Απόφαση 0150/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τεκµήριο κοινοποίησης των συνταξιοδοτικών πράξεων σύµφωνη µε τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α
ερµηνεία. Απαράδεκτο το αίτηµα που υποβάλλεται το πρώτον µε την έφεση. Η
απόρριψη συνταξιοδοτικού αιτήµατος λόγω µη συνδροµής των νοµίµων
προϋποθέσεων δεν συνιστά επιβολή ποινής κατά την έννοια των άρθρων 6 παρ. 1
της ΕΣ∆Α και 4 του Έβδοµου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α και δεν
αντίκειται στο άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του, στις 5 ∆εκεµβρίου 2014,
µε την ακόλουθη σύνθεση: Ιωάννης Σαρµάς, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του
Τµήµατος, Αγγελική Πανουτσακοπούλου και ∆έσποινα Τζούµα
(εισηγήτρια), Σύµβουλοι, Ευπραξία ∆ηµολιού και Μαρία Καραπέτη,
Πάρεδροι µε συµβουλευτική ψήφο,
Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας: Παρέστη ο Αντεπίτροπος
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ευάγγελος Καραθανασόπουλος, ως
νόµιµος αναπληρωτής του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, ο οποίος
είχε κώλυµα,
Γραµµατέας: Αµαλία Μπότσα, υπάλληλος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (κατηγορίας Τ.Ε. µε βαθµό Γ΄).
Για να δικάσει την από 13 Νοεµβρίου 2013 (Α.Β.∆.
4463/14.11.2013) έφεση του …, κατοίκου …, ο οποίος παραστάθηκε διά
της πληρεξουσίας δικηγόρου του Σοφίας Ηλιοπούλου (ΑΜ/∆ΣΑ 11270),
κ α τ ά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που εκπροσωπεί νόµιµα ο
Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος παραστάθηκε διά του Παρέδρου του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους Νικολάου Καραγιώργη και,
κ α τ ά: α) της …/2007/8.1.2008 πράξης της 44ης ∆ιεύθυνσης του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, β) της …/19.7.2013 πράξης της
∆ιεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Στρατιωτικών και
Πολεµικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και γ) κάθε
άλλης συναφούς, προγενέστερης ή µεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε τα αυτά αποτελέσµατα.
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, το ∆ικαστήριο άκουσε :
Την πληρεξούσια δικηγόρο του εκκαλούντος, η οποία ζήτησε την
παραδοχή της έφεσης,
Τον εκπρόσωπο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ο οποίος ζήτησε την
απόρριψη της έφεσης. Και,
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Τον Αντεπίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος
πρότεινε την απόρριψη της έφεσης.
Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση, το ∆ικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.
Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα και
Σκέφθηκε σύµφωνα µε το νόµο
Αποφάσισε τα εξής:
1. Με την υπό κρίση έφεση, όπως αναπτύσσεται µε το νοµίµως
κατατεθέν στις 8.12.2014 υπόµνηµα, ο εκκαλών, πρώην Λιµενοφύλακας,
ζητεί την ακύρωση: α) της …/2007/8.1.2008 πράξης της 44ης ∆ιεύθυνσης
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), µε την οποία απορρίφθηκε
αίτηση αυτού περί απονοµής σύνταξης, µε την αιτιολογία ότι δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 1 περ. γ΄ του π.δ.166/2000
σε συνδυασµό µε το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 2084/1992, καθόσον αποτάχθηκε
από το σώµα πριν από τη συµπλήρωση δεκαπενταετούς συντάξιµης
υπηρεσίας, β) της …/19.7.2013 πράξης της ∆ιεύθυνσης Κανονισµού και
Εντολής Πληρωµής Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.,
µε την οποία απορρίφθηκε νέα αίτηση του ιδίου για τη χορήγηση σύνταξης,
κατόπιν επανεξέτασης του φακέλου του και εκτίµησης των
προσκοµισθέντων από αυτόν συµπληρωµατικών στοιχείων και γ) κάθε
άλλης συναφούς, προγενέστερης ή µεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης
των οργάνων του Γ.Λ.Κ. µε τα αυτά αποτελέσµατα.
2. Για την άσκηση της ένδικης έφεσης καταβλήθηκε το προσήκον
παράβολο (βλ. το ειδικό έντυπο γραµµάτιο του ∆ηµοσίου 2836111 σειράς
Α΄).
3. Στο άρθρο 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων (π.δ.169/2007, Α' 210/31.8.2007) (εφεξής Σ.Κ.), όπως ίσχυε
κατά τον κρίσιµο χρόνο έκδοσης της 34716/2007/8.1.2008 πράξης της 44ης
∆ιεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. (υπό στοιχ. α΄ προσβαλλοµένης), µετά την
τροποποίησή του µε το άρθρο 3 του ν.3408/2005 (Α΄ 272), ορίζεται στην
παρ. 6: «Η πράξη κανονισµού σύνταξης και η απόφαση της Επιτροπής
Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων υπόκεινται σε έφεση στο
αρµόδιο Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται (…) και από
εκείνον που έχει έννοµο συµφέρον εντός έτους από την κοινοποίησή τους
(…)» και στην παρ. 10: «Οι πράξεις κανονισµού συντάξεων ή αναγνώρισης
διάρκειας της υπηρεσίας, καθώς και οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου
Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων (...) κοινοποιούνται απευθείας στους
ενδιαφεροµένους σε επικυρωµένο αντίγραφο. Η κοινοποίηση των πράξεων
ή αποφάσεων του προηγούµενου εδαφίου, µε τις οποίες γίνεται δεκτό ή
απορρίπτεται σχετικό αίτηµα, θεωρείται ότι έγινε την εξηκοστή ηµέρα από
την ηµεροµηνία που φέρει το έγγραφο της κοινοποίησης (...)». Από τις
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ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι οι συνταξιοδοτικές πράξεις υπόκεινται σε
έφεση ενώπιον του οικείου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός
έτους από την εποµένη της κοινοποίησής τους, θεσπίζεται δε νοµοθετικώς
ενιαίο τεκµήριο κοινοποίησης των εν λόγω πράξεων, διά της θεωρήσεως ως
χρόνου κοινοποίησης αυτών της εξηκοστής ηµέρας από την ηµεροµηνία
που φέρει το σχετικό έγγραφο της κοινοποίησης (βλ. ΙΙΙ Τµ. Ε.Σ. 285/2007,
3009/2011, 237/2012).
4. Η 34716/2007/8.1.2008 πράξη της 44ης ∆ιεύθυνσης του Γ.Λ.Κ.
(υπό στοιχ. α΄ προσβαλλόµενη) κοινοποιήθηκε στον εκκαλούντα µε το
…/07/18.1.2008 έγγραφο της 46ης ∆ιεύθυνσης του Γ.Λ.Κ., στο οποίο
αναγραφόταν η διεύθυνση της οικίας του…, πλην, όπως προκύπτει από τα
προσκοµισθέντα στοιχεία, κατά τον χρόνο αυτό ήταν έγκλειστος στο
σωφρονιστικό Κατάστηµα Κράτησης …, αποφυλακίστηκε δε στις
22.3.2012 δυνάµει του … βουλεύµατος του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών
… και, ως εκ τούτου, η προαναφερόµενη πράξη δεν περιήλθε σε γνώση του
(βλ. το από 22.3.2012 αποφυλακιστήριο του Γραµµατέα του Καταστήµατος
Κράτησης …, καθώς και το …/11.12.2012 έγγραφο του Προϊσταµένου
∆ιεύθυνσης του Καταστήµατος Κράτησης …, σύµφωνα µε το οποίο δεν
υπάρχει στον τηρούµενο ατοµικό - ποινικό φάκελο του εκκαλούντος
έγγραφο του Γ.Λ.Κ. απευθυνόµενο προς αυτόν). Κατά τους ισχυρισµούς
του ιδίου, που δεν αµφισβητούνται από το αντίδικο, µόλις τον Αύγουστο
του έτους 2013 έλαβε το πρώτον γνώση της εν λόγω πράξης, η οποία του
απεστάλη συνηµµένως µε την …/19.7.2013 πράξη του Γ.Λ.Κ. (υπό στοιχ.
β΄ προσβαλλόµενη), όπως αναφέρεται ρητώς στο σώµα της τελευταίας
αυτής πράξης. Κατόπιν τούτων και ενόψει του δικαιώµατος παροχής
αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, που επιτάσσει την µη επιβολή
δυσανάλογων διαδικαστικών φραγµών για την πρόσβαση σε δικαστήριο και
την επί της ουσίας εκδίκαση της διαφοράς του προσφεύγοντος (βλ. άρθρα
20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.∆.Α.), η κρινόµενη έφεση
κατά το µέρος που στρέφεται κατά της …/2007/8.1.2008 πράξης της 44ης
∆ιεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. πρέπει να θεωρηθεί εµπροθέσµως ασκηθείσα,
ανατρεποµένου στην προκειµένη περίπτωση του τεκµηρίου κοινοποίησης
των συνταξιοδοτικών πράξεων, που θεσπίζεται µε τη διάταξη του άρθρου
66 παρ. 10 του Σ.Κ. (πρβλ. E.∆.∆.Α. απόφ. της 22.4.2010, Καµβύσης κατά
Ελλάδας).
5. Η κρινόµενη έφεση παραδεκτώς στρέφεται κατά της …/19.7.2013
πράξης της ∆ιεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Στρατιωτικών
και Πολεµικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. (υπό στοιχ. β΄ προσβαλλοµένης), η
οποία, κατόπιν συνεκτίµησης των προσκοµισθέντων από τον εκκαλούντα
συµπληρωµατικών στοιχείων, προέβη σε νέα ουσιαστική εξέταση του
συνταξιοδοτικού αιτήµατός του (βλ. άρθρο 66 παρ. 7 του Σ.Κ.), έχει δε
ασκηθεί εµπροθέσµως (άρθρα 82 και 109 του ν.4129/2013, Α΄ 52).
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6. Η έφεση κατά των ανωτέρω πράξεων έχει ασκηθεί νοµοτύπως
(άρθρο 52 του π.δ. 1225/1981, Α΄ 304) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω
ως προς τη βασιµότητά της.
7. Η έφεση κατά το µέρος που στρέφεται κατά κάθε άλλης
συναφούς, προγενέστερης ή µεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης των
οργάνων του Γ.Λ.Κ. µε τα αυτά αποτελέσµατα, µη προσδιοριζοµένης
ειδικώς, είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης και, συνεπώς,
πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.
