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ΤΜΗΜΑ V
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του, στις 11 Ιανουαρίου 2018, µε την
ακόλουθη σύνθεση: Μαρία Βλαχάκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τµήµατος,
Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και Αγγελική Μυλωνά, Σύµβουλοι, Νικολέτα Ρένεση
και Χριστίνα Κούνα, Πάρεδροι (µε συµβουλευτική ψήφο).
Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας: Παραστάθηκε ο Αντεπίτροπος της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Κωνσταντίνος Τόλης, ως νόµιµος αναπληρωτής
της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας, η οποία είχε κώλυµα.
Γραµµατέας: Ιωάννα Ευθυµίου, Γραµµατέας του V Τµήµατος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Για να δικάσει την από 28 Μαρτίου 2014 (που κατατέθηκε στην 1η Υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ... στις 28.3.2014 και περιήλθε στη
Γραµµατεία του παρόντος Τµήµατος µε αριθµό βιβλίου δικογράφων .../2.4.2014)
έφεση του ... του ..., κατοίκου ... (οδός ...), ο οποίος εµφανίστηκε αυτοπροσώπως στο
ακροατήριο, χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο, και ζήτησε να εκδικαστεί η υπόθεσή του.
Κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που εκπροσωπεί νόµιµα ο Υπουργός των
Οικονοµικών, ο οποίος παραστάθηκε δια του Παρέδρου του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους Παναγιώτη Λαµπρόπουλου. Και
Κατά της .../14.12.2013 απόφασης του Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.),
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, το ∆ικαστήριο άκουσε:
Τον εκπρόσωπο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ο οποίος ζήτησε την απόρριψη της
έφεσης. Και
Τον Αντεπίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος επίσης
πρότεινε την απόρριψή της.
Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.
Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα

2
Σκέφθηκε σύµφωνα µε το νόµο
Αποφάσισε τα εξής:
I. Με την ένδικη έφεση, όπως αυτή αναπτύσσεται µε τα από 18.10.2016,
28.7.2017, 21.8.2017, 6.11.2017 και 20.11.2017 υποµνήµατα, καθώς και µε το από
10.10.2015 λαµβανόµενο υπόψη ως υπόµνηµα δικόγραφο προσθέτων λόγων, το οποίο
κατατέθηκε, όπως έγινε δεκτό µε την 683/20.. προδικαστική απόφαση του παρόντος
∆ικαστηρίου, εκπροθέσµως στη γραµµατεία του γραφείου καταθέσεων και
πρωτοκόλλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 30.10.2015, ήτοι µετά την ορισθείσα για
τις 12.3.2015 πρώτη δικάσιµο της υπόθεσης, ζητείται η ακύρωση της .../14.12.2013
απόφασης του Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.), µε την οποία
καταλογίστηκε σε βάρος του εκκαλούντος, Ανθυποπλοιάρχου εν αποστρατεία, το ποσό
των 85.568,51 ευρώ, για την αποκατάσταση ισόποσης ζηµίας, που φέρεται ότι υπέστη
το Ελληνικό ∆ηµόσιο λόγω της αποχώρησής του από τις Ένοπλες ∆υνάµεις πριν από
τη συµπλήρωση του απαιτούµενου από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.δ/τος
1400/1973, όπως ισχύει, χρόνου υποχρεωτικής παραµονής του σε αυτές. Η έφεση αυτή,
για την οποία έχει καταβληθεί το νόµιµο παράβολο (µε το Σειράς ... µε α.α. ...
διπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄ της ∆ΟΥ ...), νόµιµα επανεισάγεται για συζήτηση στο
Τµήµα τούτο µετά την έκδοση της προαναφερθείσας 683/20.. προδικαστικής απόφασής
του, και πρέπει να εξετασθεί, περαιτέρω, ως προς τη νοµική και ουσιαστική της
βασιµότητα.
ΙΙ. Με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.δ/τος 1400/1973 «Περί καταστάσεων
των Αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων» (Α΄ 114), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143) και ίσχυαν κατά το χρόνο
έκδοσης της προσβαλλόµενης καταλογιστικής απόφασης, ορίζεται ότι: «1. Οι
απόφοιτοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.) και τη
Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) αξιωµατικοί αναλαµβάνουν από
την ονοµασία τους ως Ανθυπολοχαγών, Σηµαιοφόρων ή Ανθυποσµηναγών υποχρέωση
παραµονής στις Ένοπλες ∆υνάµεις (Ε.∆.) για χρόνο διπλάσιο των ετών φοίτησής τους,
όπως αυτά καθορίζονται από τους Οργανισµούς των Α.Σ.Ε.Ι. και τη Στρατιωτική
Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (Σ.Σ.Α.Σ.). (…) 3. Αξιωµατικοί που αποστέλλονται από
την υπηρεσία τους στο εξωτερικό για εκπαίδευση για περίοδο µεγαλύτερη των έξι
µηνών αναλαµβάνουν υποχρέωση παραµονής στις Ε.∆. για χρόνο διπλάσιο του χρόνου
φοίτησης, σε καµία όµως περίπτωση λιγότερο από δύο έτη. (…) 11. Ο χρόνος φοίτησης
στα Α.Σ.Ε.Ι. και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)
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υπολογίζεται από την εγγραφή του µαθητή στη δύναµη της Σχολής µέχρι την ονοµασία
του ως Ανθυπολοχαγού, Σηµαιοφόρου ή Ανθυποσµηναγού. (…) 15. Οι υποχρεώσεις
που ορίζονται στις παραγράφους 3 έως και 8 υπολογίζονται µετά τη λήξη της
εκπαίδευσης που δηµιούργησε την υποχρέωση και προστίθενται στην αρχική
υποχρέωση των παραγράφων 1 και 2. Ο χρόνος εκπαίδευσης δεν προσµετράται για τη
συµπλήρωση της αναλαµβανόµενης υποχρέωσης. (…)». Εξάλλου, µε το άρθρο 33 του
ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
∆υνάµεων - Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς
διατάξεις» (Α΄

