Απόφαση 0098/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νοµίµως κανονίστηκε στρατιωτική και όχι πολεµική
σύνταξη σε χήρα αποβιώσαντος Υποπλοίαρχου του Πολεµικού Ναυτικού, ο οποίος
τελούσε σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του, στις 19 Σεπτεµβρίου
2014, µε την ακόλουθη σύνθεση: Ιωάννης Σαρµάς, Αντιπρόεδρος,
Πρόεδρος του Τµήµατος, Θεολογία Γναρδέλλη και Βιργινία Σκεύη
(εισηγήτρια), Σύµβουλοι, Γρηγόριος Βαλληνδράς και Ιωάννης
Βασιλόπουλος, Πάρεδροι µε συµβουλευτική ψήφο.
Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας: Παρέστη o Αντεπίτροπος της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ευάγγελος Καραθανασόπουλος, ως
νόµιµος αναπληρωτής του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, ο οποίος
είχε κώλυµα.
Γραµµατέας: Αµαλία Μπότσα, υπάλληλος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου
Για να δικάσει την από 30.5.2013 (Α.Β.∆. 3947/7.6.2013) έφεση της
…, κατοίκου…, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της
Ροδάνθης Πετραδέλλη (Α.Μ. ∆.Σ.Α. 12528).
Κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που εκπροσωπεί νόµιµα ο Υπουργός
Οικονοµικών, ο οποίος παραστάθηκε δια του Παρέδρου του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους Νικόλαου Καραγιώργη και
Κατά της …/9.4.2012 πράξης της ∆ιεύθυνσης Κανονισµού και
Εντολής Πληρωµής Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε το ∆ικαστήριο άκουσε:
Την πληρεξούσια δικηγόρο της εκκαλούσας, η οποία ζήτησε την
παραδοχή της έφεσης.
Τον εκπρόσωπο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ο οποίος ζήτησε την
απόρριψη της έφεσης και
Τον Αντεπίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος
πρότεινε την απόρριψη της έφεσης.
Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη µε
την παρουσία των ανωτέρω µελών.
Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε σύµφωνα µε το νόµο και
Αποφάσισε τα εξής :
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1. Με την κρινόµενη έφεση, όπως οι λόγοι της αναπτύσσονται µε το
νοµίµως κατατεθέν στις 24.9.2014 υπόµνηµα, ζητείται: α) η ακύρωση της
…/9.4.2012 πράξης της ∆ιεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.), µε την οποία κανονίστηκε στην εκκαλούσα, χήρα του
αποβιώσαντος σε πολεµική διαθεσιµότητα Υποπλοιάρχου …, στρατιωτική
σύνταξη κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 και 36 του Κώδικα Πολιτικών
και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210), πληρωτέα από
16.2.2012, ενώ, κατά τους ισχυρισµούς της, θα έπρεπε να της είχε
κανονιστεί πολεµική σύνταξη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολεµικών
Συντάξεων (π.δ. 168/2007, Α΄ 209) και β) η καταβολή των διαφορών
συντάξεων µεταξύ της στρατιωτικής σύνταξης που της κανονίστηκε και της
πολεµικής σύνταξης που θα έπρεπε να της είχε κανονιστεί, από 16.2.2012
και εντεύθεν.
2. Για την άσκηση της κρινόµενης έφεσης δεν απαιτείται η καταβολή
παραβόλου, καθώς µε αυτή ζητείται ο κανονισµός πολεµικής σύνταξης
(άρθρο 120 παρ. 2 π.δ. 168/2007). Συνεπώς, το κατατεθέν παράβολο, ποσού
20 ευρώ (έντυπο παραβόλου 2792218, σειράς Α΄), πρέπει να επιστραφεί
στην εκκαλούσα ως αχρεωστήτως καταβληθέν, ανεξαρτήτως της έκβασης
της δίκης (βλ. ΙΙΙ Τµ. Ε.Σ. 2560/2011).