8. Ο ίδιος ως άνω Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων
ορίζει στο άρθρο 25 παρ. 1 και 2: «1. Ο στρατιωτικός δικαιούται ισόβια
σύνταξη από το ∆ηµόσιο Ταµείο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 26. 2. Στρατιωτικός νοείται εκείνος που υπηρετεί στις Ένοπλες
∆υνάµεις, τη Χωροφυλακή και το Λιµενικό Σώµα και σε κάθε όπλο, σώµα
ή κλάδο ή ειδικότητά τους ως αξιωµατικός, ανθυπασπιστής ή οπλίτης,
καθώς και εκείνος που αντιστοιχεί ή εξοµοιώνεται µε αυτούς από το
νόµο(…)», στο άρθρο 26 παρ. 1 περ. γ΄: «Ο µόνιµος στρατιωτικός
δικαιούται σύνταξη: α) (…) γ) Αν αποµακρυνθεί από τις τάξεις χωρίς τη
θέλησή του και έχει δεκαπενταετή συντάξιµη υπηρεσία, από την οποία
τέτοια δεκαετή πραγµατική στρατιωτική (…)» και στο άρθρο 41, όπως
ίσχυε κατά τον κρίσιµο στην κρινόµενη υπόθεση χρόνο: « 1. Ο χρόνος
υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας,
εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, καθώς και ο
χρόνος καταδυτικών εξαµήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια,
λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης (…) µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(…) 3. Ο διπλασιασµός (…) του συντάξιµου χρόνου των στρατιωτικών της
παρ. 1 γίνεται µόνο εφόσον αυτοί που διατέλεσαν σε κατάσταση πτητικής
ενέργειας συµπλήρωσαν δεκαοκταετή και οι άλλοι εικοσαετή πραγµατική
στρατιωτική υπηρεσία (…) 7. Ο χρόνος, που υπολογίζεται σύµφωνα µε τα
παραπάνω σε διπλασιασµό (…) θεωρείται σαν χρόνος πραγµατικής
συντάξιµης υπηρεσίας. (…) 9. Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών, που
υπηρετούν ως τεχνικοί σε µονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς ή σε
ναρκαλιευτικά συνεργεία σύµφωνα µε τις διατάξεις των ν.δ. 1033/1971 και
2646/1953, λογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο σχετικά µε τη σύνταξή τους
εφόσον κάθε εξάµηνο συµπληρώνουν τριάντα ώρες εργασίας µέσα σε
ναρκοπέδια ή ύποπτους χώρους (άρθρο 16 παρ. 3 ν. 955/1979). Ο
διπλασιασµός του συντάξιµου χρόνου των στρατιωτικών που αναφέρονται
στο προηγούµενο εδάφιο γίνεται µόνο εφόσον αυτοί συµπλήρωσαν
εικοσαετή πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 3 αυτού του άρθρου (άρθρο 16 παρ. 4 ν. 955/1979) (…)
11. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και για το
αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας που υπηρετεί σε
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αστυνοµικές υπηρεσίες µε αποστολή την επισήµανση, την περισυλλογή, την
εξουδετέρωση και τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών για την
καταστροφή εκρηκτικών µηχανισµών και αυτοσχέδιων βοµβών, κατά τις
διατάξεις του π.δ. 357/1986, καθώς και για το προσωπικό των ειδικών
κατασταλτικών αντιτροµοκρατικών µονάδων της Ελληνικής Αστυνοµίας,
(…) εφόσον για κάθε εξάµηνο συµπληρώνει τριάντα ώρες εργασίας, µέσα
σε χώρους ύποπτους ύπαρξης βοµβών και εκρηκτικών µηχανισµών ή σε
επεµβάσεις κατά οργανωµένων ληστειών, αεροπειρατειών, απαγωγών
προσωπικοτήτων ή γενικά σε περιπτώσεις που έγινε επέµβαση προσωπικού
ειδικά εκπαιδευµένου και εξοπλισµένου. (…) Οι διατάξεις αυτής της
παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρµογή και για το αντίστοιχο προσωπικό
του Λιµενικού Σώµατος (…) (άρθρο 20 παρ. 3 ν. 1813/1988, όπως συµπλ.
µε το άρθρο 2 παρ. 8 ν. 2703/1999)».
9. Στον ν. 2084/1992 «Αναµόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 165), ορίζεται στο άρθρο 7: «1. Ο στρατιωτικός
δικαιούται ισόβιας σύνταξης από το ∆ηµόσιο εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις των επόµενων παραγράφων. 2. Στρατιωτικός νοείται αυτός,
που υπηρετεί στις Ένοπλες ∆υνάµεις, στην Ελληνική Αστυνοµία, στο
Λιµενικό και στο Πυροσβεστικό Σώµα, ως αξιωµατικός, ανθυπασπιστής ή
οπλίτης (…) 3. Ο µόνιµος στρατιωτικός δικαιούται σύνταξης: α) Αν
αποµακρυνθεί εκουσίως των τάξεων και έχει συµπληρώσει δεκαπενταετή
πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία, και το εξηκοστό πέµπτο (65ο) έτος
της ηλικίας του (...) 4. Οι µόνιµοι στρατιωτικοί, οι οποίοι πληρούν τους
λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων, αποκτούν δικαίωµα σύνταξης χωρίς την
προϋπόθεση της ηλικίας, που προβλέπεται από την περίπτ. α' της παρ. 3 του
άρθρου αυτού (...)», στο άρθρο 8: «1. Πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία
είναι όλος ο χρόνος, που διανύεται µε στρατιωτική ιδιότητα, καθώς και ο
χρόνος φοίτησης στις παραγωγικές σχολές, εφόσον καταβλήθηκαν οι
προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές. (…) 2. Ο χρόνος υπηρεσίας των
στρατιωτικών, που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, των εν
ενεργεία αλεξιπτωτιστών, των υποβρυχίων καταστροφέων του Πολεµικού
Ναυτικού και των ανδρών υποβρυχίων αποστολών του Λιµενικού Σώµατος,
καθώς και ο χρόνος καταδυτικών εξαµήνων αυτών που υπηρετούν σε
υποβρύχια, λογίζεται διπλάσιος σε περίοδο ειρήνης (…), εφόσον
συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 41 του Κώδικα
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και καταβληθούν διπλάσιες (…)
εισφορές (…). 3. Επίσης λογίζεται διπλάσιος ο χρόνος των στρατιωτικών,
που υπηρετούν ως τεχνικοί σε µονάδες εκκαθαρίσεως ξηράς ή σε
ναρκαλιευτικά συνεργεία, ο χρόνος του αστυνοµικού προσωπικού της ΕΛΑΣ, που υπηρετεί σε υπηρεσίες µε αποστολή την επισήµανση, περισυλλογή,
εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών µηχανισµών και αυτοσχέδιων
βοµβών, καθώς και το προσωπικό των ειδικών κατασταλτικών
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αντιτροµοκρατικών µονάδων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των
διατάξεων των άρθρων 16 του ν. 955/1979 (ΦΕΚ 189 Α΄) και 20 παρ. 3 του
ν. 1813/1988 (ΦΕΚ 243 Α΄) αντίστοιχα, και καταβληθούν διπλάσιες
εισφορές. (…) 6. Η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών που
προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού
δεν πραγµατοποιείται, εφόσον ο στρατιωτικός υποβάλλει σχετική δήλωση
στην Υπηρεσία του, οπότε και ο χρόνος υπηρεσίας από την ηµεροµηνία
υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο (…) (η
παρ. 6 προστέθηκε µε το άρθρο 4 ν.3513/2006, Α΄ 265/5.12.2006)» και στο
άρθρο 18: «1. Στις διατάξεις των άρθρων 3 έως 17 του παρόντος υπάγονται
τα πρόσωπα, που διορίζονται από 1ης Ιανουαρίου 1993 και εφεξής ως
τακτικοί υπάλληλοι ή κατατάσσονται ως στρατιωτικοί. (…) 4. Για τα
θέµατα, που αφορούν τα υποβαλλόµενα
δικαιολογητικά, (…) τον
κανονισµό των συντάξεων, τα ένδικα µέσα, την εκτέλεση των πράξεων
συνταξιοδότησης, (…) καθώς και για κάθε άλλο θέµα, που δεν ρυθµίζεται
από τον νόµο αυτόν, εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν».
10. Από τον συνδυασµό των προαναφερόµενων διατάξεων
προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο µόνιµος στρατιωτικός που κατετάγη µετά την
1.1.1993 θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης από το ∆ηµόσιο, στην περίπτωση
που εξέρχεται από τις τάξεις του οικείου Σώµατος χωρίς τη θέλησή του,
εφόσον έχει συµπληρώσει δεκαπενταετή τουλάχιστον συντάξιµη υπηρεσία,
από την οποία δέκα πλήρη έτη πρέπει να είναι πραγµατική στρατιωτική
υπηρεσία (σχετ. Ολ. Ε.Σ. 2493/2015). Εξάλλου, για τον υπολογισµό της
συνολικής συντάξιµης υπηρεσίας των στρατιωτικών που διέπονται από το
καθεστώς του ν.2084/1992 λαµβάνονται υπόψη και οι αυξηµένες στο
διπλάσιο, λόγω των ειδικών συνθηκών παροχής τους, υπηρεσίες αυτών, οι
οποίες καθορίζονται στο άρθρο 8 του εν λόγω νόµου, υπό την προϋπόθεση
καταβολής διπλάσιων εισφορών και εφόσον πληρούνται, κατά περίπτωση,
οι όροι του άρθρου 41 παρ. 3, 9 και 11 του Σ.Κ.. Ειδικότερα, για τον
διπλασιασµό του προβλεπόµενου στον νόµο χρόνου, που συνιστά µια
ευνοϊκή ρύθµιση εξαιρετικού χαρακτήρα, η οποία δικαιολογηµένα τελεί υπό
τη συνδροµή αυστηρών προϋποθέσεων, απαιτείται, πλην άλλων, κατά το
προαναφερόµενο άρθρο (41 Σ.Κ., όπως ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο), η
συµπλήρωση ενός ελάχιστου αναγκαίου χρονικού διαστήµατος
πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ανερχοµένου σε είκοσι έτη και για
τους στρατιωτικούς που διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας σε
δεκαοκτώ έτη (σχετ. Ε.Σ. Ολ. 3299/2013, ΙΙΙ 154/2014).
11. Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 66 παρ. 1, 2, 5
και 6 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, 49 παρ. 1 και 2
και 53 του π.δ. 1225/1981 προκύπτει ότι αίτηµα που υποβάλλεται για πρώτη
φορά µε την ασκηθείσα ενώπιον του αρµόδιου Τµήµατος του Ελεγκτικού
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Συνεδρίου έφεση, κατ’ επίκληση στοιχείων που δεν ετέθησαν υπόψιν του
οικείου διοικητικού οργάνου κατά την κρίση του συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος του εκκαλούντος, επιφέρει ανεπίτρεπτη κατά νόµο µεταβολή
του αντικειµένου της επίδικης διαφοράς, όπως αυτό καθορίστηκε κατά τη
νοµική και πραγµατική θεµελίωσή του µε την υποβληθείσα ενώπιον της
αρµόδιας Υπηρεσίας του Γ.Λ.Κ. αίτηση, στο πλαίσιο τήρησης της σχετικής
νόµιµης προδικασίας και, ως εκ τούτου, είναι απορριπτέο ως απαράδεκτο,
δοθέντος ότι δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο κρίσης της προσβαλλόµενης
πράξης, οι πληµµέλειες της οποίας πλήττονται µε τους λόγους έφεσης (Ε.Σ.
Ολ. 411/2002, 1467/2006, 3124/2009, ΙΙ Τµ. 1266/1999, 278/2002,
1400/2003, 1150/2004, III Τµ. 2266/2008, 892/2009).
12. Στη υπό κρίση υπόθεση, από το σύνολο των στοιχείων του
φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο εκκαλών, αφού υπηρέτησε τη
στρατιωτική θητεία του στον Στρατό Ξηράς από 18.5.1992 έως 18.8.1993,
κατετάγη στο Λιµενικό Σώµα στις 19.12.1994, ως δόκιµος έµµισθος
Λιµενοφύλακας και στις 8.4.1995 ονοµάστηκε Λιµενοφύλακας. Με την
…/29.12.2006 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας … τέθηκε σε
απόταξη από τις τάξεις του Λιµενικού Σώµατος για: α. πράξεις που θίγουν
την τιµή, αξιοπρέπεια και υπόληψη του στρατιωτικού και το κύρος του
Σώµατος και β. παράβαση της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών. Ακολούθως,
µε την από 12.7.2007 αίτησή του προς το Γ.Λ.Κ. ζήτησε να του απονεµηθεί
στρατιωτική σύνταξη. Επί της ως άνω αίτησης εκδόθηκε η …/2007
απόφαση της 44ης ∆ιεύθυνσης του Γ.Λ.Κ., µε την οποία, αφού
διαπιστώθηκε ότι η συνολική συντάξιµη υπηρεσία αυτού ανέρχεται σε έτη
12, µήνες 1 και ηµέρες 19, περιλαµβάνουσα τον διανυθέντα στη Σχολή
Λιµενοφυλάκων χρόνο από 19.12.1994 έως 18.4.1995 (00-04-00) και τον
χρόνο υπηρεσίας του στο Λιµενικό σώµα από 19.4.1995 έως 7.2.2007 (1109-19), κρίθηκε ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 1 περ.
γ΄ του π.δ.166/2000 σε συνδυασµό µε το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 2084/1992
για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, καθόσον αποτάχθηκε από
το σώµα πριν από τη συµπλήρωση δεκαπενταετούς συντάξιµης υπηρεσίας.
Επίσης, µε την εν λόγω πράξη κρίθηκε ότι δεν µπορεί να συνυπολογιστεί ως
συντάξιµος ο χρόνος της στρατιωτικής του θητείας, διότι δεν έχει
αναγνωριστεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 4, 17 και 20 του ν. 2084/1992,
ούτε δύναται να υπολογιστεί στο διπλάσιο ο χρόνος που διετέλεσε σε
κατάσταση εξαµήνων ειδικών αποστολών, διότι δεν έχει εικοσαετή
συντάξιµη υπηρεσία, όπως απαιτείται από το άρθρο 41 του Σ.Κ.. Στη
συνέχεια, ο εκκαλών υπέβαλε στις 18.12.2012 νέα αίτηση για κανονισµό
σύνταξης,
επισυνάπτοντας
νέα
στοιχεία
και,
συγκεκριµένα,
επικαιροποιηµένο ∆ελτίο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης
Στρατιωτικού, το από 16.10.2012 αντίγραφο φύλλου µητρώου, στο οποίο
περιλαµβανόταν και χρόνος εξαµήνων ειδικών αποστολών, ο οποίος δεν
αναφερόταν στο προηγούµενο, από 11.7.2007, αντίγραφο φύλλου µητρώου,
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και την µεταγενεστέρως εκδοθείσα …14.11.2012 βεβαίωση του Αρχηγού
Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής περί αναδροµικής
αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας ως διπλάσιου συντάξιµου χρόνου.
Σύµφωνα µε τη βεβαίωση αυτή, ο εκκαλών «1. (…) που υπηρέτησε στο
Κλιµάκιο Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. του Κ.Λ. … κατά το χρονικό διάστηµα
από 16.5.1995 έως 31.12.1998, πληρούσε τις προϋποθέσεις των άρθρων 41
παρ. 11 και 43 του π.δ. 169/2007. 2. Από 10.4.1995 έως 10.5.1995
εκπαιδεύτηκε στο Σχολείο Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.. 3. Κατόπιν των
ανωτέρω δύνανται να αναγνωριστούν τα παρακάτω Εξάµηνα ως διπλάσιος
συντάξιµος χρόνος: B΄ Εξάµηνο έτους 1995, Α΄ - Β΄ Εξάµηνα έτους 1996,
Α΄ - Β΄ Εξάµηνα 1997, Α΄ - Β΄ Εξάµηνα 1998. Επιπλέον, σύµφωνα µε την
παράγραφο 11 του άρθρου 41 και τις παραγράφους 8 και 12 του άρθρου 43
του π.δ. 169/2007, προστίθενται τα ακόλουθα χρονικά διαστήµατα:-Σχολείο
Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. από 10.4.1995 έως 10.5.1995 (31 ηµέρες
πραγµατική υπηρεσία), -Κ.Λ. … από 16.5.1995 έως 31.6.1995 (46 ηµέρες
πραγµατική υπηρεσία), ήτοι 77 ηµέρες πραγµατικής υπηρεσίας. ΣΥΝΟΛΟ:
Επτά (7) εξάµηνα». Με την …/19.7.2013 πράξη της ∆ιεύθυνσης
Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Στρατιωτικών και Πολεµικών
Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., απορρίφθηκε η προαναφερόµενη νέα αίτηση του
εκκαλούντος, κατόπιν επανεξέτασης των στοιχείων του φακέλου του, όπως
ρητά διαλαµβάνεται στο σώµα της, µε την εξής αιτιολογία: «Αποταχθήκατε
από το Λιµενικό Σώµα, µε στρατιωτική υπηρεσία 12-01-19 έτη και µαζί µε
τη στρατιωτική σας θητεία από έτη 01-03-01, η οποία πρέπει να
αναγνωρισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4, 17 και 20 του
Ν.2084/1992, δηλαδή συνολική συντάξιµη υπηρεσία 13-04-20, δεν
πληροίτε τις προϋποθέσεις θεµελίωσης δικαιώµατος σύνταξης
στρατιωτικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2084/1992
και του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 (χωρίς τη θέληση αποµάκρυνση και
15ετή τουλάχιστον συντάξιµη υπηρεσία από την οποία 10ετή πραγµατική)».
Επίσης, µε την εν λόγω πράξη κρίθηκε ότι στον ανωτέρω χρόνο δεν δύναται
να συνυπολογισθεί ως διπλάσιος ο χρόνος που ο εκκαλών διετέλεσε σε
κατάσταση εξαµήνων ειδικών αποστολών (συµπεριλαµβανοµένων και των
επιπλέον εξαµήνων που αναγνωρίστηκαν συµπληρωµατικά), διότι δεν έχει
συµπληρώσει εικοσαετή στρατιωτική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007.
13. Με την κρινόµενη έφεση ο εκκαλών ζητεί να ακυρωθούν οι
προσβαλλόµενες πράξεις και να κανονισθεί σ’ αυτόν στρατιωτική σύνταξη,
αφού αναγνωρισθούν και προσµετρηθούν ως συντάξιµα τα εξής χρονικά
διαστήµατα: α. τέσσερις µήνες εργασίας στη Ναυτιλιακή εταιρεία … το
έτος 1991, όπου εργάσθηκε ως βοηθός καµαρώτου, β. τέσσερις µήνες
εργασίας στα ταχυφαγεία … το έτος 1991, όπου εργάστηκε ως µάγειρας, γ.
τέσσερις µήνες εργασίας στην εταιρεία … το έτος 1994, όπου εργάστηκε ως
υπεύθυνος ασφαλείας και δ. εβδοµήντα επτά (77) ηµέρες πραγµατικής
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συντάξιµης υπηρεσίας στο Σχολείο Ειδικών Αποστολών Λιµενικού
Σώµατος από 10.4.1995 έως 10.5.1995 (31 ηµέρες) και στο Κ.Λ. … από
16.5.1995 έως 31.6.1995 (46 ηµέρες). Κατά τους ισχυρισµούς του, µε τον
συνυπολογισµό των ως άνω χρονικών διαστηµάτων στην αναγνωρισθείσα
µε την …/19.7.2013 πράξη της ∆ιεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής
Πληρωµής Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. συντάξιµη
υπηρεσία του (13-4-20), συµπληρώνει χρόνο συντάξιµης υπηρεσίας από 14
έτη, 7 µήνες και 7 ηµέρες, ο οποίος κατ’ εφαρµογή του άρθρου 39 παρ. 2
του Σ.Κ. λογίζεται ως 15 πλήρη έτη και, συνεπώς, πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Σ.Κ.. Επίσης, ο εκκαλών προβάλλει ότι
δεν πρέπει να εφαρµοστούν στη περίπτωσή του οι διατάξεις του άρθρου 41
του Σ.Κ., διότι έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε την αρχή της αναλογίας των
εισφορών προς τις παροχές, η οποία απορρέει από τον συνδυασµό των
άρθρων 22 παρ. 5 και 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, αλλά και µε τον
ανταποδοτικό χαρακτήρα που έχουν οι εν λόγω διατάξεις του Σ.Κ..
Ειδικότερα, ο εκκαλών ισχυρίζεται ότι οι εισφορές που κατέβαλε για να
αναγνωρισθεί ως διπλάσιος ο χρόνος υπηρεσίας του στο Κλιµάκιο Ειδικών
Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος, παρά τον ανταποδοτικό τους
χαρακτήρα, δεν του παρέχουν κανένα όφελος και επιπλέον δεν του
επιστρέφονται και ζητεί, κατ’ εφαρµογή της αρχής της εύνοιας των
ασφαλισµένων, να του συνυπολογισθούν 19 εξάµηνα ως χρόνος συντάξιµης
υπηρεσίας ή τουλάχιστον να του επιστραφούν οι καταβληθείσες εισφορές,
προβάλλοντας περαιτέρω ότι η στέρηση του συνταξιοδοτικού του
δικαιώµατος συνιστά µια τρίτη ποινή, µετά την ποινή της κάθειρξης που
του επιβλήθηκε από τα ποινικά δικαστήρια και την πειθαρχική ποινή της
απόταξης από το Λιµενικό Σώµα. Εξάλλου, µε το νοµίµως κατατεθέν στις
8.12.2014 υπόµνηµα ο εκκαλών ισχυρίζεται ότι µε την απόρριψη του
συνταξιοδοτικού του αιτήµατος παραβιάζεται το άρθρο 1 του (πρώτου)
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προάσπιση
των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών
(Ε.Σ.∆.Α.).
14. Με τα δεδοµένα αυτά και σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν στις
σκέψεις 8-10 της παρούσας, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι νοµίµως απορρίφθηκε
το αίτηµα του εκκαλούντος για κανονισµό σύνταξης, αφού η συνολική
συντάξιµη υπηρεσία του, συνυπολογιζοµένου και του χρόνου της
στρατιωτικής του θητείας (01-03-01), εφόσον αυτός έχει αναγνωριστεί κατά
τις διατάξεις των άρθρων 4, 17 και 20 του ν.2084/1992, ανέρχεται σε έτη
13, µήνες 4 και ηµέρες 20. Εποµένως, δεν πληροί τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης, που καθορίζονται στη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1 περ.
γ΄ του Σ.Κ. σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4 του ν.
2084/1992, καθόσον δεν έχει συµπληρώσει δεκαπενταετή συντάξιµη
υπηρεσία. Περαιτέρω, ο διπλάσιος χρόνος που αναγνωρίστηκε µε την
…14.11.2012 βεβαίωση του Αρχηγού Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής
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Ακτοφυλακής, δεν δύναται να συνυπολογιστεί στη συντάξιµη υπηρεσία του,
διότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 9 και 11 του π.δ.
169/2007, απαραίτητος όρος προς τούτο είναι η συµπλήρωση εικοσαετούς
πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
15. Το αίτηµα του εκκαλούντος να συνυπολογιστεί στη συντάξιµη
υπηρεσία του ο χρόνος εργασίας του στον ιδιωτικό τοµέα (τέσσερις µήνες
εργασίας στη Ναυτιλιακή εταιρεία … το έτος 1991, τέσσερις µήνες
εργασίας στα ταχυφαγεία … το έτος 1993 και τέσσερις µήνες εργασίας στην
εταιρεία … το έτος 1994), απαραδέκτως υποβάλλεται το πρώτον ενώπιον
του ∆ικαστηρίου τούτου µε την προσκόµιση της …/18.9.2014 απόφασης
του ∆ιευθυντή του Τοπικού Υποκαταστήµατος … του Ι.Κ.Α., µε την οποία
αναγνωρίστηκαν εβδοµήντα πέντε ηµέρες ασφάλισης χρονικής περιόδου
6/1994 έως 9/1994 στην ..., καθώς και της …/13.10.2014 απόφασης του
∆ιευθυντή Εσόδων του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος … του Ι.Κ.Α., µε
την οποία αναγνωρίστηκαν εβδοµήντα ηµέρες ασφάλισης χρονικής
περιόδου από 3/1994 έως 6/1994 στην επιχείρηση ... Ειδικότερα, σύµφωνα
µε όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 11, στην κατ’ έφεση δίκη ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν µπορούν να υποβληθούν αιτήµατα, τα οποία δεν
είχαν υποβληθεί προηγουµένως στην αρµόδια Υπηρεσία του Γ.Λ.Κ. µε την
κατάθεση σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου συνοδευοµένης από τα
νόµιµα δικαιολογητικά, εν προκειµένω δε δεν έχει τηρηθεί η νόµιµη
προδικασία υποβολής στα οικεία συνταξιοδοτικά όργανα του ανωτέρω
αιτήµατος, δοθέντος ότι δεν περιλαµβανόταν ούτε στην αρχική, από
12.7.2007, αλλά ούτε και στην, από 18.12.2012, αίτηση αυτού προς το
Γ.Λ.Κ. και, ως εκ τούτου, δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο κρίσης των
εκκαλούµενων πράξεων.
16. Απορριπτέο είναι επίσης το αίτηµα του εκκαλούντος να
προσµετρηθεί στη συντάξιµη υπηρεσία του ο διανυθείς χρόνος στο Σχολείο
Ειδικών Αποστολών Λιµενικού Σώµατος από 10.4.1995 έως 10.5.1995 (31
ηµέρες) και στο Κ.Λ. … από 16.5.1995 έως 31.6.1995 (46 ηµέρες), ήτοι
συνολικά εβδοµήντα επτά ηµέρες, αφού, όπως προκύπτει από την
…/2007/8.1.2008 πράξη της 44ης ∆ιεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. και την
…/19.7.2013 πράξη της ∆ιεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. (υπό στοιχ. α΄ και β΄
προσβαλλόµενες πράξεις), τα εν λόγω χρονικά διαστήµατα έχουν ήδη
συνυπολογιστεί για τον καθορισµό της συνολικής συντάξιµης υπηρεσίας
του.
17. Ο ισχυρισµός του εκκαλούντος κατά τον οποίο η ρύθµιση του
άρθρου 41 του Σ.Κ. περί συµπληρώσεως εικοσαετούς στρατιωτικής
υπηρεσίας για τον διπλασιασµό του ειδικώς προβλεπόµενου στον νόµο
συντάξιµου χρόνου υπηρεσίας των στρατιωτικών, αντίκειται στην αρχή της
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αναλογίας των εισφορών προς τις παροχές και στην αρχή της
ανταποδοτικότητας µεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και παροχών, δοθέντος
ότι για την αναγνώριση ως διπλάσιου του χρόνου υπηρεσίας του στο
Κλιµάκιο Ειδικών Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος κατέβαλε διπλάσιες
εισφορές, είναι αβάσιµος και απορριπτέος. Τούτο, διότι το συνταξιοδοτικό
σύστηµα του ∆ηµοσίου δεν έχει αµιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα, ούτε
υφίσταται στο πλαίσιο αυτού σχέση ευθείας αναλογίας µεταξύ
καταβληθεισών εισφορών και συνταξιοδοτικών παροχών (Ε.Σ. 1938/2009,
1/2014, 992/2015, σχετ. Σ.τ.Ε. 4663, 4664/2012), µόνη δε η παρακράτηση
εισφορών για σύνταξη δεν αρκεί για τον υπολογισµό ως συντάξιµου του
αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος και τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος, αλλά πρέπει να συντρέχουν προς τούτο και οι λοιποί όροι που
τάσσονται από τον νόµο. Εξάλλου, η αντικειµενική προϋπόθεση
(συµπλήρωση ορισµένου χρόνου υπηρεσίας) που θεσπίζεται µε τις διατάξεις
του άρθρου 41 του Σ.Κ. για τον διπλασιασµό του συντάξιµου χρόνου των
στρατιωτικών, που αποτελεί ένα ευνοϊκό µέτρο εξαιρετικού χαρακτήρα,
ανάγεται στο πλαίσιο άσκησης από τον νοµοθέτη της ρυθµιστικής εξουσίας
που διαθέτει να διαµορφώνει ελεύθερα τις προϋποθέσεις υπολογισµού του
συντάξιµου χρόνου, κατόπιν στάθµισης και παραµέτρων δηµοσιονοµικής
φύσης σχετιζοµένων µε τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του
συνταξιοδοτικού συστήµατος του ∆ηµοσίου, καθώς και άλλων λόγων
δηµοσίου συµφέροντος, που άπτονται της στελέχωσης και της εύρυθµης
λειτουργίας των στρατιωτικών και λοιπών Σωµάτων του κράτους, ενόψει
της αποστολής τους.