167),

τροποποιήθηκαν

σιωπηρά

οι

παρ.

16

και

17

του

προαναφερόµενου άρθρου και ορίστηκε ότι: «1. Όσοι εξέρχονται από το στράτευµα
λόγω παραίτησης ή απόταξης ή λόγω υποβολής ειδικής έκθεσης αποστρατείας
υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του ∆ηµοσίου αποζηµίωση ίση µε το γινόµενο του
συνόλου των εκκαθαρισµένων πραγµατικών αποδοχών του κατεχόµενου βαθµού επί
τους υπολειπόµενους µήνες υποχρέωσης παραµονής στο στράτευµα, έτσι όπως αυτή
καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.δ.1400/1973 (ΦΕΚ 114/Α΄). Όσοι
αποχωρήσουν µε αίτησή τους πριν από την εκπλήρωση των ανειληµµένων
υποχρεώσεών τους και έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό υποχρεούνται να καταβάλουν
εκτός από την ανωτέρω αποζηµίωση και τη δαπάνη της εκπαίδευσής τους. Η
αποζηµίωση ή η δαπάνη εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, καταλογίζεται και βεβαιώνεται
ως δηµόσιο έσοδο κατά τις κείµενες διατάξεις. 2. Η προηγούµενη παράγραφος δεν
εφαρµόζεται για όσους εξέρχονται για λόγους υγείας, οι οποίοι διαπιστώνονται από την
Ανώτατη Υγειονοµική κατά Κλάδο Επιτροπή». Περαιτέρω, στο άρθρο 34 παρ. 1 του
ίδιου ως άνω ν.δ/τος προβλέπονται ορισµένες περιπτώσεις αποστρατείας των µονίµων
εν ενεργεία αξιωµατικών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η αποστρατεία συνεπεία
σωµατικής ανικανότητας κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ίδιου
διατάγµατος (περ. α΄), στην οποία τίθεται ο αξιωµατικός κατόπιν γνωµατεύσεως της
Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής όταν το νόσηµά του είναι ανίατο, καθώς και η
αποστρατεία κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως ή παραιτήσεως (περ. ε΄). Στις
παραγράφους 4 και 5 του ως άνω άρθρου 34 ορίζονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες
οι αξιωµατικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση αποστρατείας ή αίτηση παραιτήσεως,
αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι αξιωµατικοί που έχουν συµπληρώσει τον υποχρεωτικό
χρόνο υπηρεσίας για τη λήψη σύνταξης και παράλληλα έχουν εξαντλήσει τον
υποχρεωτικό χρόνο παραµονής στο στράτευµα δύνανται να υποβάλουν αίτηση
αποστρατείας, ενώ εκείνοι, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει µόνο την ανειληµµένη
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υποχρέωση παραµονής στο στράτευµα, δύνανται να υποβάλουν αίτηση παραιτήσεως.
Τέλος, στο άρθρο 21 παρ. 9 του ν. 2439/1996 «Ιεραρχία και εξέλιξη των µονίµων
αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219) ορίζεται ότι: «Οι
αξιωµατικοί τίθενται σε αποστρατεία και ύστερα από υποβολή αίτησης παραίτησης ή
αποστρατείας ή λόγω σωµατικής ανικανότητας (…), όπως οι σχετικές διατάξεις του
παρόντος νόµου και του Νόµου "Περί καταστάσεων των Αξιωµατικών" ορίζουν».
IΙΙ. Από το συνδυασµό των ως άνω διατάξεων συνάγεται ότι µετά την
αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.δ/τος 1400/1973 µε τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 3257/2004, οι αξιωµατικοί που αποφοιτούν από τα Ανώτατα
Στρατιωτικά

Εκπαιδευτικά

Ιδρύµατα

(Α.Σ.Ε.Ι.)

και

τη

Στρατιωτική

Σχολή

Αξιωµατικών Σωµάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) και αναλαµβάνουν, από την ονοµασία τους ως
Ανθυπολοχαγοί,

Σηµαιοφόροι

ή

Ανθυποσµηναγοί,

συγκεκριµένη

υποχρέωση

παραµονής στις Ένοπλες ∆υνάµεις, δύνανται να αποχωρήσουν από την υπηρεσία, πριν
συµπληρώσουν το χρόνο υποχρεωτικής παραµονής τους. Στην περίπτωση, όµως, αυτή
υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµίωση υπέρ του ∆ηµοσίου, ίση µε το γινόµενο του
συνόλου των εκκαθαρισµένων πραγµατικών αποδοχών του βαθµού που κατέχουν επί
τον αριθµό των υπολειπόµενων µηνών της υποχρεωτικής παραµονής τους. Εφόσον δε
εκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τους έξι µήνες και
απέκτησαν εξ αυτού του λόγου πρόσθετη υποχρέωση παραµονής στις Ένοπλες
∆υνάµεις για χρόνο διπλάσιο εκείνου της εκπαίδευσής τους, υποχρεούνται, σε
περίπτωση πρόωρης αποχώρησής τους, να καταβάλουν επιπροσθέτως και τη δαπάνη
της εκπαίδευσής τους. Για το λόγο αυτό, καταλογίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας ή του εξουσιοδοτηθέντος από αυτόν οργάνου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 89 παρ. 2 και 92 παρ. 1 του ν.δ/τος 721/1970 (βλ. αποφ. V Τµ.
ΕΣ 2479/2006, 2228/2008, 175, 3572/2009). Τέλος, καταλυτική, ως προς την
υποχρέωση των στρατιωτικών για καταβολή αποζηµίωσης, προϋπόθεση αποτελεί η για
λόγους υγείας έξοδός τους από τις τάξεις του στρατεύµατος, ανεξαρτήτως του τρόπου
αποχώρησης από αυτές, οπότε και απαλλάσσονται κάθε υποχρέωσης προς
αποζηµίωση. Η συνδροµή των λόγων υγείας, που παρακωλύουν την παραµονή τους
στις Ένοπλες ∆υνάµεις, πρέπει, σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 3883/2010, να διαπιστώνεται µε γνωµάτευση της οικείας Ανωτάτης Υγειονοµικής
Επιτροπής. Πλην, το ∆ικαστήριο τούτο, που είναι αρµόδιο να αποφανθεί για την
υποχρέωση ή µη του εξελθόντος αξιωµατικού προς καταβολή της σχετικής
αποζηµίωσης, ήτοι περί του εάν συντρέχουν οι νόµιµοι λόγοι επιβολής του ένδικου
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καταλογισµού, µεταξύ των οποίων και ότι ο καταλογισθείς προκάλεσε την έξοδό του,
δεν κωλύεται εκ του λόγου αυτού (της παράλειψης δηλαδή της προηγούµενης
γνωµάτευσης της οικείας Α.Υ.Ε.) να ερευνήσει την τυχόν συνδροµή λόγων υγείας που
συνετέλεσαν αιτιωδώς στην αποστρατεία του είτε αµέσως είτε εµµέσως και κατά
συνέπεια στην ανυπαίτια έξοδό του (Ολ. Ελ. Συν. 210/2008). Την αρµοδιότητα αυτή
έχει το παρόν ∆ικαστήριο, κατά τελολογική ερµηνεία της ως άνω διάταξης, στην
περίπτωση πρόωρης αποχώρησης στρατιωτικού, ανεξαρτήτως του τρόπου που έλαβε
χώρα αυτή, αν συνέτρεξε ψυχική νόσος, από εκείνες οι οποίες εµφανίζουν µείζονα
σοβαρότητα και των οποίων η εκδήλωση ήδη κατά την πρώιµη φάση της πρόδροµης
συµπτωµατολογίας τους είναι δυνατόν να οδηγήσει το στρατιωτικό σε ενέργειες ή
συµπεριφορές, που έχουν κατάληξη την έξοδό του από την υπηρεσία λόγω παραίτησης
ή απόταξης ή ειδικής έκθεσης αποστρατείας, χωρίς να ακολουθηθεί- και ενώ στην
πραγµατικότητα

συντρέχουν

σοβαροί

λόγοι

υγείας-

η

συνήθης

διαδικασία

αποστρατείας κατόπιν γνωµάτευσης της οικείας Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής.
Ειδικότερα, στην περίπτωση εκδήλωσης τοιαύτης βαρύτητας ψυχικής νόσου, ήδη και
κατά τη φάση της πρόδροµης συµπτωµατολογίας της, δεν είναι πάντα δυνατόν να
ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία περί αποστρατείας του στρατιωτικού για λόγους
υγείας, λόγω ακριβώς της ιδιάζουσας φύσης και του τρόπου εκδήλωσης των µείζονος
σοβαρότητας ψυχικών νόσων, που ωθούν τον πάσχοντα σε ενέργειες ή συµπεριφορές
σχετικά µε την υπηρεσία του, οι οποίες είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην έξοδό του
από αυτή για διαφορετικούς λόγους, ενώ η κύρια και πραγµατική αιτία εξόδου είναι η
συνδροµή λόγων υγείας. Κατά συνέπεια, στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης της παρ. 2
του άρθρου 33 του ν. 3833/2010 διασταλτικά ερµηνευόµενης και σε συνδυασµό µε τη
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εµπίπτει κάθε περίπτωση εξόδου του
στρατιωτικού από την υπηρεσία, η οποία, ανεξαρτήτως της µορφής που τελικώς
προσλαµβάνει, συνιστά εν τοις πράγµασι έξοδο από την υπηρεσία οφειλόµενη σε
λόγους υγείας και ειδικότερα έξοδο οφειλόµενη στη συνδροµή ψυχικής νόσου µείζονος
σοβαρότητας. Εναπόκειται δε όπως προαναφέρθηκε στο ∆ικαστήριο, που είναι
αρµόδιο να αποφανθεί για την υποχρέωση ή µη του εξελθόντος στρατιωτικού να
καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση, να ερευνήσει βάσει των στοιχείων του φακέλου εάν
η έξοδος αυτού από την υπηρεσία οφείλεται, ανεξαρτήτως του τρόπου αποχώρησής
του, στη συνδροµή τοιούτων λόγων.
ΙV. i. Στην υπό κρίση υπόθεση, από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου,
όπως συµπληρώθηκαν µε τα προσκοµισθέντα σε εκτέλεση της 683/20.. προδικαστικής
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απόφασης του παρόντος Τµήµατος, προκύπτουν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Ο
εκκαλών εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων στις 28.9.20.. και ονοµάστηκε
Σηµαιοφόρος στις 10.5.20... Στη συνέχεια, µε τη .../18.5.20.. εντολή του Προϊσταµένου
της ∆ιεύθυνσης Β3 του Γ.Ε.Ν., που εκδόθηκε στο πλαίσιο του παγίου εκπαιδευτικού
προγράµµατος εξωτερικού έτους 2007, ο εκκαλών επελέγη για εκπαίδευση στο Σχολείο
Υποβρυχίων Καταστροφών «SEALS» των Η.Π.Α. από 23.5.20.. έως 22.6.20.., οπότε
επανήλθε στην υπηρεσία. Ακολούθως, στις 5.3.20.. αυτός υπέβαλε αίτηση
παραιτήσεως από την υπηρεσία (µετά την απαράδεκτη υποβολή των …. προηγούµενων
αιτήσεών του οι οποίες επιγράφονταν ως αιτήσεις «αποστρατείας»), συνοδευόµενη από
υπεύθυνες δηλώσεις του ιδίου, στις οποίες βεβαιώνει ότι δεν έχει αναλάβει καµία άλλη
υποχρέωση εξ αιτίας της εκπαίδευσής του στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, καθώς και
ότι δεν εκκρεµεί σε βάρος του υπόθεση που να τον παραπέµπει σε ανακριτικό
συµβούλιο. Η αίτησή του έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας και αυτός
τέθηκε σε αποστρατεία µε το βαθµό που έφερε (Ανθυποπλοίαρχος) µε το από 11.6.20..
π.δ/µα (ΦΕΚ Γ΄ 584/13.6.20..), διαγράφηκε δε από τα εν ενεργεία στελέχη του
Πολεµικού Ναυτικού (Π.Ν.) από 14.7.20.., ήτοι 30 ηµέρες µετά τη δηµοσίευση στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του ως άνω π.δ/τος, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν.δ/τος
1400/1973. Ακολούθως, µε το .../14.12.20.. έγγραφο της ∆/νσης Ε3-ΙΙΙ του Γ.Ε.Ν.
υπολογίστηκε ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής του εκκαλούντος στο Π.Ν., σε χρόνο
µεταγενέστερο της αποχώρησης αυτού, ήτοι έως την 1.11.20.. και βάσει του χρόνου
αυτού η οφειλόµενη αποζηµίωση λόγω της πρόωρης αποχώρησής του από το Π.Ν.. Στη
συνέχεια εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, µε την οποία καταλογίστηκε σε βάρος
του συνολικό ποσό 85.568,51 ευρώ, το οποίο αναλύεται αφενός µεν στο γινόµενο των
εκκαθαρισµένων µηνιαίων αποδοχών του κατεχόµενου βαθµού του, οι οποίες
ανέρχονται στο ποσό των 1.184,13 ευρώ (βλ. το .../31.10.20.. υπηρεσιακό σηµείωµα
του ∆ιευθυντή Ε3-IV του Γ.Ε.Ν.) επί 27 υπολειπόµενους µήνες υποχρεωτικής
παραµονής στο στράτευµα, ήτοι σε συνολικό ποσό 31.971,51 ευρώ, και αφετέρου στη
δαπάνη εκπαίδευσής του στο εξωτερικό, που υπολογίστηκε στο ποσό των 53.597,00
ευρώ (βλ. το υπ’ αριθµ. .../2.6.20.. Φύλλο Εγγράφου Συνεργασίας).
ii. Ο εκκαλών µε το εφετήριο δικόγραφο ισχυρίζεται, µεταξύ άλλων, ότι
αποκλειστική αιτία της παραίτησής του υπήρξε η ψυχική πάθηση, που ήδη
αντιµετώπιζε κατά το χρόνο της αποχώρησής του από το Π.Ν. και η οποία, µολονότι
διαγνώστηκε σε µεταγενέστερο της παραιτήσεώς του χρόνο, επηρέαζε τη βούλησή του
και δεν του επέτρεπε να έχει ακριβή αντίληψη της κατάστασής του, αλλά και των
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ενεργειών, στις οποίες έπρεπε να προβεί προκειµένου να διαπιστωθεί αυτή αρµοδίως,
έτσι ώστε να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης υπέρ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Σε εκτέλεση της 683/20.. προδικαστικής απόφασης του
παρόντος Τµήµατος, µε την οποία, µεταξύ άλλων, ζητήθηκε να εξεταστεί ο εκκαλών
από την Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονοµική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), προκειµένου να
εκτιµηθεί µε σχετική γνωµάτευσή της η κατάσταση της ψυχικής του υγείας κατά το
χρόνο υποβολής της από 5.3.20.. αίτησης παραίτησής του, ήτοι αν έπασχε από κάποια
ψυχική νόσο και αν αυτή ήταν σε θέση να επηρεάσει τη βουλητική του ικανότητα και
τη συνείδηση των πραττοµένων, προσκοµίζεται ενώπιον του παρόντος ∆ικαστηρίου η
.../8.9.2017 γνωµάτευση της Επιτροπής αυτής, µε την οποία, κατόπιν εξέτασης του
εκκαλούντος και µελέτης του φακέλου του, βεβαιώνεται ότι κατά το χρόνο υποβολής
της από 5.3.20.. αίτησης παραίτησής του ο εκκαλών παρουσίαζε πρόδροµη
συµπτωµατολογία της εκ των υστέρων διαγνωσθείσας «σχιζοφρένειας παρανοϊκού
τύπου» και ότι η ανωτέρω νόσος θα ηδύνατο να επηρεάσει τη βουλητική του ικανότητα
όχι όµως τη συνείδηση των πραττοµένων του. Εξάλλου στα στοιχεία του φακέλου που
ελήφθησαν υπόψη από την προαναφερθείσα 683/20.. απόφαση περιλαµβάνεται και η
από … γνωµάτευση των ιατρών … του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής, στο οποίο
ο εκκαλών παραπέµφθηκε προς εξέταση µε την .../2.10.20.. έγγραφη παραγγελία του
Αστυνοµικού Τµήµατος ..., στην οποία (γνωµάτευση) αναφέρεται ότι αυτός πάσχει από
σχιζοφρένεια, σχιζοτυπικές και παραληρηµατικές διαταραχές και ότι η διαταραχή κατά
τους οικείους του είχε παρουσιαστεί στο διάστηµα περίπου ενός µε ενάµιση έτους
νωρίτερα, καθώς και ότι χρήζει νοσηλείας. Επίσης, από το από … εξιτήριο του ίδιου
Νοσοκοµείου αποδεικνύεται ότι ο εκκαλών νοσηλεύτηκε σε αυτό από 2.10.2013 έως
την ως άνω ηµεροµηνία εξόδου, πάσχων από «παρανοϊκό τύπο σχιζοφρένειας»,
κατόπιν της .../4.10.2013 διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ..., µε την οποία
παραγγέλθηκε η άµεση µεταφορά του στο ως άνω Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο, καθώς και
της 490/20.. απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ..., που εκδόθηκε µε τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, µε την οποία διατάχθηκε η ακούσια νοσηλεία
αυτού στο εν λόγω Νοσοκοµείο. Σε εκτέλεση δε της… απόφασης του Πενταµελούς
Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου, ανετέθη µε την … διάταξη της Ανακρίτριας του 2ου
Τµήµατος του Ναυτοδικείου Πειραιώς στο …, Ψυχίατρο µε το βαθµό του
Υποπλοιάρχου Π.Ν., υπηρετούντα στο Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών, η διενέργεια
ψυχιατροδικαστικής

πραγµατογνωµοσύνης

µε

αντικείµενο

τη

διάγνωση

της

κατάστασης της ψυχικής υγείας του εκκαλούντος, ο οποίος είχε παραπεµφθεί ενώπιον
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του προαναφερόµενου δικαστηρίου κατηγορούµενος για: α) ψευδή αναφορά προς τις
αρχές και β) ψευδορκία κατ’ εξακολούθηση, πράξεις που τελέστηκαν στη ... στις
27.6.2011 η πρώτη και στις 19, 20 και 26.7.2011 η δεύτερη. Με την ως άνω διάταξη
της Ανακρίτριας ζητήθηκε ειδικότερα να διερευνηθεί από τον πραγµατογνώµονα αν ο
κατηγορούµενος και ήδη εκκαλών έπασχε από κάποια ψυχική νόσο, από ποια
συγκεκριµένα και από πότε χρονολογείται αυτή, αν κατά το χρόνο τέλεσης των
πράξεων, για τις οποίες κατηγορείτο, είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο των
πράξεών του ή να ενεργήσει σύµφωνα µε την αντίληψή του για το άδικο αυτό, καθώς
και αν η ικανότητά του για καταλογισµό µειώθηκε σηµαντικά ή εξέλιπε. Σύµφωνα µε
το

πόρισµα

της

από

…

έκθεσης

ψυχιατρικής

πραγµατογνωµοσύνης

του

προαναφερθέντος αξιωµατικού - ψυχιάτρου της Ψυχιατρικής Κλινικής του Ναυτικού
Νοσοκοµείου Αθηνών…, η οποία συντάχθηκε σε εκτέλεση της ως άνω διαταγής της
Ανακρίτριας, ο εκκαλών πάσχει από ψυχική διαταραχή και συγκεκριµένα ψυχωτική
συνδροµή (παρανοϊκή σχιζοφρένεια), για την οποία κατά το χρόνο σύνταξης της
έκθεσης λάµβανε ενδεδειγµένη φαρµακευτική αγωγή. Ως προς την υπόθεση δε, για την
οποία είχε διαταχθεί η πραγµατογνωµοσύνη και αφορούσε το έτος 2011, δηλαδή χρόνο
προγενέστερο του κρίσιµου χρόνου της εξόδου του από την υπηρεσία, ο εκκαλών,
σύµφωνα µε το πόρισµα της έκθεσης ψυχιατρικής πραγµατογνωµοσύνης, είχε ήδη
εκδηλώσει παρερµηνευτική ετοιµότητα έως παρανοϊκότητα (σε σχέση µε τις ενέργειες
και τις προθέσεις των αρχαιοτέρων του), κρυψίνοια, απουσία στοχοκατευθυνόµενων
ενεργειών και δευτερογενούς οφέλους από αυτές και διαταραχές συµπεριφοράς ως
απόρροια αποσυνδετικών φαινοµένων. Τα συµπτώµατα αυτά, όπως περαιτέρω
συµπεραίνει η έκθεση, είναι ενδεικτικά ψυχοπαθολογίας και µάλιστα πυρηνικά
συµπτώµατα της πρόδροµης και ενεργού φάσης της ψυχικής διαταραχής, από την
οποία ο κατηγορούµενος βρέθηκε πάσχων τελικώς (βλ. και την … απόφαση του
Πενταµελούς

Αναθεωρητικού

∆ικαστηρίου).

Σύµφωνα

δε

µε

την

έκθεση,

ψυχιατροδικαστικώς µπορεί µε ασφάλεια να θεωρηθεί, αλλά όχι να αποδειχθεί µε τα
υπάρχοντα δεδοµένα, ότι ο εκκαλών ήδη από τον Ιούνιο του έτους 2011 είχε
ψυχοπαθολογία, η οποία είναι συµβατή µε την ψυχωτική διαταραχή, από την οποία
βρέθηκε και αποδείχθηκε ότι έπασχε τελικώς και η οποία θα τον καθιστούσε µη ικανό
να αντιληφθεί το άδικο των ενεργειών του. Περαιτέρω, στην έκθεση τονίζεται (σελ. 2)
ότι κανείς από τους ∆ιοικητές του στο διάστηµα από το 2008 έως την αποστρατεία του
το έτος 2012 δεν παρέπεµψε τον εκκαλούντα για ψυχιατρική εξέταση ως θα όφειλε και
ήταν υποχρεωµένος να πράξει, εφόσον υπήρχαν ενδείξεις ψυχικής διαταραχής,
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στοιχείο, που επαναλαµβάνεται και στη σελίδα 4 αυτής. Στην έκθεση επίσης
επισηµαίνεται ότι η πάθηση, από την οποία ο εκκαλών αποδεικνύεται ότι πάσχει
τελικώς, και για την οποία είχε νοσηλευθεί δύο φορές, τα έτη 2013 και 2014, έχει ως
ενδογενή χαρακτηριστικά την ύπουλη και κλιµακωτή έναρξη, τη µακρά πρόδροµη
φάση και τη βαθµιαία εγκατάσταση ενεργού ψυχοπαθολογίας σε ένα διάστηµα, που
βιβλιογραφικώς υπολογίζεται ως και µεγαλύτερο των έξι µηνών. Τονίζεται δε ότι αυτός
ήδη από το έτος 2011, δηλαδή το κρίσιµο χρονικό διάστηµα, για το οποίο διατάχθηκε η
διενέργεια ψυχιατροδικαστικής πραγµατογνωµοσύνης, ενεργεί χρησιµοποιώντας
πρώιµους µηχανισµούς άµυνας, που απαντώνται σε ψυχωτικούς ασθενείς, µεταξύ των
οποίων και η άρνηση της πάθησης. Ο συντάκτης της έκθεσης επισηµαίνει τέλος ότι
έχει παρακολουθήσει και εξακολουθεί να παρακολουθεί ασθενείς, εν ενεργεία και εν
αποστρατεία, οι οποίοι ενώ πάσχουν από ψυχωτική συνδροµή επί σειρά ετών,
εντούτοις λόγω της φύσης της πάθησής τους και του φόβου απώλειας της εργασίας
τους προσπαθούν και δεν αποκαλύπτουν συµπτώµατα και σηµεία της πάθησής τους.
iii. Με τα δεδοµένα αυτά, από τη γνωµάτευση της ΑΝΥΕ και την
προαναφερθείσα ψυχιατρική πραγµατογνωµοσύνη, συνεκτιµώµενες µε τα λοιπά
στοιχεία του φακέλου, προκύπτει ότι κατά τον κρίσιµο χρόνο υποβολής της αίτησης
παραίτησης … ο εκκαλών είχε ήδη εκδηλώσει πρόδροµη συµπτωµατολογία µείζονος
σοβαρότητας ψυχικής νόσου, για την οποία ένα έτος µετά νοσηλεύθηκε, ώστε η
βούλησή του δεν διαµορφωνόταν φυσιολογικά, ήτοι ερειδόµενη στα δεδοµένα της
αντικειµενικής πραγµατικότητας, αλλά παραµορφωτικά, σχηµατιζόµενη µέσα από τις
ειδικότερες εκδηλώσεις της πάθησης, η οποία ήδη από το έτος 2011 είχε αρχίσει να
εκδηλώνεται,

σύµφωνα

µε

τα

προπαρατεθέντα

στην

έκθεση

ψυχιατρικής

πραγµατογνωµοσύνης (βλ. και την … απόφαση του Πενταµελούς Αναθεωρητικού
∆ικαστηρίου). Ήταν δε αδύνατον στον εκκαλούντα να συνδέσει την παραίτησή του µε
τους ως άνω λόγους υγείας, αφού πρώιµο µηχανισµό άµυνας και ίδιον της πάθησής
του,

όπως

διαπιστώνεται

στην

προπαρατεθείσα

έκθεση

ψυχιατρικής

πραγµατογνωµοσύνης, συνιστά η άρνηση αυτής από τον πάσχοντα. Ενόψει των
ανωτέρω, η έξοδος του εκκαλούντος από την υπηρεσία πριν από τη συµπλήρωση του
υποχρεωτικού χρόνου παραµονής σε αυτή, οφείλεται, ανεξαρτήτως της µορφής που
έλαβε, σε σοβαρούς λόγους υγείας, που συνέτρεχαν κατά τον κρίσιµο χρόνο, και
ειδικότερα στη συνδροµή - άσχετης µε οποιαδήποτε υπαιτιότητα του εκκαλούντος µείζονος σοβαρότητας ψυχικής νόσου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σκέψη ΙΙΙ της
παρούσας. Συνακόλουθα και σύµφωνα µε όσα αναπτύχθηκαν στη µείζονα σκέψη της
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παρούσας, ο εκκαλών πρέπει να τύχει απαλλαγής από την υποχρέωση προς
αποζηµίωση ένεκα της οφειλόµενης σε λόγους υγείας εξόδου του από το στράτευµα.
V. Κατ’ ακολουθία αυτών, πρέπει η ένδικη έφεση να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί
η .../14.12.2013 απόφαση του Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.),
να διαταχθεί η επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στον εκκαλούντα (άρθρο 73
παρ. 4 εδ. α΄ του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, Α΄ 52) και να συµψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα
µεταξύ των διαδίκων, σύµφωνα µε το άρθρο 275 παρ. 1 εδ. γ΄ του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας, σε συνδυασµό µε το άρθρο 123 του π.δ/τος 1225/1981, όπως το τελευταίο
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 παράγραφος 2 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135).
Για τους λόγους αυτούς
∆έχεται την έφεση.
Ακυρώνει τη .../14.12.20.. απόφαση του Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.).
∆ιατάσσει την επιστροφή στον εκκαλούντα του κατατεθέντος για την άσκησή
της παραβόλου.
Συµψηφίζει τη δικαστική δαπάνη µεταξύ των διαδίκων.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 14 Ιουνίου 2018.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΩΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
∆ηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του ∆ικαστηρίου στις
19 ∆εκεµβρίου 2018.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

