Απόφαση

2731/2020

ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ
[σε υπόθεση υπαγόµενη από 16.9.2020 στην αρµοδιότητα του Πέµπτου Τµήµατος]

Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του, στις 3 Μαϊου 2019, µε την
ακόλουθη σύνθεση: Ιωάννης Σαρµάς, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τµήµατος,
∆ηµήτριος Πέππας και Βασιλική Προβίδη, Σύµβουλοι, Αθηνά Σιγάλα
(εισηγήτρια) και Θεόδωρος Μαυροβουνιώτης, Πάρεδροι µε συµβουλευτική
ψήφο.
Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας: Παραστάθηκε ο Επιτροπεύων
Πάρεδρος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Ιωάννης Βασιλόπουλος,
ως νόµιµος αναπληρωτής της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας, η οποία είχε
κώλυµα.
Γραµµατέας: Ειρήνη Μπολάκη, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για να δικάσει την από …2008 (Α.Β.∆. …/…) έφεση του …του …,
κατοίκου … (οδός …, Τ.Κ. …), ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξουσίας
δικηγόρου του Αλίκης Γιάνναρου (Α.Μ./∆.Σ.Α. 33031),
κ α τ ά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που εκπροσωπεί νόµιµα ο Υπουργός
Οικονοµικών, ο οποίος παραστάθηκε διά του Παρέδρου του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου. Και
κ α τ ά (α) της …2007 πράξης της 44ης ∆ιεύθυνσης του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, µε την οποία αναπροσαρµόσθηκε η σύνταξη του
εκκαλούντος, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3408/2005 σε συνδυασµό
µε τις διατάξεις των νόµων 2838/2000 και 3016/2002, (β) της …2008
τροποποιητικής πράξης της 44ης ∆ιεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, µε την οποία αναπροσαρµόσθηκε από 1.7.2005 η σύνταξη του
εκκαλούντος σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 2838/2000 και 3016/2002,
σε συµµόρφωση προς την …/2007 απόφαση του ΙΙΙ Τµήµατος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και (γ) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της ∆ιοίκησης.
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 Επιτροπεύοντα Πάρεδρο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος πρότεινε την µερική 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 υπό κρίση έφεση, ο εκκαλών, στρατιωτικός συνταξιούχος
(απόστρατος Συνταγµατάρχης), ζητεί τη µεταρρύθµιση (α) της …2007 πράξης
της 44ης ∆ιεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε την οποία
αναπροσαρµόσθηκε από 1.10.2005 η σύνταξή του µε βάση το βασικό µισθό
Συνταγµατάρχη προσαυξηµένο κατά τα 2/3 της διαφοράς µεταξύ αυτού και του
βασικού µισθού Ταξίαρχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3
περ. ιβ΄ του ν. 2838/2000 (όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37
παρ. 3 του ν. 3016/2002) και 8 του ν. 3408/2005 και (β) της …2008
τροποποιητικής πράξης της 44ης ∆ιεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, µε την οποία αναπροσαρµόσθηκε η σύνταξή του από 1.7.2005,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 2838/2000 και 3016/2002 µε βάση τον
ίδιο ως άνω βασικό µισθό, σε συµµόρφωση προς την …/2007 απόφαση του ΙΙΙ
Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιδιώκοντας την αναπροσαρµογή της
σύνταξής του σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6
του ν. 2838/2000, αναδροµικά από την έναρξη ισχύος αυτού. Tέλος, ζητεί να
καταδικαστεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο στη δικαστική του δαπάνη.
2. Για την κρινόµενη έφεση καταβλήθηκε το νόµιµο παράβολο (βλ. τα,
σειράς Α΄, 2279926, 1415605, 1415606, 3117049, 2974377, 2974378 και
3161536 ειδικά έντυπα γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου).
3. Η έφεση αυτή, κατά το µέρος που στρέφεται κατά κάθε συναφούς
πράξης ή παράλειψης της ∆ιοίκησης, είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής
εκτίµησης και, για το λόγο αυτό, που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, πρέπει να
απορριφθεί κατά το µέρος αυτό ως απαράδεκτη (ΕλΣ ΙΙΙ Τµ. 95/2019,
1863/2018, 1302/2017). Η ίδια έφεση, κατά το µέρος που στρέφεται κατά της
…2007 πράξης αναπροσαρµογής και κατά της …2008 τροποποιητικής πράξης,
έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα και νοµότυπα (άρθρα 50 και 52 του π.δ. 1225/1981)
και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατά τη βασιµότητά της.
4. Από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 2838/2000 «Ρύθµιση
θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις» (Α΄
179), όπως αντικαταστάθηκαν εν µέρει από τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.
3016/2002 (Α΄ 110), σε συνδυασµό προς τις διατάξεις του άρθρου 34 του
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Σ.Κ., π.δ. 166/2000, Α΄ 153,
και ήδη π.δ. 169/2007, Α΄ 210), συνάγεται ότι η συντελούµενη αύξηση του
βασικού µισθού των εν ενεργεία υπαξιωµατικών και αξιωµατικών µε το
καθιερούµενο κατά τους ορισµούς των προαναφερόµενων διατάξεων των
νόµων 2838/2000 και 3016/2002 σύστηµα των µισθολογικών προαγωγών
αποτελεί µέρος των συντάξιµων αποδοχών των στρατιωτικών συνταξιούχων
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και λαµβάνεται υπόψη για τον κανονισµό της σύνταξης των στρατιωτικών που
αποχωρούν από την υπηρεσία µετά την έναρξη της ισχύος των διατάξεων
αυτών, καθώς και για την αναπροσαρµογή της σύνταξης αυτών που
αποχώρησαν από την υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος των ίδιων ως άνω
διατάξεων, µε τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγούνται οι ως άνω µισθολογικές
προαγωγές στους εν ενεργεία οµοιόβαθµούς τους (ΕλΣ Ολ. 1247/2014,
2000/2013, 961/2012, 1013/2011, 1720/2009, 814/2004).
5. Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ΄ του
ν. 2838/2000 (όπως αυτές ίσχυσαν αρχικώς και όπως αντικαταστάθηκαν από
1.7.2002 µε το άρθρο 37 του ν. 3016/2002), στο πεδίο εφαρµογής των οποίων
εµπίπτουν και όσοι στρατιωτικοί αποχώρησαν από την υπηρεσία πριν από την
έναρξη της ισχύος τους (βλ. σκέψη 4), συνάγεται ότι η σύνταξη των
αξιωµατικών που προέρχονται από ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά
ιδρύµατα (καθώς και των απευθείας ή κατόπιν διαγωνισµού κατατασσόµενων
στο σώµα των αξιωµατικών και τα κοινά σώµατα των Ενόπλων ∆υνάµενων,
όπως οι κατατασσόµενοι ως Μόνιµοι Ανθυπασπιστές στο Σώµα των
Φροντιστών, που υπάγονται στις περί αξιωµατικών διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 2838/2000 από την ονοµασία τους ως αξιωµατικών - βλ. άρθρα
33 παρ. 1 και 5 του ν.δ. 4105/1960, ΦΕΚ Α΄ 151, 1 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του
ν.δ. 178/1969, ΦΕΚ Α΄ 71, 53 παρ. 2 του ν.δ. 445/1974, ΦΕΚ Α΄ 160, και 1
παρ. 3 και 11 του α.ν. 268/1968, ΦΕΚ Α΄ 13, ΕλΣ Ολ. 6443/2015, 1414/2010,
ΙΙΙ Τµ. 1375, 1167/2018, 2160/2016, 5253/2015), οι οποίοι αποστρατεύθηκαν
φέροντας κατά την έξοδό τους το βαθµό του Συνταγµατάρχη, υπολογίζεται για
το χρονικό διάστηµα από 1.7.2000 έως 30.6.2002 µε βάση το βασικό µισθό
Ταξίαρχου προσαυξηµένο κατά τα 2/3 της διαφοράς µεταξύ αυτού και του
βασικού µισθού Υποστράτηγου, εφόσον έχουν συµπληρώσει 31 έτη
πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ενώ από 1.7.2002 και εφεξής η ίδια
σύνταξη υπολογίζεται µε βάση το βασικό µισθό Υποστράτηγου, εφόσον αυτοί
έχουν συµπληρώσει 28 έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Περαιτέρω,
αν οι ανωτέρω αποστρατευθούν αυτεπάγγελτα από την ενεργό υπηρεσία ως
ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους, λαµβάνουν και την πρόσθετη
µισθολογική προαγωγή που ορίζεται στην παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου,
δηλαδή του αµέσως επόµενου βασικού µισθού του µισθολογικού βαθµού που
έλαβαν προηγουµένως κατά µισθολογική προαγωγή µε βάση την παρ. 1 του
ίδιου άρθρου ανεξαρτήτως του χρόνου κατοχής ορισµένου οργανικού και
µισθολογικού βαθµού πριν από την αποστρατεία τους (ΕλΣ ΙΙΙ Τµ. 1942/2019,
566, 494/2018, 739, 687/2016) και, συνεπώς, δικαιούνται την αναπροσαρµογή
της σύνταξής τους µε βάση το βασικό µισθό του Υποστράτηγου από 1.7.2000
και του Αντιστράτηγου από 1.7.2002.
6. Περαιτέρω, στο άρθρο 60 παρ. 1 εδ. α΄ του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210) ορίζεται: «∆εν επιτρέπεται
σε καµιά ανεξαίρετα περίπτωση ν’ αναγνωρισθούν αναδροµικά σε βάρος του
∆ηµόσιου Ταµείου οικονοµικά δικαιώµατα από συντάξεις για χρονικό
διάστηµα πέραν των τριών ετών από την πρώτη του µήνα κατά τον οποίο
εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση». Ο τιθέµενος µε την ανωτέρω διάταξη
αναδροµικός χρονικός περιορισµός στην καταβολή της κανονιζόµενης ή
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αναπροσαρµοζόµενης σύνταξης είναι σύµφωνος µε τις διατάξεις των άρθρων 4
παρ. 1, 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγµατος και συµβατός προς την
υπερνοµοθετικής ισχύος διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.∆.Α. (βλ. ΕλΣ Ολ. 26/2010, 166/2010 όπου και
µειοψηφία, 1587/2011, 3023/2012, 4319/2013). Όσον αφορά δε στο χρονικό
σηµείο αφετηρίας (dies a quo) της προβλεπόµενης στην εν λόγω διάταξη
τριετούς αναδροµής, όπως έχει κριθεί από την Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου (βλ.
ΕλΣ Ολ. 887/2016), όταν η ∆ιοίκηση αναπροσαρµόζει τη σύνταξη
στρατιωτικού συνταξιούχου συµµορφούµενη µε απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, µε την οποία ακυρώνεται η αρχική άρνηση της διοίκησης να
εφαρµόσει τις µισθολογικές προαγωγές των νόµων 2838/2000 και 3016/2002
σε στρατιωτικούς συνταξιούχους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την
έναρξη ισχύος των νόµων αυτών και αναπέµπεται η υπόθεση στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, κατ’ άρθρο 49 του π.δ. 1225/1981, για να κριθούν
το πρώτον οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος,
αφετηρία της τριετούς αναδροµής των οικονοµικών αποτελεσµάτων της
πράξης αναπροσαρµογής πρέπει να οριστεί η ηµεροµηνία έκδοσης της
(αρχικής) πράξης µε την οποία απορρίφθηκε το αίτηµα του στρατιωτικού
συνταξιούχου περί υπαγωγής του στις διατάξεις των νόµων 2838/2000 και
3016/2002 (βλ. ΕλΣ ΙΙΙ Τµ. 388/2020, 1941, 963/2019, 1130, 420/2017).
7. Στην υπό κρίση υπόθεση, από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου
προκύπτουν τα εξής: Ο ενάγων, ο οποίος κατατάχθηκε στη Σχολή Μονίµων
Υπαξιωµατικών στις …, ονοµάσθηκε Μόνιµος ∆εκανέας στις … και
υπηρέτησε έκτοτε ως υπαξιωµατικός µέχρι την κατάταξή του µε το βαθµό του
Μόνιµου Ανθυπασπιστή στο Σώµα Φροντιστών (Πεζικού), κατόπιν επιτυχίας
του σε διενεργηθέντα διαγωνισµό (βλ. το από … β.δ., ΦΕΚ Γ΄ …1970). Έκτοτε
δε υπηρέτησε, προαγόµενος από βαθµό σε βαθµό, µέχρι την προαγωγή του στο
βαθµό του Συνταγµατάρχη και την αυτεπάγγελτη αποστρατεία του ως
ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία του µε το από … π.δ. (ΦΕΚ Γ΄ …).
Ακολούθως, µε την …/1996 πράξη της 44ης ∆ιεύθυνσης του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους κανονίσθηκε σ’ αυτόν µηνιαία στρατιωτική σύνταξη
µε βάση τη συνολική συντάξιµη υπηρεσία του από έτη 39, µήνες 6 και ηµέρες
9 (από την οποία η πραγµατική του υπηρεσία ήταν έτη 34, µήνες 6 και ηµέρες
9) και το βασικό µισθό Συνταγµατάρχη, προσαυξηµένο κατά 70%, σύµφωνα µε
τις τότε ισχύουσες µισθολογικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις. Στη συνέχεια,
µε την …2002 πράξη της 44ης ∆ιεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους απορρίφθηκε αίτησή του περί αναπροσαρµογής της σύνταξής του
σύµφωνα µε τις περί µισθολογικών προαγωγών διατάξεις του ν. 2838/2000. Με
την …/2007 απόφαση του παρόντος ∆ικαστηρίου, η οποία έχει ήδη καταστεί
αµετάκλητη (βλ. τη …/2010 απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου) έγινε δεκτή η από … έφεση του ιδίου κατά της προαναφερόµενης
απορριπτικής πράξης, καθόσον κρίθηκε ότι οι περί µισθολογικών προαγωγών
διατάξεις των νόµων 2838/2000 και 3016/2002 έχουν εφαρµογή και στην
περίπτωση του εκκαλούντος, και η υπόθεση αναπέµφθηκε στην αρµόδια
∆ιεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκειµένου να κριθεί επί
της ουσίας το αίτηµά του για την κατ΄ αναπροσαρµογή αύξηση της σύνταξής
του βάσει των σχετικών διατάξεων των νόµων 2838/2000 και 3016/2002.
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Περαιτέρω, µε την …/2007 πράξη της 44ης ∆ιεύθυνσης του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, η σύνταξη του εκκαλούντος αναπροσαρµόσθηκε
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6 παρ. 3 περ. ιβ΄ του ν. 2838/2000, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37 του ν. 3016/2002, µε βάση το βασικό µισθό
Συνταγµατάρχη προσαυξηµένο κατά τα 2/3 της διαφοράς µεταξύ αυτού και του
βασικού µισθού Ταξίαρχου, από 1.10.2005, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 8 του ν. 3408/2005. Τέλος, µε τα Πρακτικά της …2008 Συνεδρίασης του
Τριµελούς Συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 2 παρ.1 του ν.
3068/2002) κλήθηκε η ∆ιοίκηση να προβεί, εντός προθεσµίας τριών µηνών από
την εποµένη της κοινοποίησής τους, στην εκτέλεση της ανωτέρω δικαστικής
απόφασης. Μετά την κοινοποίηση των ως άνω Πρακτικών στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, εκδόθηκε η …/2008 τροποποιητική πράξη της 44ης
∆ιεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε την οποία
αναπροσαρµόστηκε η σύνταξη του εκκαλούντος µε βάση το βασικό µισθό
Συνταγµατάρχη προσαυξηµένο κατά τα 2/3 της διαφοράς µεταξύ αυτού και του
βασικού µισθού Ταξίαρχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3
περ. ιβ΄ του ν. 2838/2000, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 37 παρ. 3 του ν. 3016/2002, αναδροµικά από 1.7.2005, δηλαδή από
τριετίας από την πρώτη του µήνα έκδοσης της εν λόγω πράξης, κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 60 παρ.1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.
8. Με τα δεδοµένα αυτά και σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στις νοµικές
σκέψεις που προηγήθηκαν, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι ο εκκαλών, ο οποίος
κατατάχθηκε κατόπιν διαγωνισµού στο Σώµα Φροντιστών και αποστρατεύθηκε
ως ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία του µε το βαθµό του
Συνταγµατάρχη έχοντας συµπληρώσει συνολική πραγµατική στρατιωτική
υπηρεσία από έτη 34, µήνες 6 και ηµέρες 9, εµπίπτει στη διάταξη του άρθρου 6
παρ.1 περ. στ΄ και παρ. 2 του ν. 2838/2000 (όπως ίσχυε αρχικώς και όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37 του ν. 3016/2002) και, ως εκ τούτου,
δικαιούται αναπροσαρµογής της σύνταξής του από 1.7.2000 έως 30.6.2002 µε
βάση το βασικό µισθό Υποστράτηγου και από 1.7.2002 και εφεξής µε βάση το
βασικό µισθό Αντιστράτηγου. Εποµένως, µη νοµίµως µε την …2008 πράξη
της 44ης ∆ιεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
αναπροσαρµόστηκε η σύνταξη του εκκαλούντος σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2838/2000 (όπως ισχύουν), µε βάση το βασικό
µισθό Συνταγµατάρχη προσαυξηµένο κατά τα 2/3 της διαφοράς µεταξύ αυτού
και του βασικού µισθού Ταξίαρχου και, ως εκ τούτου, η πράξη αυτή πρέπει να
µεταρρυθµιστεί κατά το κεφάλαιο αυτό.
9. Περαιτέρω, εσφαλµένα η συνταξιοδοτική διοίκηση µε την …2008
πράξη της όρισε την αναπροσαρµοσθείσα µε αυτήν σύνταξη του εκκαλούντος
πληρωτέα από 1.7.2005, εκλαµβάνοντας ως χρονικό σηµείο έναρξης της
προβλεπόµενης στη διάταξη του άρθρου 60 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων τριετούς αναδροµής το χρόνο έκδοσης της εν λόγω
πράξης. Και τούτο, διότι η τριετία που ορίζεται στην ανωτέρω διάταξη έχει
στην προκειµένη περίπτωση αφετηρία την ηµεροµηνία έκδοσης της
ακυρωθείσας µε την …/2007 απόφαση του παρόντος Τµήµατος …2002 πράξης
της 44ης ∆ιεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε την οποία
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απορρίφθηκε το πρώτον το αίτηµα του εκκαλούντος περί υπαγωγής του στις
διατάξεις των νόµων 2838/2000 και 3016/2002. Εποµένως, η αναπροσαρµογή
της σύνταξης του εκκαλούντος µε βάση τις περί µισθολογικών προαγωγών
διατάξεις των νόµων 2838/2000 και 3016/2002, σε συµµόρφωση προς την
προαναφερόµενη δικαστική απόφαση, πρέπει να ανατρέξει στον χρόνο έναρξης
ισχύος των διατάξεων αυτών κατά τον οποίο γεννήθηκε η σχετική αξίωσή του
και, ειδικότερα, την 1η.7.2000, καθώς ο χρόνος αυτός κείται εντός της τριετίας
από την πρώτη του µήνα έκδοσης της ακυρωθείσας µε την ως άνω απόφαση
πράξης. Συνακόλουθα, η …2008 πράξη πρέπει να µεταρρυθµιστεί και κατά το
κεφάλαιο αυτό.
10. Το ∆ικαστήριο κρίνει ότι µετά την κατά τα ανωτέρω µεταρρύθµιση
της …2008 τροποποιητικής πράξης και την ικανοποίηση της ένδικης αξίωσης
του εκκαλούντος, εκλείπει το ουσιαστικό αντικείµενο της δίκης για εξέταση
τυχόν πληµµελειών και συνεπώς για την ακύρωση ή µη της …2007 πράξης
αναπροσαρµογής, δεδοµένου ότι σε περίπτωση ακύρωσής της τα οικονοµικά
αποτελέσµατα της αναπροσαρµοσθείσας σύνταξης θα ανατρέξουν σε χρονικό
σηµείο µεταγενέστερο της 1ης.7.2000 (ΕλΣ ΙΙΙ Τµ. 467/2020).
11. Κατ’ ακολουθίαν, η ένδικη έφεση πρέπει να γίνει δεκτή, να
µεταρρυθµισθεί η …2008 τροποποιητική πράξη και να οριστεί ότι η σύνταξη
του εκκαλούντος αναπροσαρµόζεται από 1.7.2000 έως 30.6.2002 µε βάση το
βασικό µισθό Υποστράτηγου και από 1.7.2002 και εφεξής µε βάση το βασικό
µισθό Αντιστράτηγου. Περαιτέρω, ο φάκελος της υπόθεσης πρέπει να
αναπεµφθεί στην αρµόδια συνταξιοδοτική αρχή, προκειµένου αυτή να προβεί
στον υπολογισµό και καταβολή της προκύπτουσας διαφοράς σύνταξης.
12. Μετά την παραδοχή της έφεσης, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση
στον εκκαλούντα του κατατεθέντος για την άσκησή της παραβόλου (άρθρο 73
παρ. 4 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν.4129/2013, Α΄ 52). Τέλος, το ∆ικαστήριο κρίνει, κατ’
εκτίµηση των περιστάσεων, ότι πρέπει να απαλλαγεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο από
τα δικαστικά έξοδα του εκκαλούντος (άρθρο 275 παρ. 1 του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999,
Α΄ 97, ο οποίος εφαρµόζεται αναλόγως και στην ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου δίκη, σύµφωνα µε το άρθρο 123 του π.δ. 1225/1981, όπως
αντικαταστάθηκε από 4.7.2006 µε το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 3472/2006, Α΄
135).
∆ιά ταύτα
∆έχεται την έφεση.
Μεταρρυθµίζει την …2008 πράξη της 44ης ∆ιεύθυνσης του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους και ορίζει ότι η σύνταξη του εκκαλούντος
αναπροσαρµόζεται από 1.7.2000 έως 30.6.2002 µε βάση το βασικό µισθό
Υποστράτηγου και από 1.7.2002 και εφεξής µε βάση το βασικό µισθό
Αντιστράτηγου.
∆ιατάσσει την απόδοση στον εκκαλούντα του κατατεθέντος για την
άσκηση της έφεσης παραβόλου. Και
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Απόφαση 2731/2020

Απαλλάσσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο από τα δικαστικά έξοδα του
εκκαλούντος.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 25 Ιουνίου 2020.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΣΙΓΑΛΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ

∆ηµοσιεύθηκε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο
του ∆ικαστηρίου, στις 22 ∆εκεµβρίου 2020 από το Πέµπτο (πρώην ΙΙΙ)
Τµήµα.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΥ∆Η

ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
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