18. Ο προβαλλόµενος µε το από 5.12.2014 υπόµνηµα ισχυρισµός
του εκκαλούντος, κατά τον οποίο η στέρηση του συνταξιοδοτικού του
δικαιώµατος συνιστά παραβίαση του άρθρου 1 του, κυρωθέντος µε το
άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974 (Α΄ 256), (πρώτου) Προσθέτου
Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.∆.Α., που κατοχυρώνει τον σεβασµό της περιουσίας
του προσώπου, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος. Τούτο, διότι δεν
υφίσταται στην προκειµένη περίπτωση προστατευτέα κατά την έννοια της
εν λόγω διάταξης νόµιµη προσδοκία για τη χορήγηση σύνταξης, δοθέντος
ότι ο εκκαλών δεν έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα, ήτοι δεν
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θέτει η εσωτερική νοµοθεσία για τη
γένεση της σχετικής αξίωσής του (πρβλ. αποφάσεις Ε.∆.∆.Α. Ουζούνης
κατά Ελλάδος της 18.4.2002, Νο 49144/99, σκ. 24 - 25, Kopecky κατά
Σλοβακίας της 28.9.2004, Νο 449112/98, σκ. 35, Ιχτιάρογλου κατά Ελλάδος,
της 19.6.2008, Νο12045/06, σκ. 51, Sierpinski κατά Πολωνίας σκ. 65 – 66,
ΣτΕ 2200/2010, 121, 619/2012, 2001/2014).
19. Ο ισχυρισµός του εκκαλούντος περί συνυπολογισµού στη
συντάξιµη υπηρεσία αυτού του αναγνωρισθέντος µε την …14.11.2012
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διπλάσιου χρόνου, κατ’ εφαρµογή των αρχών της επιείκειας και της εύνοιας
προς τον ασφαλισµένο, οι οποίες αποτελούν εκδηλώσεις της αρχής της
χρηστής διοίκησης στο πεδίο του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης (σχετ. ΣτΕ
5208/1983, 4339/1988, E.∆.∆.A. απόφαση της 15.9.2009 Moskal κατά
Πολωνίας), είναι αβάσιµος και απορριπτέος. Τούτο, διότι η εφαρµογή των
επικαλούµενων αρχών, που επιτρέπουν την κάµψη κατά κύριο λόγο
δικονοµικών και διαδικαστικού χαρακτήρα κανόνων (σχετ. ΣτΕ 4069/2005,
∆.Εφ.Αθ. 2694/2006, 597/2009), δεν δύναται να οδηγήσει στη νόθευση των
προβλεπόµενων από ειδική και σαφή διάταξη συνταξιοδοτικού νόµου
ουσιαστικών όρων για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και δη
εν προκειµένω στη βράχυνση της χρονικής προϋπόθεσης που τίθεται, κατά
περίπτωση, µε τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3, 9 και 11 του π.δ.
167/2007.
20. Με τις προσβαλλόµενες πράξεις δεν επιβλήθηκε στον
εκκαλούντα τρίτη ποινή, µετά την ποινή της κάθειρξης στην οποία
καταδικάστηκε από τα ποινικά δικαστήρια και την πειθαρχική ποινή της
απόταξης από το Λιµενικό Σώµα, όπως αβασίµως ισχυρίζεται. Τούτο, διότι
η απόρριψη του συνταξιοδοτικού αιτήµατός του δεν συνιστά ποινή, ούτε
κατά την τυπική ούτε κατά την ουσιαστική έννοια αυτής (άρθρο 6 παρ. 1
της Ε.Σ.∆.Α.), αφού ουδόλως συνάπτεται µε την παραβατική συµπεριφορά
του, ούτε έχει χαρακτήρα κυρωτικό ή αποτρεπτικό, αλλά οφείλεται στη µη
συνδροµή στο πρόσωπο αυτού των γενικών και αντικειµενικών
προϋποθέσεων που τάσσονται από τον νόµο για τη θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος από το ∆ηµόσιο (συµπλήρωση ελάχιστου
αναγκαίου χρόνου υπηρεσίας) και τυγχάνουν ενιαίας εφαρµογής σε όλους
τους στρατιωτικούς. Εποµένως, δεν εγείρεται εν προκειµένω ζήτηµα
εφαρµογής της αρχής ne bis in idem, η οποία διαλαµβάνεται στο άρθρο 4
παρ. 1 του, κυρωθέντος µε τον ν. 1705/1987 (Α΄ 89), 7ου Προσθέτου
Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.∆.Α. (πρβλ. αποφ. Ε.∆.∆.Α. Engel και λοιποί κατά
Κάτω Χωρών της 8 Ιουνίου 1976, σκ. 82, Καπετάνιος και λοιποί κατά
Ελλάδος της 30 Απριλίου 2015, σκ. 52).
21. Το υποβαλλόµενο το πρώτον ενώπιον του ∆ικαστηρίου τούτου
στο πλαίσιο εκδίκασης της υπό κρίση έφεσης επικουρικό αίτηµα του
εκκαλούντος περί επιστροφής των προσαυξηµένων εισφορών που κατέβαλε
για την αναγνώριση ως διπλάσιου του χρόνου υπηρεσίας του στο Κλιµάκιο
Ειδικών Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος, ο οποίος αναγνωρίστηκε µε
την εκδοθείσα µετά την έξοδό του από την υπηρεσία …14.11.2012
βεβαίωση του Αρχηγού Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, µη
συναρτώµενο µε σχετική κρίση των εκκαλούµενων πράξεων, είναι
απορριπτέο ως απαράδεκτο.
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22. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η ένδικη έφεση πρέπει να
απορριφθεί στο σύνολό της.
23. Μετά την απόρριψη της έφεσης πρέπει να διαταχθεί η
κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου (άρθρο 73
παρ. 4 του ν. 4129/2013).
∆ιά ταύτα
Απορρίπτει την έφεση. Και
∆ιατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του
∆ηµοσίου.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 2015.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΟΥΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΟΤΣΑ

∆ηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του
∆ικαστηρίου, στις 3 Φεβρουαρίου 2017.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΟΤΣΑ

