Απόφαση 1909/2020

ΤΜΗΜΑ V
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του, στις 8 Νοεµβρίου 2018, µε την
ακόλουθη σύνθεση: Μαρία Βλαχάκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τµήµατος,
Κωνσταντίνα Ζώη και Αγγελική Μυλωνά, Σύµβουλοι, Ευφροσύνη Παπαδηµητρίου
και Χριστίνα Κούνα (εισηγήτρια), 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 … έφεση (αριθµ. βιβλ. δικογρ. …./2016) του …. του
…, κατοίκου …. (οδός … αρ. … Τ.Κ. …), ο οποίος παραστάθηκε δια του
πληρεξουσίου δικηγόρου του … (ΑΜ/∆ΣΑ ….).
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 α) της …../21.4.2016 πράξης της ∆ιεύθυνσης Μόνιµου Στρατιωτικού
Προσωπικού/4α του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.) και β) της …../25.7.2016
πράξης του Β΄ Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (∆ιεύθυνση Οικονοµικού
3α).
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, το ∆ικαστήριο άκουσε :
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του εκκαλούντος, ο οποίος ζήτησε να γίνει δεκτή η
έφεση.
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 παραδοχή της έφεσης.
Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.
Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε σύµφωνα µε το νόµο
Αποφάσισε τα εξής:
I. Με την υπό κρίση έφεση ζητείται η ακύρωση α) της …./21.4.2016 πράξης
του ∆ιευθυντή Μόνιµου Στρατιωτικού Προσωπικού/4α του Γ.Ε.Σ., µε την οποία
καθορίστηκε η υπολειπόµενη υποχρέωση παραµονής στο στράτευµα του αιτούντος,
απόστρατου αντισυνταγµατάρχη του υγειονοµικού (ιατρού), σε 3 έτη και 18 ηµέρες, β)
της …./25.7.2016 πράξης του Β΄ Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού
(∆ιεύθυνση Οικονοµικού/3α), µε την οποία καταλογίστηκε ο αιτών µε το ποσό των
68.155,06 ευρώ, ως αποζηµίωση υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, λόγω της πρόωρης
αποχώρησής του από το στράτευµα πριν από την εξάντληση του ως άνω χρόνου
υποχρεωτικής παραµονής του σε αυτό. Η ένδικη έφεση, για την οποία καταβλήθηκε το
νόµιµο παράβολο (µε το …./18.9.2018 σειράς Θ΄ διπλότυπο είσπραξης τύπου Α Της
∆.Ο.Υ. ….), είναι απαράδεκτη κατά το µέρος, µε το οποίο ζητείται η ακύρωση της ως
άνω πρώτης πράξης, η οποία στερείται εκτελεστότητας (V Τµ. Ελ. Συν. 3484/2012,
7521/2015), και συνεπώς πρέπει κατά το µέρος αυτό ν’ απορριφθεί. Αντιθέτως, ως
προς τη δεύτερη ως άνω καταλογιστική πράξη, η υπό κρίση έφεση ασκείται
παραδεκτώς και εποµένως πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς τη βασιµότητά της.
ΙΙ. Το άρθρο 64 του ν.δ/τος 1400/1973 «Περί καταστάσεων των Αξιωµατικών
των Ενόπλων ∆υνάµεων» (Α΄ 114), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το
άρθρο 1 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143), ορίζει 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.). 2. (…) 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. 4. Αξιωµατικοί που
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ορίζονται από την υπηρεσία τους για

φοίτηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Ιδρύµατα της Χώρας αναλαµβάνουν υποχρέωση παραµονής στις Ε.∆. για χρόνο
διπλάσιο του χρόνου φοίτησης, ανεξάρτητα αν λάβουν πτυχίο ή όχι. 5. Όσοι
αξιωµατικοί αποφοιτούν από Τεχνικές Στρατιωτικές Σχολές και αποκτούν πτυχίο, που
τους δίνει τη δυνατότητα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, να
αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος, αναλαµβάνουν υποχρέωση παραµονής στις
Ε.∆. για χρονικό διάστηµα διπλάσιο του χρόνου φοίτησής τους. 6. Αξιωµατικοί που
λαµβάνουν εκπαιδευτική άδεια για το εσωτερικό ή το εξωτερικό για χρόνο µεγαλύτερο
των έξι µηνών αναλαµβάνουν υποχρέωση παραµονής στις Ε.∆. για χρόνο διπλάσιο του
χρόνου της άδειας και των τυχόν παρατάσεων αυτής. 7. Αξιωµατικοί του υγειονοµικού
σώµατος, που αποκτούν µε µέριµνα της υπηρεσίας εξειδίκευση, αναλαµβάνουν
υποχρέωση παραµονής στις Ε.∆. για πέντε έτη. 8. (…) 11. Ο χρόνος φοίτησης στα
Α.Σ.Ε.Ι. και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) υπολογίζεται
από την εγγραφή του µαθητή στη δύναµη της Σχολής µέχρι την ονοµασία του ως
Ανθυπολοχαγού, Σηµαιοφόρου ή Ανθυποσµηναγού (…) 12. Ο χρόνος εκπαίδευσης ή
φοίτησης, σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους, υπολογίζεται από την έναρξη
µέχρι τη λήξη της εκπαίδευσης ή φοίτησης. Στο χρόνο αυτό συνυπολογίζονται και οι
προβλεπόµενες κατά το διάστηµα αυτό διακοπές. 13. Στις εκπαιδευτικές άδειες ως
χρόνος

εκπαίδευσης

λογίζεται

η

διάρκεια

της

άδειας.

Στο

χρόνο

αυτό

συµπεριλαµβάνονται και οι παρατάσεις της άδειας που τυχόν χορηγήθηκαν. 14. Σε
όλες τις περιπτώσεις ο µήνας υπολογίζεται ότι έχει τριάντα ηµέρες. 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». Περαιτέρω, στο άρθρο 33 του ν.
3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεωνΘέµατα διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄
167/24.9.2010) ορίζεται ότι: «Πρόωρη έξοδος από το στράτευµα 1. Όσοι εξέρχονται
από το στράτευµα λόγω παραίτησης (…) 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΄). (…) Η αποζηµίωση ή η δαπάνη
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εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, καταλογίζεται και βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο κατά
τις κείµενες διατάξεις».
ΙΙΙ. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι οι αξιωµατικοί που αποφοιτούν
από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων αναλαµβάνουν, από την ονοµασία
τους ως Ανθυπολοχαγών, Σηµαιοφόρων ή Ανθυποσµηναγών Υγειονοµικού Σώµατος,
υποχρέωση παραµονής στις Ένοπλες ∆υνάµεις για χρόνο διπλάσιο του χρόνου
φοίτησής τους (αντί του τριπλάσιου που ίσχυε υπό το προγενέστερο του ν. 3257/2004
καθεστώς) και µπορούν µεν να παραιτηθούν πριν από τη συµπλήρωση του χρόνου
αυτού, υποχρεούνται όµως να καταβάλουν υπέρ του ∆ηµοσίου αποζηµίωση, η οποία,
για τους εξερχόµενους του Στρατεύµατος από τις 24.9.2010 και εφεξής (βλ. άρθρο 91
του ν. 3883/2010), είναι ίση µε το γινόµενο του συνόλου των εκκαθαρισµένων
πραγµατικών αποδοχών του κατεχόµενου βαθµού τους επί τους υπολειπόµενους µήνες
υποχρεωτικής παραµονής τους στο στράτευµα και καταλογίζεται σε βάρος τους µε
απόφαση του αρµοδίου οργάνου. Εφόσον δε οι ανωτέρω αξιωµατικοί Υγειονοµικού
Σώµατος εξειδικεύονται µε µέριµνα της υπηρεσίας τους, αναλαµβάνουν πρόσθετη
υποχρέωση παραµονής στις Ένοπλες ∆υνάµεις για πέντε (5) έτη, ενώ αν λάβουν
εκπαιδευτική άδεια εσωτερικού ή εξωτερικού υπερβαίνουσα τους 6 µήνες
αναλαµβάνουν πρόσθετη υποχρέωση παραµονής για χρόνο διπλάσιο της διάρκειάς της
(αντί τριπλάσιου, κατά το προγενέστερο νοµοθετικό καθεστώς, V Τµ. 390/2016,
2763/2013, 1626/2011, 1274/2010).
IV. Περαιτέρω, καθ’ ερµηνεία του άρθρου 64 του ν.δ/τος 1400/1973, όπως
ισχύει, σύµφωνη µε τη συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας, ο χρόνος εξειδίκευσης
των αξιωµατικών του Υγειονοµικού Σώµατος, ο χρόνος δηλαδή απόκτησης της
ιατρικής ειδικότητας, δεν αποτελεί χρόνο εκπαίδευσης, σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις
των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του ίδιου άρθρου, κατά τις οποίες οι αξιωµατικοί που
εκπαιδεύονται αποµακρύνονται πλήρως από τα καθήκοντά τους, αλλά συνιστά χρόνο
πραγµατικής υπηρεσίας και ως εκ τούτου, πρέπει να προσµετρηθεί για τον υπολογισµό
του πραγµατικού χρόνου παραµονής τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις. Κατά το χρόνο
απόκτησης της ειδικότητάς τους αυτοί προσφέρουν πράγµατι τις υπηρεσίες τους στο
στρατό και στο Ελληνικό ∆ηµόσιο εργαζόµενοι σε νοσηλευτικά ιδρύµατα. Ως εκ
τούτου, η ρύθµιση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 64 περί µη
προσµέτρησης του χρόνου εκπαίδευσης για τη συµπλήρωση της αναλαµβανόµενης
υποχρέωσης αναφέρεται στον χρόνο που διανύεται για αµιγώς εκπαιδευτικούς
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σκοπούς, όπως στην περίπτωση της
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παραγράφου 6, και όχι στον χρόνο

απόκτησης της ειδικότητας, ο οποίος, συνακόλουθα, πρέπει να προσµετράται για τον
υπολογισµό του πραγµατικού χρόνου παραµονής στο στράτευµα (Ολ. Ελ. Συν.
2323/2013, 1244/2014 καθώς και V Τµ. Ελ. Συν. 390, 621, 1269/2016 κ.ά.).
∆ιαφορετική ερµηνεία, σύµφωνα µε την οποία ο χρόνος απόκτησης της ειδικότητας δεν
προσµετράται για τη συµπλήρωση της αναλαµβανόµενης υποχρέωσής τους, θα
διατάρασσε την ισορροπία µεταξύ αφενός του επιδιωκόµενου από το νοµοθέτη
σκοπού, ήτοι της ανάγκης των Ενόπλων ∆υνάµεων να επωφελούνται των υπηρεσιών
των στελεχών τους κατά το µέγιστο δυνατό χρονικό διάστηµα, και αφετέρου της
συνταγµατικά προστατευόµενης επαγγελµατικής ελευθερίας, αφού θα υποχρέωνε τους
στρατιωτικούς γιατρούς να παραµείνουν στο στράτευµα πέρα από το ήµισυ του
επαγγελµατικού τους βίου και θα ήταν έτσι αντίθετη προς τη συνταγµατική αρχή της
αναλογικότητας.
Ο ανωτέρω χρόνος της εξειδίκευσης των στρατιωτικών γιατρών λογίζεται ως
χρόνος παροχής πραγµατικής υπηρεσίας και συνυπολογίζεται για τη συµπλήρωση του
χρόνου υποχρεωτικής παραµονής τους στο στράτευµα σε κάθε περίπτωση και
ανεξάρτητα από το νοσηλευτικό ίδρυµα απόκτησης της ειδικότητας, ανεξάρτητα
δηλαδή από το αν ο χρόνος εξειδίκευσης διανύθηκε σε στρατιωτικό νοσοκοµείο, σε
νοσοκοµείο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας ή σε νοσοκοµείο του εξωτερικού. Και
αυτό γιατί τόσο το είδος της εξειδίκευσης του στρατιωτικού γιατρού όσο και ο τόπος
απόκτησής της επιλέγονται από την υπηρεσία και σύµφωνα µε τις ανάγκες της (Ολ. Ελ.
Συν. 3389, 2223, 503/2014, 4688, 3301, 2648, 2340, 2323/2013, V Τµήµα 11/2015,
3831, 3471, 1528, 14/2014 κ.ά.).
Κατά τη γνώµη της Συµβούλου Αγγελικής Μυλωνά, η οποία µειοψήφησε, ο
χρόνος απόκτησης της ειδικότητας των στρατιωτικών ιατρών προσµετράται στο χρόνο
υποχρεωτικής παραµονής τους στο στρατό επειδή ακριβώς κατά το διάστηµα αυτό οι
αξιωµατικοί αυτοί παρέχουν πραγµατική υπηρεσία στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε δαπάνες
του οποίου εξειδικεύονται. Ως εκ τούτου ο χρόνος αυτός µπορεί να συνυπολογιστεί για
τη συµπλήρωση της υποχρέωσής τους µόνον όταν έχει παρασχεθεί σε στρατιωτικά
νοσοκοµεία της χώρας ή σε νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Και αυτό
γιατί µόνο τότε οι αξιωµατικοί του Υγειονοµικού Σώµατος παρέχουν πράγµατι
υπηρεσία υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στοιχείο που δεν συντρέχει όταν
εξειδικεύονται σε νοσοκοµεία του εξωτερικού, καθώς στην περίπτωση αυτή εργάζονται
χάριν των ιδρυµάτων αυτών. Η γνώµη, όµως, αυτή δεν κράτησε.
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V. Στην υπό κρίση υπόθεση, από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου,
προκύπτουν µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα :
Ο εκκαλών, µετά την φοίτησή του στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών
Σωµάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), ονοµάστηκε αξιωµατικός στις 31.12.1996 και ανέλαβε
υποχρέωση παραµονής στις τάξεις του Στρατού για διάστηµα διπλάσιο του χρόνου
φοίτησής του στη Σ.Σ.Α.Σ., δηλαδή για 12 έτη. Στη συνέχεια, ειδικεύθηκε στην … στο
401 ΓΣΝΑ από 10.3.2000 έως 19.6.2001, στο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» από
20.6.2001 έως 20.10.2002 και συνέχισε στη Μ. Βρετανία, από 21.10.2002 έως
19.6.2005, σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύµατα (σύµφωνα µε το …./23.5.2006 έγγραφο
της ∆ιευθύντριας Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης), λαµβάνοντας εν τέλει την εν λόγω ειδικότητα (µε τον
…../2008 τίτλο ιατρικής ειδικότητας). Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω εξειδίκευσής
του, ο εκκαλών ανέλαβε πρόσθετη υποχρέωση παραµονής στο στράτευµα για πέντε (5)
επιπλέον έτη και έτσι η συνολική υποχρέωση παραµονής του στις τάξεις των Ενόπλων
∆υνάµεων ανήλθε σε 17 έτη. Κατόπιν της από ….2015 αίτησης αποστρατείας του,
τέθηκε σε αποστρατεία µε το από ….2016 π.δ/γµα (Γ΄ ....), και διεγράφη στις 25.3.2016
από τη δύναµη των εν ενεργεία στελεχών του Στρατού, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του
ν.δ/τος 1400/1973. Ακολούθησε η …./25.7.2016 πράξη του Β΄ Υπαρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Στρατού (∆ιεύθυνση Οικονοµικού/3α), µε την οποία καταλογίστηκε µε το
ποσό των 68.155,06 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο γινόµενο των εκκαθαρισµένων
πραγµατικών αποδοχών του (1862,16 ευρώ) κατά την έξοδό του από την υπηρεσία επί
τους υπολειπόµενους, κατά τους υπολογισµούς της υπηρεσίας, µήνες υποχρεωτικής
παραµονής του στις τάξεις του Στρατού (36 µήνες και 18 ηµέρες). Στον πραγµατικό
χρόνο παραµονής του στις Ένοπλες ∆υνάµεις δεν προσµετρήθηκε, σύµφωνα µε τα
στοιχεία του φακέλου της προσβαλλόµενης πράξης, το χρονικό διάστηµα από
10.3.2000 έως 19.6.2005 που απαιτήθηκε, ως άνω, για την απόκτηση της ιατρικής του
ειδικότητας (5 έτη, 3 µήνες και 9 ηµέρες).
VΙ. Με την υπό κρίση έφεση ο εκκαλών προβάλλει ότι µη νοµίµως, κατά
παραβίαση της συνταγµατικής αρχής της αναλογικότητας, δεν ελήφθη υπόψη για τον
υπολογισµό της εκπληρωθείσας πραγµατικής υπηρεσίας του στις Ένοπλες ∆υνάµεις, ο
χρόνος που διανύθηκε για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητάς του, από 10.3.2000
έως 19.6.2005.
Ο λόγος αυτός έφεσης κρίνεται κατά πλειοψηφία βάσιµος και πρέπει να γίνει
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Απόφαση 1909/2020
δεκτός καθόσον, σύµφωνα µε όσα

έγιναν δεκτά ανωτέρω (σκέψη IV), το

χρονικό διάστηµα για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας αποτελεί χρόνο
πραγµατικής υπηρεσίας και προσµετράται για τον υπολογισµό του συνολικού χρόνου
της εκπληρωθείσας πραγµατικής υπηρεσίας. ∆εδοµένου δε ότι ο εκκαλών είχε
αναλάβει συνολική υποχρέωση παραµονής στο στράτευµα 17 ετών, µετά το
συνυπολογισµό στο χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας του, όπως προσδιορίστηκε στο
σχετικό έγγραφο του ΓΕΣ, και του προαναφερόµενου χρόνου εξειδίκευσής του στην
Παθολογία, προκύπτει ότι αυτός παρέµεινε στο στράτευµα συνολικά για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των 17 ετών. Εποµένως µη νοµίµως εκδόθηκε η προσβαλλόµενη
πράξη και πρέπει να ακυρωθεί, κατά παραδοχή του ως άνω σχετικού λόγου έφεσης,
στο σύνολό της, ως εκ τούτου παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων έφεσης.
Κατά τη γνώµη της Συµβούλου Αγγελικής Μυλωνά, η οποία µειοψήφησε, ο
χρόνος για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας του εκκαλούντος στη Μ. Βρετανία,
από 21.10.2002 έως 19.6.2005, δεν µπορεί να συνυπολογιστεί για τη συµπλήρωση της
υποχρέωσής του διότι δεν έχει παρασχεθεί σε στρατιωτικά νοσοκοµεία της χώρας ή σε
νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
VIΙ. Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη έφεση να γίνει δεκτή και να
ακυρωθεί η προσβαλλόµενη ….25.7.2016 πράξη του Β΄ Υπαρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Στρατού (∆ιεύθυνση Οικονοµικού/3α). Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η
επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στον εκκαλούντα (άρθρο 73 παρ. 4 εδ. α΄ του
ν. 4129/2013, Α΄ 52) και κατ’ εκτίµηση των περιστάσεων, να απαλλαγεί το καθ’ ου
Ελληνικό ∆ηµόσιο από τα δικαστικά έξοδα του εκκαλούντος (άρθρο 123 του π.δ/τος
1225/1981, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 3472/2006, και 275
παρ. 1 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας).
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.
∆έχεται την έφεση κατά …./25.7.2016 πράξης του Β΄ Υπαρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Στρατού (∆ιεύθυνση Οικονοµικού/3α), την οποία και ακυρώνει.
∆ιατάσσει την επιστροφή στον εκκαλούντα του κατατεθέντος για την άσκησή
της παραβόλου. Και
Απαλλάσσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο από τα δικαστικά έξοδα του εκκαλούντος.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 9 Μαΐου 2019.
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Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΝΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

∆ηµοσιεύθηκε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του
∆ικαστηρίου στις 10 Αυγούστου 2020.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΥ∆Η

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

