπορεί να διευκολύνει και τις παρεμβάσεις έτερων διαδίκων 151.  

Όπως χαρακτηριστικά γρ άφει ο Δελλής στο επίκεντρο του 

συλλογισμού βρίσκεται ένα ζήτημα το οπ οίο υπερβαίνει τη 

διαφορά, ακόμη και έξω από το πλαίσιο από το οποίο το 

αντιλαμβάνονται οι διάδικοι 152.  Η δε Κλουδά υποστηρίζει ότι για να 

επιτευχθεί ο σκοπός του νόμου, ήτοι η αντικειμενικοποίηση της 

διαδικασίας,  μέσω της επιλογής του ανώτερου δικαστηρίου γ ια την 

επίλυση ενός σημαντικού νομικού ζητήματος, απαιτείται ο δικαστής 

να απομονώσει το ζήτημα από τις αιτιάσεις της μεμονωμένης 

δίκης 153.  

Με τον τρόπο αυτό όμως το δικαστήριο εκφεύγει από τα όρια 

του συγκεκριμένου ελέγχου της συνταγματικότητας,  

διολισθαίνοντας σ’  έναν αφηρημένο έλεγχο της συνταγματικότητας 

των νόμων, που δεν δικαιούται κανένα δικαστήριο της ελληνικής 

έννομης τάξης να κάνει .   

& Πιλοτική δίκη και δηλωτικός έλεγχος συνταγματικότητας  

Εξάλλου, εύλογα ανακύπτει το ερώτημα αν με τις ρυθμίσεις  

του  ν.3900/2010 προσβάλλεται ο δηλωτικός χαρακτήρας του 

ελέγχου, δεδομένου ότι έμμεσα η κρίση της αντισυνταγματικότητας 

                                                           
150 Βλ. το σχόλιο του Α.ΚΑΙΔΑΤΖΗ στην 690/2013 απόφαση του ΣτΕ, Πρότυπη δίκη και έλεγχος 
συνταγματικότητας στο παράδειγμα των προστίμων για μη καταβολή διοδίων, ΘΠΔΔ, 2/2013, σ.137-
142(138), ο οποίος υποστηρίζει ότι ακριβώς επειδή το γενικότερο ζήτημα πρέπει να αφορά πολλές 
ομοειδείς περιπτώσεις, αυτές ομαδοποιούνται και αποκτούν χαρακτήρα δικαστικής κρίσης που αφορούν 
τα συμφέροντα όλης της ομάδας.  
151 Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, ό.π., σ.155.  
152 Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, ό.π., σ.158.  
153 Ε.ΚΛΟΥΔΑ, Η πρότυπη δίκη ως σύγχρονο μοντέλο δίκης, ό.π., σ.2416. 
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παράγει ένα ιδιόμορφα δεσμευτικό περιεχόμενο, ως προς τις δίκες 

που έχουν ανασταλεί και εισάγονται,  όπως προαναφέρθηκε,  να 

δικαστούν σε συμβούλιο.   

Και τελικά ποια είναι η νομική ισχύς της αποφάσεως, έστω ,  

για τους διαδίκους της δίκης που προκάλεσε την διαφορά 154;  Το 

δικαστήριο δεσμεύεται από την απόφαση του ΣτΕ, ως προς το 

νομικό ζήτημα, εάν όμως από την ενδελεχή εκτίμηση των 

πραγματικών περιστατικών προκύψει ότι η υπόθεση 

διαφορoποιείται από την κρίση του ΣτΕ ,  το δικαστήριο δεσμεύεται 

να ακολουθήσει τη λύση που επιλέχθηκε 155;   

VI .  Συμπερασματικές παρατηρήσεις  

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι με τις ρυθμίσεις του 

ν.3900/2010 επέρχεται μία οιωνεί  συγκέντρωση του ελέγχου της 

συνταγματικότητας  στις διοικητικές διαφορές 156,  καθώς αφαιρούμε 

από τον κατώτερο  διοικητικό  δικαστή εν τοις πράγμασι τη 

δυνατότητα να εκφέρει την κρίση του επί των ζητημάτων 

αντισυνταγματικότητας, στερούμενοι ,  με αυτόν τον τρόπο,  της 

νομικής δυνατότητας να έχουμε στο πλαίσιο της νομικής 

επιχειρηματολογίας της δικανικής συνταγματικής κρίσης,  

διατύπωση πολλαπλών γνωμών. Από την στατιστική παρατήρηση 

προέκυψε ότι τα ζητήματα που απασχολούν κατά τη διαδικασία της 

                                                           
154 Η απόφαση παράγει δεδικασμένο για τους διαδίκους της δίκης της κύριας διαφοράς, καθώς και για τους 
τυχόν παρεμβαίνοντες, ενώ, το τακτικό διοικητικό δικαστήριο κρίνει μόνο για τα ζητήματα που δεν 
κρίθηκαν με την απόφαση του ΣτΕ.  
155 Για τον Δελλή πρόκειται για sui generis δικαστική απόφαση, από την οποία ο δικαστής δεν δεσμεύεται 
απόλυτα από το πραγματικό όπως σε μία κοινή διαφορά Γ.ΔΕΛΛΗΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση 
ταχύτητας, ό.π., σ.157. 
156 Έτσι, Ν.ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ, Ο νόμος 3900/2010: Η διοικητική δικαιοσύνη in vitro, ό.π., σ.395-396. Ο Ιάκωβος 
Μαθιουδάκης θεωρεί ότι οι προτάσεις αυτές κατατείνουν σε μία ολική συγκέντρωση του ελέγχου 
συνταγματικότητας των νόμων στο ΣτΕ, βλ., Η ποιοτική απονομή της Ελληνικής Διοικητικής Δικαιοσύνης, 
ό.π., σ.456, ενώ, ως νέα μορφή συγκέντρωσης του ελέγχου χαρακτηρίζει το εγχείρημα και ο Ι.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, 
Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη διοικητική δικαιοσύνη, ό.π., σ.389. Ο Γέροντας ακόμη πιο απόλυτος 
θεωρεί ότι με τις νέες διατάξεις ανατρέπεται ο διάχυτος έλεγχος και καθιερώνεται ο συγκεντρωτικός 
έλεγχος, όχι μόνο συνταγματικότητας αλλά και νομιμότητας, βλ.Α.ΓΕΡΟΝΤΑ, Η πρόσφατη μεταρρύθμιση 
της διοικητικής δικαιοσύνης, ό.π., σ.372, παρ.13. Για μηχανισμό συγκέντρωσης του ελέγχου μιλά ο 
Καιδατζής, στο σχόλιό του στην 690/2013 απόφαση του ΣτΕ, ό.π, σ142. Τέλος, ο Πικραμμένος θεωρεί ότι οι 
ρυθμίσεις αυτές επιφέρουν την συρρίκνωση του διάχυτου ελέγχου της συνταγματικότητας, βλ. 
Π.ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟ, Η επιρροή της κρίσεως στον θεσμό του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΘΠΔΔ, 12/2012, 
σ.1049 επ.(1052). Για ανατροπή του συστήματος του διάχυτου ελέγχου, βλ. Ε.ΚΛΟΥΔΑ, Η πρότυπη δίκη ως 
σύγχρονο μοντέλο δίκης, ό.π., σ.2412.  
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πιλοτικής δίκης  το δικαστήριο είναι ζητήματα συνταγματικότητας 

με συνέπεια μία εν τοις πράγμασι συγκέντρωση του ελέγχου της 

συνταγματικότητας 157.  Εντούτοις,  το κύριο πλεονέκτημα του 

διάχυτου ελέγχου είναι η πολυφωνία και ο πλουραλισμός στην 

εξέταση και απόφανση επί του ζητήματο ς της συνταγματικότητας,  

δηλαδή η εξέταση του ζητήματος από περισσότερα από ένα 

δικαστήρια με συνέπεια την ανοικτή και πολυδιάστατη προσέγγιση 

των συνταγματικών ζητημάτων που προάγει τον πλουραλισμό και 

τη δημοκρατία 158.  Εξάλλου, με την εξέταση του ζητήματος  της 

συνταγματικότητας από τα κατώτατα δικαστήρια πριν την τελική 

εξέταση από το ΣτΕ δημιουργείται,  όπως σωστά επισημάνθηκε, ένα 

κρίσιμο ερμηνευτικό απόθεμα, που θα βοηθήσει το ανώτατο 

δικαστήριο στην διαμόρφωση της τελικής του απόφασης 159.   

Αυτή η μορφή συγκέντρωσης του ελέγχου της 

αντισυνταγματικότητας δεν συνάδει,  εξάλλου, με τις τάσεις του 

ευρωπαϊκού δικαίου και των αντίστοιχων συστημάτων να 

αποκεντρώνουν και να συγκεκριμενοποιούν τον έλεγχο 

συνταγματικότητας, ενόψει της απαίτησης του ενωσιακού  δικαίου 

να  ασκείται απρόσκοπτα από κάθε δικαστή ο διάχυτος έλεγχος της 

συμβατότητας των νόμων με το κοινοτικό δίκαιο 160.   

                                                           
157 Βλ.το σχόλιο του Α.ΚΑΙΔΑΤΖΗ στην 690/2013 απόφαση του ΣτΕ, Πρότυπη δίκη και έλεγχος 
συνταγματικότητας, ό.π., σ.142.  
158 Μ.ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ, Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων υπό το άρθρο 100 παρ. 5 του 
Συντάγματος, ό.π., σ.811.  
159 Α.ΚΑΙΔΑΤΖΗΣ, Η συμβολή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στην εξέλιξη του δικαστικού ελέγχου 
των νόμων στην Ελλάδα, ΕφημΔΔ, 2/2014, σ.208-221(210).  
160 Ι.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Η μεταρρύθμιση στο χώρο της διοικητικής δικαιοσύνης, ό.π, σ.518. Για το δεδομένο 
αυτό, βλ. Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, Ο διάχυτος και παρεμπίπτων δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας 
των νόμων στην Ελλάδα υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου, ΕφημΔΔ, 6/2009, σ.825-847(833), ο 
οποίος πιο απόλυτα θεωρεί ότι το κοινοτικό δίκαιο μπορεί να αποτρέψει μηχανισμούς συγκέντρωσης του 
ελέγχου. Για το ίδιο ζήτημα, βλ. Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, Συνταγματικό Δικαστήριο και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό 
δίκαιο, ΕφημΔΔ, 1/2006, σ.10-11(11), Χ.ΑΝΘΟΠΟΥΛΟ, Η προοπτική του Συνταγματικού Δικαστηρίου, 
ΕφημΔΔ, 1/2006, σ.11-12(12). Εξάλλου, σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΔΕΕ τα κοινά δικαστήρια των 
κρατών μελών υποχρεούνται και αυτεπαγγέλτως να ελέγχουν τη συμβατότητα των εθνικών κανόνων που 
εφαρμόζουν με το κοινοτικό δίκαιο, αφήνοντας ανεφάρμοστη κάθε αντίθετη διάταξη, χωρίς να 
υποχρεούνται ή να δικαιούνται να αναμείνουν την ολοκλήρωση μίας άλλης συνταγματικής ή νομοθετικής 
διαδικασίας. Βλ. ΔΕΕ, C-106/77, Simmenthal, 9 Μαρτίου 1978, σκ.21-24, ΔΕΕ, C-13/91, Debus, 4 Ιουνίου 
1992, σκ.32.  
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Και προκαλείται και ένα εύλογο ερώτημα: Γιατί να υπάρξει 

αυτή η μορφή συγκέντρωσης του ελέγχου, μόνο ενώπιον του ΣτΕ,  

και όχι και ενώπιον του ΑΠ 161;   

Η αναπόφευκτη συγκέντρωση του ελέγχου της 

συνταγματικότητας των νόμων στο ΣτΕ, όχι μέσα από το θεσμό της 

αιτήσεως αναιρέσεως αλλά με τη μορφή του προδικαστικού 

ερωτήματος ή της προδικαστικής απόφασης, προσθέτει ένα ακόμη 

επιχείρημα στην φαρέτρα των θιασω τών της ίδρυσης 

συνταγματικού δικαστηρίου στην Ελλάδα, ιδίως, είτε ενόψει των 

ενστάσεων και των αμφισβητήσεων της συνταγματικότητας ή και 

της σκοπιμότητας που ενέχουν οι ίδιες οι νέες ρυθμίσεις,  είτε 

ενόψει της ίδιας της αδυναμίας των ρυθμίσεων του νόμου  να 

εκπληρώσουν το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν 162.   

Και ,  ναι ,  μεν ,  προβλέπεται συγκέντρωση του ελέγχου  

συνταγματικότητας των νόμων  στις ολομέλειες των ανωτάτων 

δικαστηρίων από τα Τμήματα, αυτή όμως  η ρύθμιση τέθηκε σε 

επίπεδο συνταγματικής διάταξης και α φορά όλα τα ανώτατα 

δικαστήρια και όχι μόνο  το ΣτΕ, αποτελώντας μία αλλοίωση του  

διάχυτου ελέγχου που αποφασίστηκε  από τον αναθεωρητικό 

νομοθέτη.  

Εν κατακλείδι,  τίθεται από τα παραπάνω επιτακτικό το 

ερώτημα: οι ρυθμίσεις του ν.3900/2010 ανταποκρίνονται στ α 

κριτήρια της συνταγματικής αρχής της ορθολογικής οργάνωσης των 

δικαστηρίων, η οποία, σύμφωνα με το πρακτικό 1/2008 της 

διοικητικής Ολομέλειας του ΣτΕ, απορρέει από τις διατάξεις των 

άρθρων 93 παρ.1,  26 και 87 παρ.1 του Συντάγματος, απαιτώντας οι 

ρυθμίσεις οργάνωσης και λειτουργίας της δικαιοσύνης να 

προωθούν την εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων, την 

                                                           
161 ΑΠ 293/2014, ΘΠΔΔ, 2012, σ.826, όπου κρίθηκε ότι η διαδικασία της πιλοτικής δίκης και η υποχρέωση 
αναστολής εκδίκασης των υποθέσεων των ΤΔΔ αποτελεί μία διάταξη που εφαρμόζεται αποκλειστικά στην 
διοικητική δικαιοσύνη.  
162 Ως προς το δεύτερο σκέλος, βλ. Μ.ΠΙΚΡΑΜΕΝΟ, Το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά το ν.3900/2010, 
ό.π., σ.1137. 
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λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστών και την 

αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης;  

 

 