3. Κατά τα λοιπά, η έφεση αυτή έχει ασκηθεί παραδεκτώς και
πρέπει να εξεταστεί ως προς τη βασιµότητα των λόγων της.
4. O ν. 4667/1930 «Περί καταστάσεως παθόντων εν πολέµω
αξιωµατικών και υπαξιωµατικών του Π. Ναυτικού», όπως ίσχυε πριν την
κατάργησή του µε το άρθρο 31 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 875/1979 (Α΄ 50), όριζε
στο άρθρο 1: «Αι καταστάσεις παθόντων αξιωµατικών και υπαξιωµατικών
του Π. Ναυτικού είναι οι εξής: A΄) Πολεµική διαθεσιµότης λόγω
τραυµάτων. (...) Η µετάταξις αξιωµατικού και υπαξιωµατικού εις τινά των
ανωτέρω καταστάσεων ενεργείται δια Προεδρικού ∆ιατάγµατος (...)», στο
άρθρο 2: «Η κατάστασις της πολεµικής διαθεσιµότητος λόγω τραυµάτων
πολέµου είναι ειδική κατάστασις αξιωµατικού ή υπαξιωµατικού (...)» και
στο άρθρο 3: «Οι εις πολεµικήν διαθεσιµότητα λόγω τραυµάτων
µετατασσόµενοι αξιωµατικοί και υπαξιωµατικοί δεν καταλαµβάνουν
οργανικές θέσεις, προάγωνται όµως εφ’ όσον δεν καταλαµβάνονται υπό του
ορίου ηλικίας (...) Οι εις την κατάστασιν ταύτην τιθέµενοι αξιωµατικοί και
υπαξιωµατικοί λαµβάνουσιν οι µεν υπαγόµενοι εις τον πίνακα Α΄ (Α΄
κατηγορίαν) ως µισθόν ισοβίως τας εκάστοτε αποδοχάς ενεργού υπηρεσίας
του βαθµού ον φέρουσιν, οι δε του πίνακος Β΄ (Β΄ κατηγορίαν τα 80% των
ανωτέρω αποδοχών) (...)».
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5. Ο Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007,
Α΄ 210, στο εξής «Συνταξιοδοτικός Κώδικας»), ορίζει στο άρθρο 25: «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 (…) καθώς και εκείνος που
αντιστοιχεί ή εξοµοιώνεται µε αυτούς από το νόµο (…)», στο άρθρο 26
(στις παρ. 1 εδ. ε΄ και παρ. 3 του οποίου κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του
άρθρου 26 παρ. 1 περ. ε΄ και παρ. 3 του α.ν. 1854/1951, Α΄ 182,
αντίστοιχα): «1. Ο µόνιµος στρατιωτικός δικαιούται σύνταξη: α) (…) ε) Αν
αποµακρυνθεί οπωσδήποτε από τις τάξεις γιατί έγινε σωµατικά ή
διανοητικά ανίκανος από τραύµα ή νόσηµα που προήλθε πρόδηλα και
αναµφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας. (…) 3. Ο θάνατος του
στρατιωτικού (…) που διατελούσε σε πολεµική διαθεσιµότητα (…)
θεωρείται ότι επήλθε µε τους όρους της πιο πάνω περίπτ. ε' της παρ. 1 του
άρθρου αυτού», στο άρθρο 31 : «1. ∆ικαίωµα σε σύνταξη από το ∆ηµόσιο
Ταµείο έχουν: α) (…) η χήρα κάποιου από αυτούς που αναφέρονται στα
άρθρα 26 (...), ο οποίος πέθανε στην υπηρεσία µε τους όρους της περίπτ. ε'
της παρ. 1 του άρθρου 26 (…)» και στο άρθρο 36 ότι: «1. Οι υπηρεσίες
αυτών που υπάγονται στις διατάξεις για τις στρατιωτικές συντάξεις και
αναγνωρίζονται από τον Κώδικα αυτό ως συντάξιµες διακρίνονται σε
πραγµατικές και πλασµατικές. (…) 3. Κατ' εξαίρεση θεωρείται σαν
συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας. α) (…) δ) ο χρόνος της (…)
πολεµικής διαθεσιµότητας µέχρι την κατάληψη από το όριο ηλικίας. (…)».
6. Ο Κώδικας Πολεµικών Συντάξεων (π.δ. 168/2007, Α΄ 209), υπό
το Τµήµα Α΄ «Γενικές ∆ιατάξεις», Κεφάλαιο Α΄ «Ορισµοί», ορίζει στο
άρθρο 1: «Πολεµικές συντάξεις µε την έννοια αυτού του Κώδικα είναι: α)
Οι συντάξεις που έχουν απονεµηθεί σε αξιωµατικούς και ανθυπασπιστές οι
οποίοι δεν έχουν υπαχθεί στις ειδικές πολεµικές καταστάσεις (…) (΄Aρθρο
2 περ. α Α.Ν. 70/43 σε συνδ. µε το άρθρο 1 Ν. 362/43), β) Οι συντάξεις που
έχουν απονεµηθεί στις οικογένειες των αξιωµατικών, ανθυπασπιστών και
οπλιτών γενικά και όσων εξοµοιώνονται µε αυτούς, που σκοτώθηκαν ή
εξαφανίσθηκαν στους πολέµους ή πέθαναν εξαιτίας πολεµικού τραύµατος
(…) (΄Αρθρο 2 περ. α Α.Ν.70/43). γ) Οι συντάξεις των οικογενειών των
αξιωµατικών, ανθυπασπιστών και οπλιτών που πεθαίνουν σε ειδικές
καταστάσεις, στις οποίες είχαν τεθεί, εξαιτίας πολεµικών τραυµάτων ή
νοσηµάτων απότοκων των κακουχιών του πολέµου (Άρθρο 2 περ. β Ν.
70/1943, όπως αντικ. µε το άρθρο 5 του ν. 1640/44)». Περαιτέρω, ο ίδιος
Κώδικας υπό το Τµήµα Γ΄, «Πόλεµοι 1940 ως 1950 – Κορέας - Κύπρου»,
Κεφάλαιο Α΄ «∆ικαίωµα σύνταξης από ίδιο πάθηµα», ορίζει στο άρθρο 26
(στην παρ. 1 περ. α΄ του οποίου κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου
1 παρ. 1 και 2 του α.ν. 835/1948,) : «1. ∆ικαίωµα πολεµικής σύνταξης από
πάθηση που οφείλεται στην εµπόλεµη περίοδο 1945-50, έχουν (…): α) Οι
στρατιωτικοί γενικά (…) οι οποίοι καθίστανται ανίκανοι εξαιτίας
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τραυµάτων που τους προκλήθηκαν: αα) σε συγκρούσεις κατά των ανταρτών
ή συµπλοκές (...) και εφόσον οι παραπάνω πράξεις έλαβαν χώρα από τη
λήξη της εµπόλεµης κατάστασης (15 Αυγούστου 1945) µέχρι 31
∆εκεµβρίου 1950. Οι διατάξεις των νόµων (...) 4505/1930 όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν αργότερα, και οι αντίστοιχες
διατάξεις για το Ναυτικό (...) εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις αυτές
(...)» και στο Κεφάλαιο Β΄ του ίδιου Τµήµατος υπό τον τίτλο «∆ικαίωµα
σύνταξης οικογενειών» στο άρθρο 31: «Οι οικογένειες των προσώπων που
αναφέρονται στα άρθρα (...) 26 (...), που πεθαίνουν µετά την απόκτηση
δικαιώµατος σύνταξης καθώς και οι οικογένειες αυτών που σκοτώθηκαν ή
πέθαναν ή εξαφανίσθηκαν ή πνίγηκαν ή εκτελέσθηκαν µε τις προϋποθέσεις
των άρθρων αυτών, δικαιούνται σύνταξη σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα
άρθρα 35 και 36 του Κώδικα αυτού» και στο άρθρο 35: «1. Αν αυτοί που
αναφέρονται στα άρθρα 31 µέχρι 34 ήσαν έγγαµοι δικαιούνται σύνταξη: α)
Η χήρα σύζυγος. Όταν πρόκειται γι` αυτόν που πέθανε µετά την απόκτηση
δικαιώµατος σύνταξης, τότε η χήρα δικαιούται σύνταξη (…)». Ακολούθως,
ο ίδιος Κώδικας, υπό το Τµήµα Η΄ «∆ιατάξεις ειδικών πολεµικών
καταστάσεων», Κεφάλαιο Α΄ «Πολεµική διαθεσιµότητα», ορίζει στο άρθρο
141 (στην παρ. 1 του οποίου κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 2 του ν. 875/1979, Α΄ 50): «1. Πολεµική διαθεσιµότητα είναι η ειδική
κατάσταση των αξιωµατικών και ανθυπασπιστών των ένοπλων δυνάµεων
στην οποία µετατάσσονται αυτοί αν κρίνονται αναµφισβήτητα ανίκανοι για
κάθε υπηρεσία στο Στράτευµα, εφόσον έγιναν ανίκανοι, ενώ έφεραν το
βαθµό του αξιωµατικού και ανθυπασπιστή, από τραύµατα που έλαβαν στον
πόλεµο (…)», στο άρθρο 144 (στην παρ. 1 του οποίου κωδικοποιήθηκαν οι
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 875/1979): «1. Η µετάταξη στην
κατάσταση της πολεµικής διαθεσιµότητας (…) επέρχεται µε προεδρικό
διάταγµα (…)», στο άρθρο 157 (στην παρ. 1 του οποίου κωδικοποιήθηκαν
οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 875/1979): «1. Οι αξιωµατικοί και
ανθυπασπιστές πολεµικής διαθεσιµότητας λαµβάνουν ισόβια τις αποδοχές
που λαµβάνουν κάθε φορά οι οµοιόβαθµοί τους στην ενέργεια, σε ποσοστά
κατά κατηγορία όπως κατωτέρω (…)», στο άρθρο 171: «1. Όσοι µέχρι την
έναρξη της ισχύος του Ν. 875/1979 έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των
νόµων, αναγκαστικών νόµων ή νοµοθετικών διαταγµάτων που
καταργούνται µε το επόµενο άρθρο ή µε άλλη ειδική ή γενική διάταξη
εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις αυτές» και στο άρθρο 172:
«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούµενου άρθρου,
καταργούνται από την έναρξη της ισχύος του Ν. 875/1979 οι παρακάτω
νόµοι, αναγκαστικοί νόµοι ή νοµοθετικά διατάγµατα, κατά το µέρος που
αναφέρονται στις Ένοπλες ∆υνάµεις (Στρατού Ξηράς, Θάλασσας και
Αέρα): α) Νόµος 4506/1930, όπως αυτός τροποποιήθηκε αργότερα. β)
Νόµος 4667/1930, όπως αυτός τροποποιήθηκε αργότερα (...)».
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7. Από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι η
µετάταξη των αξιωµατικών και υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού
στην κατάσταση της «πολεµικής διαθεσιµότητας», γίνεται προς απόδοση
τιµής σε αυτούς λόγω των κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τραυµάτων ή
της πάθησής τους και αποσκοπεί στην ικανοποίηση αυτών µε την απόλαυση
ορισµένων ωφεληµάτων, όπως της πρόσκτησης βαθµών, κατ' εξαίρεση και
κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις, και των αποδοχών των εν
ενεργεία συναδέλφων τους, και µάλιστα ισοβίως. Ως χρόνος λήξης της
υπηρεσίας των στρατιωτικών αυτών, εν όψει της προνοµιακής αυτής
κατάστασης που διαρκεί ισοβίως, λαµβάνεται η ηµεροµηνία θανάτου τους.
Ο θάνατος στρατιωτικού που τελούσε σε κατάσταση πολεµικής
διαθεσιµότητας λογίζεται, κατά πλάσµα δικαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 26
παρ. 3 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (άρθρο 26 παρ. 3 του α.ν. 1854/1951),
ότι επήλθε µε τους όρους του άρθρου 26 παρ. 1 περ. ε΄ του ίδιου Κώδικα.
Ως εκ τούτου, η χήρα σύζυγος στρατιωτικού που απεβίωσε σε κατάσταση
πολεµικής διαθεσιµότητας δικαιούται στρατιωτική σύνταξη µε τους όρους
των άρθρων 26, 31 παρ. 1 περ. α΄ και 36 παρ. 3 του Συνταξιοδοτικού
Κώδικα (πρβλ. ΙΙΙ Τµ. Ε.Σ. 1479/2012, 2122/2009). Ως προς το
συνταξιοδοτικό δικαίωµα της χήρας στρατιωτικού που τελούσε σε
κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας δεν τυγχάνουν εφαρµοστέες οι
διατάξεις του Κώδικα Πολεµικών Συντάξεων, εφόσον κατά τη ρητή
διατύπωση του άρθρου 1 αυτού ως πολεµικές συντάξεις νοούνται εκείνες
που έχουν απονεµηθεί σε αξιωµατικούς και ανθυπασπιστές οι οποίοι δεν
έχουν υπαχθεί στις ειδικές πολεµικές καταστάσεις, καθόσον οι τελούντες
σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας δεν λαµβάνουν σύνταξη αλλά
ισοβίως αποδοχές ενεργείας. Περαιτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
και 4 του α.ν. 835/1948 αφορούν τις οικογένειες όσων έχουν δικαιωθεί ή
δικαιούνται πολεµική σύνταξη, και όχι τις οικογένειες των τελούντων σε
κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας, το συνταξιοδοτικό δικαίωµα των
οποίων ρυθµίζεται ειδικά και αποκλειστικά µε την (µεταγενέστερη) διάταξη
του άρθρου του άρθρου 26 παρ. 3 του α.ν. 1854/1951, η οποία έχει
κωδικοποιηθεί στο άρθρο 26 παρ. 3 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα. Εξ
άλλου, στις προαναφερθείσες διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Τµήµατος
Η΄ του Κώδικα Πολεµικών Συντάξεων, στις οποίες ρυθµίζεται αναλυτικά η
ειδική κατάσταση των στρατιωτικών που τελούν σε πολεµική
διαθεσιµότητα, καµία αναφορά δεν γίνεται για το δικαίωµα πολεµικής
σύνταξης της οικογένειάς τους. Τέλος, από τη γραµµατική και συστηµατική
ερµηνεία της διάταξης της παρ. γ΄ του άρθρου 1 του Κώδικα Πολεµικών
Συντάξεων, η οποία κωδικοποιεί τη διάταξη του άρθρου 2 περ. β ν. 70/1943
όπως αντικ. µε το άρθρο 5 του ν. 1640/44, συνάγεται ότι η διάταξη αυτή
αναφέρεται σε στρατιωτικούς που είχαν ήδη τεθεί κατά το χρόνο θέσπισης
της («ετέθησαν» στο κείµενο της κωδικοποιηθείσας διάταξης) σε ειδικές
καταστάσεις, µε αποτέλεσµα να µην εµπίπτουν, και εκ του λόγου αυτού πέραν όσων προαναφέρθηκαν-, στο πεδίο εφαρµογής της οι οικογένειες
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όσων τέθηκαν σε πολεµική διαθεσιµότητα λόγω τραυµατισµού τους
µεταγενέστερα κατά τη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου.
8. Στην προκείµενη υπόθεση, από την εκτίµηση του συνόλου των
στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο σύζυγος της
εκκαλούσας … κατετάγη στις τάξεις του Πολεµικού Ναυτικού στις
26.11.1945 ως Υποκελευστής. Κατόπιν τραυµατισµού του στις 30.3.1948
κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο πλαίσιο του εµφυλίου πολέµου, ενώ
υπηρετούσε στο πολεµικό πλοίο …, τέθηκε σε κατάσταση πολεµικής
διαθεσιµότητας µε το από 18.7.1950 β.δ. …, βάσει του άρθρου 2 και του
πίνακα Β΄ του ν. 4667/1930 και του άρθρου 1 παρ. 2 του α.ν. 835/1948. Ο
ανωτέρω στρατιωτικός απεβίωσε στις 15.11.2011, ευρισκόµενος σε
κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας και έχοντας λάβει το βαθµό του
Υποπλοιάρχου. Κατόπιν αυτών, µε την από 19.12.2011 αίτησή της προς το
Γ.Λ.Κ., η εκκαλούσα ζήτησε να της κανονιστεί πολεµική σύνταξη,
επικαλούµενη ότι είναι χήρα αποβιώσαντος τραυµατία πολέµου τελούντος
σε πολεµική διαθεσιµότητα, ήτοι σε ειδική κατάσταση, σύµφωνα µε το
άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ΄ του Κώδικα Πολεµικών Συντάξεων. Με την
προσβαλλόµενη πράξη του Γ.Λ.Κ. κανονίστηκε στρατιωτική σύνταξη στην
εκκαλούσα, ως χήρα αποβιώσαντος Υποπλοιάρχου τελούντος σε πολεµική
διαθεσιµότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 36 του
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, ενώ απορρίφθηκε
σιωπηρά το αίτηµά της για τον κανονισµό πολεµικής σύνταξης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολεµικών Συντάξεων.
9. Με τα δεδοµένα αυτά, νοµίµως κανονίσθηκε στην εκκαλούσα
στρατιωτική σύνταξη βάσει των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων, καθώς ο θάνατος του συζύγου της, που τελούσε
σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας, λογίζεται, κατά ρητή διάταξη του
άρθρου 26 παρ. 3 του εν λόγω Κώδικα, σε συνδυασµό µε αυτές των άρθρων
31 παρ. 1 και 36 παρ. 3, ότι επήλθε µε τους όρους της διάταξης του άρθρου
26 παρ. 1 περ. ε΄ του ίδιου Κώδικα. Με την κρινόµενη έφεση προβάλλεται
ότι η προσβαλλόµενη πράξη είναι µη νόµιµη, καθόσον από τις διατάξεις
των άρθρων 1 περ. γ΄, 26, 31, 35, 141 και 171 του Κώδικα Πολεµικών
Συντάξεων, σε συνδυασµό µε αυτές των άρθρων 1 του ν. 4667/1930 και 1
παρ. 1, 2 και 4 του α.ν. 835/1948, προκύπτει ότι η εκκαλούσα δικαιούται
πολεµική σύνταξη (βλ. και 7313/11.2.2006 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.). Σύµφωνα
όµως µε όσα έγιναν δεκτά στην έβδοµη σκέψη της παρούσας, ο ισχυρισµός
αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιµος, καθώς ο κανονισµός στρατιωτικής
σύνταξης στην εκκαλούσα, ως χήρα στρατιωτικού που απεβίωσε σε
κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας, προβλέπεται ρητά στην ισχύουσα
κατά το χρόνο θανάτου του συζύγου της και επαγωγής σ’ αυτήν του
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, ειδική διάταξη του άρθρου 26 παρ. 3 του
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ενώ οι επικαλούµενες από
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την εκκαλούσα διατάξεις αφορούν, όπως προεκτέθηκε, άλλες κατηγορίες
στρατιωτικών και όχι όσους έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεµικής
διαθεσιµότητας.
10. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόµενη έφεση πρέπει να
απορριφθεί και να διαταχθεί η επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου
στην εκκαλούσα.
∆ια ταύτα
Απορρίπτει την έφεση. Και
∆ιατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στην
εκκαλούσα.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2015 και
στις 7 Απριλίου 2016.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΚΕΥΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΟΤΣΑ

∆ηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του
∆ικαστηρίου, στις 20 Ιανουαρίου 2017.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΟΤΣΑ

