Απόφαση 232/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3075/2002 – πενταετής προθεσµία για
την άσκηση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος: οι εν λόγω διατάξεις αντίκεινται στο
άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του, στις 18 Νοεµβρίου 2016,
µε την ακόλουθη σύνθεση: Ιωάννης Σαρµάς, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του
Τµήµατος, Θεολογία Γναρδέλλη και Βασιλική Σοφιανού, Σύµβουλοι,
Μαρία Μωυσιάδου (εισηγήτρια) και Γεώργιος Παπαθεοδώρου, 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 18.5.2016 (µε αριθ. βιλ. δικ. 917/18.5.2016)
έφεση του …, κατοίκου …, ο οποίος εµφανίστηκε στο ακροατήριο και
δήλωσε ότι επιθυµεί την εκδίκαση της υπόθεσης,
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 της …/2013/11.4.2016 πράξης της ∆ιεύθυνσης Κανονισµού
και Εντολής Πληρωµής Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων (Τµήµα
Γ΄) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε το ∆ικαστήριο άκουσε:
Τον εκπρόσωπο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ο οποίος ζήτησε να
απορριφθεί η έφεση και,
Τον Αντεπίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος
πρότεινε την παραδοχή 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 κρινόµενη έφεση, ο εκκαλών ζητεί την ακύρωση της
…/2013/11.4.2016 πράξης της ∆ιεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής
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Πληρωµής Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων (Τµήµα Γ΄) του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), µε την οποία απορρίφθηκε ως
εκπρόθεσµη, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.
3075/2002, η από 31.12.2013 αίτησή του για κανονισµό σύνταξης κατόπιν
της από 12.3.2008 αυτεπάγγελτης αποστρατείας του.
2. Νοµίµως χωρεί η συζήτηση της υπόθεσης παρά τη δικονοµική
απουσία του εκκαλούντος, ο οποίος εµφανίσθηκε στο ακροατήριο χωρίς
πληρεξούσιο δικηγόρο και ζήτησε να συζητηθεί η υπόθεση (άρθρα 16, 27
και 65 του π.δ. 1225/1981, ΦΕΚ Α΄ 304).
3. Η κρινόµενη έφεση, για την οποία καταβλήθηκε το προσήκον
παράβολο (µε το ειδικό έντυπο γραµµάτιο του ∆ηµοσίου 3053430, σειράς
Α΄), έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα και νοµότυπα (άρθρα 50 και 52 του π.δ.
1225/1981) και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω.
4. Στο άρθρο 1 του (πρώτου) Προσθέτου Πρωτοκόλλου της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), το οποίο
κυρώθηκε (µαζί µε τη Σύµβαση) µε το άρθρο πρώτο του ν.δ/τος 53/1974
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 256) και έχει, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος,
υπέρτερη έναντι των κοινών νόµων τυπική ισχύ, ορίζεται: «Παν φυσικόν ή
νοµικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του. Ουδείς
δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού, ειµή δια λόγους δηµοσίας
ωφελείας και υπό τους προβλεποµένους υπό του νόµου και των γενικών
αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. Αι προαναφερόµεναι διατάξεις δεν
θίγουσι το δικαίωµα παντός Κράτους όπως θέση εν ισχύι νόµους ους ήθελε
κρίνει αναγκαίον προς ρύθµισιν της χρήσεως αγαθών συµφώνως προς το
δηµόσιον συµφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων
εισφορών ή προστίµων».
5. Με τις ως άνω διατάξεις κατοχυρώνεται ο σεβασµός της
περιουσίας του προσώπου, το οποίο επιτρέπεται να την στερηθεί µόνο για
λόγους δηµόσιας ωφέλειας. Περιουσία, κατά την έννοια της ρύθµισης που
παρατέθηκε αποτελούν και οι αξιώσεις για τη χορήγηση
κοινωνικοασφαλιστικών εν γένει παροχών, τούτο δε, ανεξαρτήτως του εάν
η χορήγηση µιας παροχής κοινωνικής προστασίας προϋποθέτει ή µη την
προηγούµενη καταβολή εισφορών, αρκεί η νοµοθεσία να προβλέπει, ως
δικαίωµα, τη χορήγησή της και να συντρέχουν για την καταβολή της οι
προϋποθέσεις του νόµου. Τέτοιο δικαίωµα υφίσταται και στην περίπτωση
κατά την οποία έχει αναληφθεί µία γενικότερη υποχρέωση για την
καταβολή σύνταξης υπό προϋποθέσεις που µπορεί να θεωρηθούν ότι
αποτελούν µέρος της σύµβασης εργασίας, όπως στην περίπτωση συντάξεων
δηµοσίων υπαλλήλων.
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6. Με τις διατάξεις άρθρου 26 παρ. 1 περ. γ΄, όπως ίσχυε κατά τον
κρίσιµο χρόνο, και δ΄ του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων
(π.δ. 169/2007, ΦΕΚ Α΄ 210) ορίζεται: «1. Ο µόνιµος στρατιωτικός
δικαιούται σύνταξη: α) (…) γ) Αν αποµακρυνθεί από τις τάξεις χωρίς τη
θέληση του και έχει δεκαπενταετή συντάξιµη υπηρεσία, από την οποία
τέτοια δεκαετή πραγµατική στρατιωτική. (…) δ) Αν απολυθεί για σωµατική
ή διανοητική ανικανότητα η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει
πενταετή τουλάχιστον πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία. (…)».
7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 22 του Κώδικα
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3075/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 297) ορίζεται: «Κάθε αίτηση
που αφορά την αναγνώριση δικαιώµατος σύνταξης, την αύξησή της ή την
προσµέτρηση χρόνου συντάξιµης υπηρεσίας υποβάλλεται από
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µετά την έξοδο του υπαλλήλου από
την υπηρεσία ή την έναρξη καταβολής της σύνταξης, µε ποινή έκπτωσης
από το δικαίωµα, σε προθεσµία πέντε ετών από τη γέννηση του
δικαιώµατος αυτού. (…)», ενώ µε την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ν.
3075/2002, όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε µε το άρθρο 2 παρ.
14 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ Α΄ 52), ορίζεται: «Οι προθεσµίες που τάσσουν
οι διατάξεις του άρθρου αυτού για δικαιώµατα που γεννήθηκαν πριν από
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού αρχίζουν από την ισχύ του». Τέλος,
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 3075/2002 «Η ισχύς του νόµου αυτού
αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
αν διαφορετικά ορίζεται στις επί µέρους διατάξεις».
8. Με τις διατάξεις που παρατέθηκαν στην προηγούµενη σκέψη
θεσπίζεται πενταετής αποσβεστική προθεσµία για την άσκηση του
δικαιώµατος για την αναγνώριση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή για την
αύξηση της σύνταξης ή την προσαύξηση της συντάξιµης υπηρεσίας.
Ειδικότερα, απαιτείται να υποβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον σχετική αίτηση µέσα σε προθεσµία πέντε ετών από τη γέννηση
του δικαιώµατος, ενώ στην περίπτωση που το δικαίωµα γεννήθηκε πριν από
την ισχύ των διατάξεων του ν. 3075/2002, η σχετική αίτηση πρέπει να
υποβληθεί µέσα σε προθεσµία πέντε ετών από τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού (5.12.2002), δηλαδή έως τις 5.12.2007, διαφορετικά το δικαίωµα
αποσβέννυται. ∆ικαιολογητικός δε λόγος θέσπισης των διατάξεων αυτών
είναι, σύµφωνα µε τη σχετική εισηγητική έκθεση, η ανάγκη «εκκαθάρισης
των σχέσεων που ανάγονται στο παρελθόν σε σχετικά σύντοµο χρονικό
διάστηµα, δεδοµένου ότι, µε την πάροδο του χρόνου, οι σχέσεις
περιέρχονται σε αβεβαιότητα και τα µέσα απόδειξης εξασθενούν, ενώ η
εξακρίβωση του δικαιώµατος και η απονοµή του δικαίου καθίσταται
προβληµατική και επισφαλής».
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9. Ο θεσπιζόµενος µε τις ρυθµίσεις αυτές του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.
3075/2002 χρονικός περιορισµός, ο οποίος, λόγω των καταλυτικών
συνεπειών που επιφέρει στο συνταξιοδοτικό δικαίωµα που µε τη συνδροµή
των νόµιµων προϋποθέσεων έχει γεννηθεί και αποτελεί στοιχείο της
προστατευόµενης από το άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου
της ΕΣ∆Α περιουσίας του δικαιούχου, συνιστά επέµβαση σε περιουσιακής
φύσης αγαθό που προβλέπεται από διάταξη νόµου και αποσκοπεί στην
εξυπηρέτηση θεµιτού σκοπού ήτοι, σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, στην
ταχεία εκκαθάριση των σχετικών υποθέσεων.
10. Η πρόβλεψη απώλειας του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος αν ο
φορέας του δεν υποβάλει αίτηση χορήγησης σύνταξης εντός προθεσµίας,
όπως και εν γένει ο θεσµός της παραγραφής και, συνακόλουθα, οι συγγενείς
προς αυτόν ρυθµίσεις περί αποσβεστικών προθεσµιών (άρθρα 247, 279
ΑΚ), συνιστούν κατ’ αρχήν εύλογους περιορισµούς των περιουσιακών
δικαιωµάτων και αξιώσεων και δεν αντίκεινται στο άρθρο 1 του (πρώτου)
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, στο µέτρο που είτε υπηρετούν την
ασφάλεια δικαίου κατά την εκκαθάριση των υποθέσεων, είτε, υπό
συγκεκριµένες περιστάσεις, µε τους θεσµούς αυτούς διώκεται όχι απλώς το
στενώς εννοούµενο ταµειακό συµφέρον κρατικών φορέων, αλλά το
ευρύτερο δηµοσιονοµικό συµφέρον, σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική
διαχείριση των δηµοσίων εσόδων και τη συνέχεια της δηµόσιας υπηρεσίας.
11. Η πλήρης όµως αποστέρηση της σύνταξης, ενός βασικού µέσου
διαβίωσης του ατόµου, λόγω µη άσκησης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
εντός πενταετίας από τη γέννησή του ή, σε περίπτωση γέννησής του πριν
από τη θέση σε ισχύ του ν. 3075/2000, εντός πενταετίας από τη δηµοσίευση
του νόµου αυτού, συνιστά, λόγω του απολύτου χαρακτήρα του µέτρου σε
συνδυασµό προς το σχετικώς σύντοµο χρόνο της τασσόµενης προθεσµίας,
δυσανάλογο περιορισµό σε σχέση µε τον υπηρετούµενο σκοπό, την ταχεία,
δηλαδή, εκκαθάριση των σχέσεων που ανάγονται στο παρελθόν λόγω της
εξασθένισης των αποδεικτικών στοιχείων. Συνεπώς, οι θεσπίζουσες την
επίµαχη πενταετή προθεσµία ρυθµίσεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.
3075/2002 αντίκεινται στο άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου
της ΕΣ∆Α, και είναι, ως εκ τούτου, µη εφαρµοστέες (βλ. Ελ. Συν. Ολοµ.
987, 989/2015, όπου και σχετική νοµολογία του Ε∆∆Α, ΙΙΙ Τµ. 4293/2015).
12. Από τις διατάξεις του άρθρου 49 του π.δ. 1225/1981, µε τις
οποίες καθορίζονται τα όρια του ελέγχου της εκκαλούµενης απόφασης,
συνάγεται ότι όταν προσβάλλεται µε έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου άρνηση της συνταξιοδοτικής ∆ιοίκησης να ενεργήσει νοµίµως
προς κανονισµό ή αναπροσαρµογή σύνταξης, το ∆ικαστήριο, δεχόµενο την
έφεση και ακυρώνοντας την προσβληθείσα άρνηση πρέπει να αναπέµψει
την υπόθεση στη συνταξιοδοτική ∆ιοίκηση για να εξετασθεί το πρώτον από
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αυτήν η συνδροµή ή µη και των µη εξετασθεισών διοικητικώς
προϋποθέσεων κανονισµού ή αναπροσαρµογής συντάξεως (Ολ. Ελ. Συν.
116-119/2001, 1441/2001, ΙΙΙ Τµ. Ελ. Συν. 185/2009 κ.ά.).
13. Στην υπό κρίση υπόθεση από τα στοιχεία του φακέλου,
προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο εκκαλών κατατάχθηκε στο Στρατό Ξηράς ως
εθελοντής ∆εκανέας πενταετούς υπηρεσίας (ΦΕΚ Γ΄ …1993), ενώ
µετατέθηκε µετά από 4 µήνες στην … όπου παρέµεινε επί πενταετία και
υπήχθη στην κατηγορία των εθελοντών µακράς θητείας. Στις 9.8.1999
κατόπιν τροχαίου ατυχήµατος υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, για την
οποία χρειάστηκε να χειρουργηθεί 2 φορές και να νοσηλευτεί για µεγάλο
χρονικό διάστηµα. Στη συνέχεια, παραπέµφθηκε στην Ανωτάτη Στρατού
Υγειονοµική Επιτροπή και αφού είχε λάβει δύο µακρές αναρρωτικές άδειες
κρίθηκε µε την …12.12.2001 γνωµάτευση της ως άνω Επιτροπής ικανός για
ελαφρά υπηρεσία. Ακολούθως, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συµβούλιο µε το
…10.1.2002 Πρακτικό του αποφάσισε τη µη υπαγωγή του στην ελαφρά
υπηρεσία λόγω µη ύπαρξης υπηρεσιακών αναγκών ανάλογων του βαθµού
και της ειδικότητάς του, καθώς και την αποστρατεία του µετά τη
συµπλήρωση δεκαπενταετούς συντάξιµης υπηρεσίας, δηλαδή µετά τις
20.11.2007. Σε εκτέλεση της ανωτέρω κρίσης, ο εκκαλών αποστρατεύθηκε,
µε το βαθµό του Αρχιλοχία σε αποστρατεία, αυτεπάγγελτα λόγω σωµατικής
ανικανότητας, µε τη …2008 απόφαση του ∆ιευθυντή του … Επιτελικού
Γραφείου του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΦΕΚ Γ΄ ...2008). Περαιτέρω,
αίτηση του εκκαλούντος για επάνοδό του στο Στρατό λόγω βελτίωσης της
κατάστασης της υγείας του, απορρίφθηκε από το ΓΕΣ, ενώ αίτηση
ακύρωσης του εκκαλούντος κατά σχετικής απορριπτικής απόφασης
απορρίφθηκε µε την …/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Τέλος, ο εκκαλών υπέβαλε την 234516/31.12.2013 αίτηση µε την οποία
ζήτησε τον κανονισµό σύνταξης. Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε µε την
234516/2013/11.4.2016 προσβαλλόµενη πράξη κατ’ επίκληση της διάταξης
της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 3075/2002, µε την αιτιολογία ότι,
δεδοµένου ότι αποστρατεύθηκε στις 11.3.2008, η αίτησή του για κανονισµό
σύνταξης υποβλήθηκε εκπρόθεσµα στις 31.12.2013 µετά την πάροδο 5 ετών
από την ηµεροµηνία γέννησης του σχετικού δικαιώµατος και ως εκ τούτου
λόγω της παρέλευσης της σχετικής προθεσµίας επήλθε έκπτωση του
σχετικού δικαιώµατος.
14. Ήδη, µε την κρινόµενη έφεση, ο εκκαλών στρέφεται κατά της
απορριπτικής αυτής πράξης και ζητεί την ακύρωσή της και τον κανονισµό
σύνταξης βάσει της υποβληθείσας αίτησής του.
15. Σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά σε προηγούµενες σκέψεις,
εφόσον η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 3075/2002 είναι ανίσχυρη ως
µη συµβατή προς το άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της
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Ε.Σ.∆.Α., η µη υποβολή από τον εκκαλούντα αίτησης για κανονισµό
σύνταξης µέσα στην πενταετία που ορίζουν οι ως άνω διατάξεις του ν.
3075/2002 δεν επιφέρει την έκπτωσή του από το σχετικό δικαίωµά του.
Τούτο δε, διότι οι ρυθµίσεις αυτές, προβλέποντας πενταετή προθεσµία από
τη γέννηση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, θεσπίζουν δυσανάλογο
χρονικό περιορισµό, σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό της ταχείας
εκκαθάρισης των σχέσεων που ανάγονται στο παρελθόν λόγω της
εξασθένισης των αποδεικτικών στοιχείων. Συνεπώς, έσφαλε η
προσβαλλόµενη πράξη που δέχτηκε το αντίθετο και πρέπει για το λόγο αυτό
να γίνει δεκτή η έφεση και να ακυρωθεί η 234516/2013/11.4.2016 πράξη
της ∆ιεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Στρατιωτικών και
Πολεµικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ακολούθως
δε να αναπεµφθεί η υπόθεση σε αυτήν για να εξετασθεί στην ουσία ως προς
τις µη εξετασθείσες διοικητικώς προϋποθέσεις κανονισµού σύνταξης.
16. Μετά την παραδοχή της έφεσης πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή
στον εκκαλούντα του κατατεθέντος για την άσκησή της παραβόλου (άρθρο
73 παρ. 4 του κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 Κώδικα
Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, Φ.Ε.Κ. Α΄ 52) και κατ’ εκτίµηση των
περιστάσεων της υπόθεσης πρέπει να απαλλαγεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο από
την υποχρέωση καταβολής δικαστικής δαπάνης (άρθρ. 275 παρ. 1 Κ.∆.∆. σε
συνδυασµό µε άρθρο 123 π.δ. 1225/1981, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 12 παρ. 2 ν. 3274/2006).
∆ιά ταύτα
∆έχεται την έφεση.
Ακυρώνει την …/2013/11.4.2016 πράξη της ∆ιεύθυνσης
Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Στρατιωτικών και Πολεµικών
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Αναπέµπει την υπόθεση στην ως άνω ∆ιεύθυνση για να κριθεί αυτή
στην ουσία. Και
∆ιατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στον
εκκαλούντα.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2017.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΩΥΣΙΑ∆ΟΥ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΟΤΣΑ

∆ηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του
∆ικαστηρίου, στις 2 Φεβρουαρίου 2018.

Απόφαση 232/2018

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ
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O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ

