ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ – ΔΥΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Α. Η 1176/2018 απόφαση του ΙΙ Τμήματος – Συνταξιοδοτικό δικαίωμα υπαλλήλου του
οποίου ο διορισμός ανακλήθηκε λόγω πλαστού τίτλου σπουδών.
1. Σύντομο ιστορικό της υπόθεσης.
- O A.Σ διορίστηκε το 1997, ως σωφρονιστικός υπάλληλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ύστερα από 17 έτη υπηρεσίας υπέβαλε την παραίτησή του και ζήτησε από την αρμόδια
Υπηρεσία του ΓΛΚ τον κανονισμό σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Συνταξιοδοτικού
Κώδικα, υπό την ιδιότητά του ως δημοσίου υπαλλήλου.
- Το Γενικό Λογιστήριο απέρριψε το αίτημά του με την αιτιολογία ότι μετά την παραίτησή
του ο διορισμός του ανακλήθηκε με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης επειδή, στο
πλαίσιο αυτεπάγγελτου ελέγχου των δικαιολογητικών διορισμoύ του, αποκαλύφθηκε ότι ο
τίτλος σπουδών που είχε χρησιμοποιήσει ήταν πλαστός. Η οικεία Υπηρεσία στηρίχθηκε σε
παγία νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία η ανάκληση του
διορισμού, όπως και η ανάκληση κάθε διοικητική πράξης, κατά γενική αρχή του διοικητικού
δικαίου επιφέρουν αναδρομική ανατροπή των συνεπειών της πράξης η οποία ανακλήθηκε,
και, ως εκ τούτου, ανατρέπεται αναδρομικά και η υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου.
Επειδή δε απόλλυται αναδρομικώς η υπαλληλική του ιδιότητα, δεν συντρέχει η αναγκαία
προϋπόθεση για την γένεση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, που συνιστά και το θεμέλιο της
συνταξιοδοτικής σχέσης ως συνέχεια της υπαλληλικής, βάσει των άρθρων 1, 11 και 14 του
Συνταξιοδοτικού Κώδικα (βλ. αποφ. Ελ Σ Ολ 2015/2008, 373/1996, - ΙΙ Τμ. 156, 332/2017,
4741/2013, 2505/2004).
- Ο Α.Σ, άσκησε έφεση ενώπιον του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου προβάλλοντας
ότι η απόρριψη του αιτήματός του από την Διοίκηση α) παραβίαζε την αρχή της
αναλογικότητας κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 δ του Συντάγματος, β) παραβίαζε το δικαίωμά του
στην περιουσία κατ’ άρθρο 1 του Πρ. Πρ. Πρωτ. της ΕΣΔΑ, γ) παραβίαζε το δικαίωμά του
στην κοινωνική ασφάλιση και δ) παραβίαζε την αρχή non bis in idem.
- Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Τμήματος: α) δεν προέκυψε ότι ο εκκαλών είχε προσβάλει
με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου την ανάκληση του
διορισμού του, συνεπώς αυτή είχε περιβληθεί με το τεκμήριο νομιμότητας και β) ο εκκαλών
ούτε επικαλέστηκε ούτε προσκόμισε στοιχεία αφορώντα στην τυχόν εκκινήσασα ποινική
διαδικασία σε βάρος του.
- Το Τμήμα είχε δύο επιλογές :
Επιλογή 1η : Ν’ ακολουθήσει την μέχρι τότε παγιωμένη νομολογία του. Δηλαδή να

επιβεβαιώσει εκ νέου ότι η ανάκληση του διορισμού ανατρέπει αναδρομικώς την
διαμορφωθείσα υπηρεσιακή κατάσταση και το status του δημοσίου υπαλλήλου και
ότι ο χρόνος αυτός υπηρεσίας λογίζεται ως μη διανυθείς και άρα ως μη συντάξιμος
από το Δημόσιο. Η νομολογία αυτή είχε καμφθεί προσφάτως, σε επίπεδο Τμήματος
μόνο σε οριακές περιπτώσεις ανάκλησης διορισμού υπαλλήλων που ήταν καλόπιστοι,
όταν ο λόγος ανάκλησης αναγόταν στη σφαίρα ευθύνης του Κράτους, Στις
περιπτώσεις δε αυτές, μετά την υποβολή αίτησης πρόσληψης, κατά τη διάρκεια
ανώμαλης πολιτειακής περιόδου είχε θεσπισθεί κώλυμα διορισμού (υποχρεωτική
εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας), οπότε βάσει των συνταγματικών αρχών της
αναλογικότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης κρίθηκε ότι η διανυθείσα προ

της ανάκλησης υπηρεσία έπρεπε να λογισθεί ως συντάξιμη (βλ. ΕλΣ ΙΙ Τμ. 156,
332/2017).
Η νομολογία αυτή έχει και μία σημαντική δικονομική πτυχή, που αφορά στις σχέσεις
διοικητικής και συνταξιοδοτικής δίκης. Κατ’ αυτήν το συνταξιοδοτικό όργανο δεν
έχει αρμοδιότητα παρεμπίπτοντος ελέγχου της νομιμότητας της ανάκλησης, αφού
αυτό δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Συνταξιοδοτικού Κώδικα, ενώ αντίθετη
εκδοχή θα οδηγούσε σε ανάκληση της διοικητικής πράξης από μη έχον την
αρμοδιότητα προς τούτο όργανο. Αντιστοίχως ούτε το Τμήμα, κατά την άσκηση της
δικαιοδοτικής του αρμοδιότητας έχει εξουσία παρεμπίπτοντος ελέγχου των πράξεων
διορισμού και ανάκλησης αυτού, παρά το γεγονός ότι υφίσταται κανονιστική
υποδοχή της εξουσίας παρεμπίπτοντος ελέγχου ζητημάτων άλλων δικαιοδοσιών,
εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση δεδικασμένου, στο άρθρο 1 της Δικονομίας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου («Εν τη ενασκήσει της δικαστικής αυτού δικαιοδοσίας, το
Συνέδριον δικαιούται να εξετάζη παρεμπιπτόντως τα ανακύπτοντα ζητήματα
αρμοδιότητος των λοιπών δικαστηρίων, της επί τούτων αποφάσεως αυτού
ισχυούσης μόνον επί της κριθείσης διαφοράς») στο πρότυπο και του άρθρου 2 του
ΚΠολΔ1 (βλ. Ελ Σ Ολ 1898/2009, 631/2005, 111 /2001, 563/2000, 373/1996, ΙΙ Τμ.
7622/2015, 1336/2007 κ.α.).
Η θέση αυτή έχει ως βασική της αφετηρία, σε αρμονία και προς τη νομολογία του
ΑΠ επί του οικείου άρθρου του ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 596/2016, 2248, 1354/2014), ότι ο
παρεμπίπτων δικαιοδοτικός έλεγχος δεν μπορεί να οδηγεί σε ακύρωση της πράξης ή
σε άρση της εκτελεστότητάς της, κάτι που θα συνέβαινε εάν το Τμήμα έκρινε ότι η
ανάκληση ήταν παράνομη, αφού θα στήριζε το δικαίωμα σε σύνταξη σε μία
ανύπαρκτη κατά το διοικητικό δίκαιο διοικητική πράξη, κατά παράβαση του
συνταγματικού διαχωρισμού των δικαιοδοτικών κύκλων (άρθρα 94, 95 και 98 του Σ)
και της συνταγματικής αρχής της ασφάλειας δικαίου.
Η υιοθέτηση αυτής της άποψης θα είχε ως συνέπεια την απόρριψη της έφεσης του
Α.Σ. με την αιτιολογία ότι α) η ανάκληση επέφερε αναδρομικώς την απώλεια της
υπαλληλικής του ιδιότητας, στον βαθμό δε που δεν είχε προσβληθεί είχε περιβληθεί
του τεκμηρίου νομιμότητας
και β) οι λόγοι που προέβαλε προϋπέθεταν
παρεμπίπτοντα έλεγχο νομιμότητας της ανάκλησης του διορισμού που δεν ήταν
επιτρεπτός, ενώ ο Α.Σ. μπορούσε να τύχει πλήρους δικαστικής προστασίας
προσβάλλοντας με αίτηση ακυρώσεως την ανάκληση στο αρμόδιο Διοικητικό
Εφετείο.
Επιλογή 2η: Να εξετάσει, ενόψει του δικαιώματος πλήρους και αποτελεσματικής
δικαστικής προστασίας, την ουσία των λόγων έφεσης, ως σχηματισμός
αποκλειστικώς αρμόδιος για την κρίση επί του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στο
πλαίσιο αυτό, δεν μπορεί μεν να γίνει παρεμπίπτων έλεγχος, εν στενή εννοία, της
πράξης ανάκλησης καθ’ εαυτήν για τους λόγους που δέχεται η νομολογία, αλλά
«Τα πολιτικά δικαστήρια απαγορεύεται να επεμβαίνουν σε διοικητικές διαφορές ή υποθέσεις που
υπάγονται σε διοικητικά δικαστήρια ή αρχές, όπως επίσης απαγορεύεται τα διοικητικά δικαστήρια ή
αρχές να επεμβαίνουν σε διαφορές ή υποθέσεις του ιδιωτικού δικαίου καιεπιτρέπεται μόνο η εξέταση
των ζητημάτων που ανακύπτουν παρεμπιπτόντως»
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απαιτείται να εξετασθεί εάν οι συνέπειες της ανάκλησης του διορισμού στο
συνταξιοδοτικό σκέλος της υπαλληλικής σχέσης είναι συμβατές με το Σύνταγμα ή με
άλλες υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανιζόταν
κενό στη δικαστική προστασία, αφού η προβολή ισχυρισμών αναγόμενων στις
συνταξιοδοτικές συνέπειες της ανάκλησης δεν θα μπορούσαν να εκτιμηθούν εν
συνόλω και επί της ουσίας από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια στο πλαίσιο της
ακυρωτικής τους εξουσίας, ένεκα της εξάντλησης της δικαιοδοσίας τους στα
υπηρεσιακής φύσης ζητήματα που άπτονται της ανάκλησης.
Σε μία προσπάθεια, λοιπόν, εναρμόνισης του συστήματος διαχωρισμού των
δικαιοδοσιών με το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, το Τμήμα κατέληξε στο εξής
σχήμα: Το δικαιοδοτικό προνόμιο των διοικητικών δικαστηρίων παραμένει αλλά το
Τμήμα οριοθετεί το δικό του πεδίο αποκλειστικής αρμοδιότητας στην αποτίμηση των
συνταξιοδοτικών εννόμων συνεπειών της ανάκλησης του διορισμού.
- Για την απάντηση του πρώτου λόγου έφεσης, στον οποίο κατ’ αρχήν στάθηκε το
Τμήμα, δηλαδή της παραβίασης ή μη της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας
το Τμήμα ανίχνευσε ολιστικά το φαινόμενο της ανάκλησης του διορισμού και των
διοικητικής φύσης εννόμων συνεπειών της, ενώ παράλληλα συνεκτίμησε και την
νομολογία των ποινικών δικαστηρίων, όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι τον χρόνο της
διάσκεψης, στο πλαίσιο κολασμού του ποινικού μεγέθους της «απάτης περί την
πρόσληψη».
2. Η ανάκληση του διορισμού, λόγω χρήσης πλαστού τίτλου σπουδών στο διοικητικό
δίκαιο: Νομική φύση – Συνταγματικές καταβολές – Η νομολογία του ΣτΕ και των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Η Ρύθμιση: Η ανάκληση της πράξης διορισμού, προβλέπεται διαχρονικώς στο
Υπαλληλικό Δίκαιο, σύμφωνα δε με την νυν ισχύουσα διατύπωση του οικείου
Κώδικα (ν. 3528/2007)και του άρθρου 20 παρ. 2 αυτού «…2. Η πράξη διορισμού,
που έγινε κατά παράβαση νόμου, ανακαλείται εντός διετίας από τη δημοσίευση της.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η πράξη διορισμού ανακαλείται, εάν
αυτός που διορίστηκε προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία ή εάν ο
διορισμός του έγινε κατά παράβαση των άρθρων 4 και 8 του παρόντος Κώδικα. …».
Ο Σκοπός: Η ανάκληση του διορισμού, ακόμη και επί υπαίτιας συμπεριφοράς του
παρανόμως διορισθέντος υπαλλήλου, αντιμετωπίζεται από τη νομολογία των
διοικητικών δικαστηρίων ως διοικητικό μέτρο που αποσκοπεί στην αποκατάσταση
της αρχής της νομιμότητας και των συνταγματικών αρχών της αξιοκρατίας και της
ισότητας κατά την πρόσβαση σε δημόσια θέση (άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 103 του
Συντάγματος) (βλ. ΣτΕ 2396/2004 Ολομ., 2096/2000, 5094, 3675/1996 και
συγκριτικά απόφ. Γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου της 3.7.1986 Νο 86-209
DC), ενώ την αποκατάσταση αυτή επιτάσσει και η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας
καθόσον οι συνθήκες αυτές συνιστούν σοβαρή ένδειξη ότι ο υπάλληλος στερείται του
ενδεδειγμένου ήθους (βλ. ΔιοικΕφΑθ 1107, 266/2017, 2304/2015).
Οι Προϋποθέσεις της ανάκλησης (Χρονικές – Διαδικαστικές): Στην περίπτωση
της ανάκλησης της πράξης διορισμού λόγω υπαίτιας σύμπραξης του υπαλλήλου,
όπως η περίπτωση χρήσης πλαστού τίτλου σπουδών, η ανάκληση μπορεί να λάβει
χώρα χωρίς χρονικό περιορισμό.

Το χρονικώς απεριόριστο της ανάκλησης, με βάση τη νομολογία του ΣτΕ και
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ενόψει και των γενικών αρχών της
ανάκλησης (α.ν. 261/1968) δικαιολογείται καθόσον εκείνος που προσελήφθη
παρανόμως από υπαιτιότητά του δεν έχει θεμιτή κατά το δίκαιο προσδοκία για τη
συνέχιση της παράνομης κατάστασης την οποία προκάλεσε. Η υπαιτιότητά του δεν
είναι ο λόγος της ανάκλησης, που επέρχεται λόγω του αντικειμενικού δεδομένου ότι
δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις διορισμού, αλλά δικαιολογεί την ανάκληση και μετά
την πάροδο του ευλόγου, υπό τις περιστάσεις χρόνου. Σύμφωνα δε, με αποφάσεις του
ΣτΕ η ανάκληση μπορεί να λάβει χώρα και μετά την λύση της υπαλληλικής σχέσης
(βλ. ΔιοικΕφΑθ 3094/2015 και πρβλ. ΣτΕ 3424/1988), ενώ σε κάθε περίπτωση η
ανάκληση μετά την πάροδο διετίας από τον παράνομο διορισμό λόγω υπαίτιας
σύμπραξης του υπαλλήλου τελεί υπό δύο διαδικαστικές εγγυήσεις:
α) την προηγούμενη ακρόαση του υπαλλήλου (βλ. ΣτΕ 2740/2005, πρβλ. ΣτΕ
2141/1993 Ολομ., 719/2015, 2972/2014, 4447/2012 Ολομ., 3423, 596/2008,
1185/2001 7μ., Διοικ. Εφ.Αθ. 1107, 921/2017) και
β) την αιτιολόγηση της υπαίτιας συμπεριφοράς είτε στο σώμα της πράξης είτε από τα
στοιχεία του φακέλου (βλ. ΣτΕ 3707/2015, 1094/2014, 895/2002, 3569/1998,
204/1967, ΔιοικΕφΑθ 1272, 1198, 1107, 398/2017, ΔιοικΕφΠειρ 298, 253/2017,
Διοικ.Εφ.Θεσ/νίκης 266/, 1032017).
H Νομική φύση της ανάκλησης :
Αποκαταστατικό διοικητικό μέτρο : Σκοπός είναι αποκατάσταση της νομιμότητας
και των συνταγματικών αρχών της αξιοκρατίας και της ισότητας στην πρόσβαση στις
δημόσιες θέσεις – ΄
Όχι κύρωση: Συνιστά επομένως αποκαταστατικό διοικητικό μέτρο και όχι κύρωση,
αφού δεν αποσκοπεί στην τιμωρία του παραβάτη ή στην γενική ή ειδική πρόληψη.
Το Τμήμα επί του ζητήματος αυτού διατύπωσε μία ουσιώδη επιφύλαξη σε σχέση με
το εάν το μέτρο αυτό μεταπίπτει σε κύρωση, όταν λαμβάνει χώρα σε ένα πολύ όψιμο
στάδιο της υπαλληλικής σχέσης και δη όταν ο υπάλληλος εξέρχεται της υπηρεσίας,
οπότε υποχωρούν τα αποκαταστατικά χαρακτηριστικά του μέτρου και αναδύονται ως
προέχοντα τα κυρωτικά σε ό,τι αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση.
Όχι πειθαρχική ποινή: Σύμφωνα με την νομολογία του ΣτΕ και των διοικητικών
δικαστηρίων η ανάκληση δεν σχετίζεται με την πειθαρχική διαδικασία, ούτε συνιστά
πειθαρχική ποινή με συνέπεια να μην απαιτείται η τήρηση των διαδικαστικών
εγγυήσεων του πειθαρχικού δικαίου, βάσει του άρθρου 103 του Συντάγματος και των
διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. (βλ. ΣτΕ Ολομ. 4662/2012).
Στο σημείο αυτό και πάλι το Τμήμα ανίχνευσε μία ουσιώδη αντινομία του
συστήματος του Υπαλληλικού Κώδικα που φαίνεται να επιτείνεται και από τη
νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων.
Στον αρχικώς ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα (π.δ. 611/1977), παράλληλα με την
ανάκληση του διορισμού λόγω υπαίτιας σύμπραξης του υπαλλήλου, η εν λόγω
συμπεριφορά μπορούσε να τυποποιηθεί και ως πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 211
Υπαλληλικού Κώδικα), σε περίπτωση δε που είχε κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για
το εν λόγω παράπτωμα δεν μπορούσε η Διοίκηση να προβεί και σε ανάκληση
διορισμού. Σύμφωνα δε, με νομολογία του ΣτΕ (βλ. ΣτΕ 2166/2011), η οποία
συνεχίστηκε και υπό το καθεστώς των διαδόχων Υπαλληλικών Κωδίκων – παρά το

γεγονός ότι στο σύστημά του δεν είχε περιληφθεί ρητώς τέτοιο πειθαρχικό αδίκημα –
η Διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια να ενεργοποιήσει είτε τον έναν είτε τον άλλο
μηχανισμό. Αυτό, κατά τις διαπιστώσεις του Τμήματος, γεννά σοβαρά προβλήματα
παραβίασης των συνταγματικών αρχών της ασφάλειας δικαίου, της σαφήνειας και
της προβλεψιμότητας καθώς και της ίσης μεταχείρισης των προσώπων αυτών, αφού
οι δύο μηχανισμοί διαφοροποιούνται ουσιωδώς τόσο από την άποψη των εγγυήσεων
όσο και από την άποψη των συνεπειών.
Ειδικότερα η ανάκληση του διορισμού λόγω υπαίτιας συμπεριφοράς χωρεί χωρίς
χρονικό περιορισμό - ενεργεί αναδρομικώς – αρκείται σε μία απλή διαδικασία
διοικητικής ακρόασης
ενώ για την πειθαρχική ποινή : - προβλέπεται παραγραφή
- περιβάλλεται με μείζονες διαδικαστικές εγγυήσεις
- - υπόκειται στην αρχή της επιμέτρησης και δεν έχει αναδρομικά
αποτελέσματα.
- Σημειωτέον ότι μόνο σε κάποιες πρόσφατες αποφάσεις διοικητικών εφετείων
γίνεται μία ορθή διαστολή των περιπτώσεων για τις οποίες επιβάλλεται το
μέτρο της ανάκλησης, όταν χωρίς τον πλαστό τίτλο σπουδών δεν θα ήταν
διοριστέος ο υπάλληλος, ενώ η πειθαρχική διαδικασία πρέπει να
ενεργοποιείται σε κάθε άλλη περίπτωση.
Όχι ποινή υπό την έννοια του 6 της ΕΣΔΑ: Κατά την νομολογία των
διοικητικών δικαστηρίων το μέτρο της ανάκλησης δεν αποτελεί κατηγορία
«ποινικής φύσεως», αφού δεν πληρούνται τα τρία κριτήρια Engel που άπτονται
α) του χαρακτηρισμού του αδικήματος από την εθνική έννομη τάξη, δηλαδή του
εάν το αδίκημα διέπεται από διατάξεις του ποινικού δικαίου,
β) της φύσης του αδικήματος
γ) και της βαρύτητας της μέγιστης προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις
κύρωσης, η οποία πρέπει κατ’ αρχήν να οδηγεί σε στέρηση ή περιορισμό της
προσωπικής ελευθερίας (βλ. αποφάσεις ΕΔΔΑτης 8.6.1976 Engel κατά
Ολλονδίας, της 28.6.1984 Campbell and Fell κατά Ηνωμένου Βασιλείου, σκέψεις
66 έως 73, της 24.9.1997 Γαρυφάλλου κατά Ελλάδας, της 5.1.2001, Phillips κατά
Ηνωμένου Βασιλείου, της 11.2.2003 Y. κατά Νορβηγίας, της 11.2.2003 Ringvold
κατά Νορβηγίας, της 13.7.2007 Moullet κατά Γαλλίας, της 23.8.2011 Βαγενάς
κατά Ελλάδας, της 12.7.2013 Allen κατά Ηνωμένου Βασιλείου, κ.ά., πρβλ. ΣτΕ
1405/2007).
Συνεπώς, επί αμιγώς διοικητικών μέτρων ή κυρώσεων, τα οποία δεν έχουν
οποιοδήποτε σύνδεσμο με παράλληλη ή προηγηθείσα ποινική διαδικασία και στις
οποίες δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε τέτοια διαδικασία, δεν γεννάται
ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ (βλ απόφ. ΕΔΔΑ της 9.1.2013
Volkofκατά Ουκρανίας, της 13-7-2007 Moullet κατά Γαλλίας, της 9.12.1999
Costaκατά Πορτογαλίας, της 24.11.1998 Brownκατά Ηνωμένου Βασιλείου, πρβλ.
και αποφάσεις της 11-2-2003, Y. κατά Νορβηγίας, σκέψη 39, της 27.9.2007
Σταυρόπουλος κατά Ελλάδας σκέψη 30, της 15.7.2010 Sicik κατά Κροατίας,
σκέψη 43, της 14.1.2010 Vanjak κατά Κροατίας, σκέψη 37, της 12.7.2013 Allen
κατά Ηνωμένου Βασιλείου, σκέψεις 92-94, 97-99, 100,101, 104, 119, 124,
acontrario απόφαση της 12-4-2011 Celik (Bozkurt) κατά Τουρκίας, σκέψη 34,
ΣτΕ 1900/2014).
Στο πλαίσιο αυτό, α) η λήψη του κατ’ άρθρο 20 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα
διοικητικού μέτρου της ανάκλησης παράνομου διορισμού επιβάλλεται σε βάρος
του υπαλλήλου για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας της
υπηρεσίας, αποβλέπει στην αποκατάσταση της νομιμότητας, ειδικότερα δε στην

αποκατάσταση των αρχών της αξιοκρατίας και της ισότητας κατά την πρόσβαση
σε δημόσια θέση β) λαμβάνεται ασυνδέτως με οποιαδήποτε ποινική διαδικασία
που τυχόν εκκρεμεί σε βάρος του υπαλλήλου
γ) δεν προϋποθέτει προηγούμενη ποινική του καταδίκη, ανεξαρτήτως του εάν
σε περίπτωση πρόκλησης ή υποβοήθησης του παράνομου διορισμού εκ μέρους του
υπαλλήλου η ίδια υπαίτια συμπεριφορά ενδεχομένως να ενέπιπτε στην αντικειμενική
και υποκειμενική υπόσταση και ποινικού αδικήματος [βλ. π.χ. ΑΠ 196/2015, ΕφΑθ
514/2017, για την κατάφαση του κατ’ άρθρο 386 παρ. 1 του ΠΚ αδικήματος της
απάτης, ΕφΔυτΜακ/νίας 25/2016 για την κατάφαση του ποινικού αδικήματος της
κακουργηματικής πλαστογραφίας κατ’ άρθρο 216 παρ. 1 και 3 του ΠΚ, Τριμ. Εφ.
Κακουργημάτων 113/2016 περί αληθινής πραγματικής συρροής των αδικημάτων της
απάτης και της πλαστογραφίας, βλ. πάντως και ΔιοικΕφΑθ 1692/2016 με την οποία
γίνεται διάκριση μεταξύ της υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης του ποινικού
αδικήματος της πλαστογραφίας μετά χρήσεως του άρθρου 216α του ΠΚ με την
επιβαρυντική περίσταση του προσπορισμού οφέλους σε βάρος του Ελληνικού
Δημοσίου κατ’ άρθρο 1 του ν. 1608/1950, Α΄ 301, και της υπαίτιας συμπεριφοράς
του υπαλλήλου που προκαλεί ή υποβοηθεί τον παράνομο διορισμό του, για τον οποίο
αρκεί η άμεση ή έμμεση επιδίωξη του παράνομου διορισμού και η αιτιώδης συνάφεια
μεταξύ της υπαίτιας απατηλής ενέργειας και του διορισμού (dolus causam dans)].
δ) Εξάλλου, το διοικητικό αυτό μέτρο κατ’ αρχήν δεν πλήττει τον υπάλληλο με
τέτοια σφοδρότητα, ώστε να προσλαμβάνει ποινική χροιά και να λογίζεται ως
«ποινική κύρωση», κατά την προπαρατεθείσα έννοια του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ (βλ.
ΔιοικΕφΑθ 672/2017, 698/2016, ΔιοικΕφΧαν 62/2017, 181/2016, ΔιοικΕφΘεσ/νίκης
933/2016).
Ως εκ τούτου, κατά τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων δεν τίθεται,
κατ’ αρχήν, ζήτημα εφαρμογής των αρχών που απορρέουν από το άρθρο 6 παρ. 2
της ΕΣΔΑ περί του τεκμηρίου αθωότητας, του άρθρου 7 αυτής περί του ότι δεν
επιβάλλεται ποινή χωρίς ρητή, σαφή και προβλέψιμη διάταξη νόμου που να την
προβλέπει και του άρθρου 4 του Εβδόμου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ για την αρχή
non bis in idem.
Το Τμήμα επιφυλάχθηκε στο σημείο αυτό, ενόψει της εκτίμησης των συνολικών
συνεπειών της ανάκλησης στην προσωπική και περιουσιακή κατάσταση του
υπαλλήλου, στο βαθμό που, κατά τα ανωτέρω, το μέτρο αυτό έχει ως συνέπεια
την αναδρομική ανατροπή του status του δημοσίου υπαλλήλου και την άρση
όλων των ωφελειών που έχει αποκομίσει από αυτό.
- Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων η
νομική φύση της ανάκλησης δεν αλλοιώθηκε από τις ρυθμίσεις του ν. 4305/2014, με
το άρθρο 28 του οποίου αφενός εισήχθη μία πάγια διαδικασία ελέγχου των
δικαιολογητικών κατά το στάδιο της πρόσληψης προσωπικού στο Δημόσιο, ενώ
επιβλήθηκε η τήρηση της ίδιας διαδικασίας κατά το στάδιο της παραίτησης
υπαλλήλων ακόμη και μετά την λύση της υπαλληλικής τους σχέσης, παρά το γεγονός
ότι στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αναφέρονται ως σκοποί του αφενός η
αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας της υπηρεσίας και αφετέρου η
«τιμωρία» όσων απέκτησαν πρόσβαση ή ανελίχθησαν σε δημόσιες θέσεις σε βάρος
των συναδέλφων τους.
- Με τον νόμο αυτό δεν έγινε καμία ειδική πρόβλεψη ως προς την τύχη των
αποδοχών όσων ανακαλείται ο διορισμός κατά το στάδιο λύσης της σχέσης, ενώ όπως
προκύπτει από τις συζητήσεις του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή δεν αναγόταν
κατ’ αρχήν στην πρόθεση του νομοθέτη η αμφισβήτηση θεμελιωδών

συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων για τα οποία πάντως αρμόδιο είναι το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
3. Η ανάκληση του διορισμού στις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
δίκες – καταλογισμός αποδοχών – συνταξιοδοτικές συνέπειες
- Η ανάκληση της πράξης διορισμού έχει δύο ακόμη αντανακλαστικές διοικητικής
φύσης συνέπειες:

Καταλογισμός αποδοχών: Ειδικότερα, πέραν του ότι οδηγεί σε παύση της
υπηρεσιακής σχέσης και της αξίωσης καταβολής μισθού, οδηγεί και, σε άρση και
όλων των ωφελειών που έχει αντλήσει ο υπάλληλος από τη δημοσιοϋπαλληλική
σχέση, μεταξύ των οποίων και των περιουσιακών, όπως οι μισθολογικές απολαβές, τις
οποίες οφείλει να επιστρέψει, στο βαθμό που δεν είχε νόμιμο δικαίωμα προς απόληψη
αυτών, κατ’ άρθρο 96 παρ. 1 β του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», Α΄ 143 (βλ. ΕλΣυν VIIΤμ. 1452/2017, Ι Τμ. 2245/2012).
Στο σημείο αυτό δεν αναγνωρίζεται στον καταλογιζόμενο η ένσταση
αδικαιολόγητου πλουτισμού καθόσον :
α) υφίσταται νόμιμη αιτία της ανάκτησης των ποσών λόγω της παράνομης
καταβολής, βάσει των διατάξεων του ΚΔΛ και μάλιστα σε βάθος εικοσαετίας
(παραγραφή), όπως αυτή ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο,
και σε κάθε περίπτωση β) βάσει συναφούς νομολογίας του Ι Τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του καταλογισμού αποδοχών σε περίπτωση έκπτωσης
«… εν όψει του άρθρου 904 επ. του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), ζήτημα
αδικαιολόγητου πλουτισμού του Δημοσίου, για το οποίο, εφ’ όσον τεθεί κατά την
δικαστική διαδικασία κρίσεως της σχετικής διαφοράς ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, τούτο, εν όψει του ότι αποτελεί τμήμα της όλης διαφοράς, έχει την
δικαιοδοσία για την εξέτασή του δεδομένου ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει την
ανακύψασα διαφορά στο σύνολό της (Ε.Σ. Ολομ. 543/2013). Εξ άλλου, από τη διάταξη
του άρθρου 904 Α.Κ. συνάγεται ότι οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση της αξίωσης
αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι η ύπαρξη πλουτισμού του λήπτη χωρίς νόμιμη αιτία
και η επέλευση του πλουτισμού από την περιουσία ή με ζημία άλλου, δηλαδή η
ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ πλουτισμού και επιβάρυνσης (Α.Π. Ολομ.
1438/2014 κ.ά.). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 905 παρ. 1 Α.Κ., η απαίτηση
αχρεωστήτου αποκλείεται, αν ο λήπτης της παροχής αποδείξει ότι αυτός που κατέβαλε
γνώριζε ότι δεν υπήρχε το χρέος. Η δικαιολογία του αποκλεισμού, με τη διάταξη αυτή,
της απαίτησης αχρεωστήτου συνίσταται στο ότι στην περίπτωσή της τεκμαίρεται ότι η
περιουσιακή επίδοση έγινε με βούληση ελευθεριότητας, ήτοι με σκοπό δωρεάς ή για
άλλη νόμιμη αιτία (Α.Π. 1438/2014, 621/2012). Επιπροσθέτως, όπως συνάγεται από το
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 904, 905 και 281 Α.Κ. και των άρθρων 8 και
149 του Υπαλληλικού Κώδικα, αποκλείεται η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού,
όταν η εργασία παρασχέθηκε αχρεωστήτως από καταδικασθέντα κατά τα ανωτέρω
υπάλληλο, όχι με βούληση ελευθεριότητας αυτού, αλλά, πολλώ δε μάλλον, με σκοπό
καταστρατήγησης των ως άνω, απορρεουσών από την αρχή της αξιοκρατίας,
διατάξεων περί αυτοδίκαιης έκπτωσης, δηλαδή με σκοπό ο υπάλληλος να συνεχίσει να
παρέχει αμειβόμενη εργασία παρά τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την αυτοδίκαιη
έκπτωση αυτού».
Συνταξιοδοτικές Συνέπειες: Περαιτέρω, η ανάκληση του παράνομου διορισμού
επάγεται, όπως προεκτέθηκε, και τη μη αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας που

παρασχέθηκε από αυτόν ως συντάξιμης (βλ. ΕλΣυν Ολομ. 2015/2008, 373/1996, ΙΙ
Τμ. 1566, 332/2017, 4741/2013, 2505/2004).
4. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς υπό το πρίσμα του ποινικού δικαίου –Η
νομολογία των ποινικών δικαστηρίων.
Κατά τον χρόνο διάσκεψης της υπόθεσης στο Τμήμα η νομολογία των ποινικών
δικαστηρίων κυμαινόταν ως προς αρκετές εκφάνσεις της. Είχε ισορροπήσει στην
απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου 196/2015, που σε περίπτωση παράνομου
διορισμού ιατρού δέχθηκε την πλήρωση της νομοτυπικής μορφής της απάτης κατ’
άρθρο 386 ΠΚ και του άρθρου 98 ΠΚ περί κατ’ εξακολούθηση τέλεσης του
εγκλήματος :
«Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του υπαλλακτικώς
μικτού εγκλήματος της απάτης, απαιτούνται α) σκοπός του δράστη να αποκομίσει ο
ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος χωρίς να προσαπαιτείται και η
πραγματοποίηση του οφέλους, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν
αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από την οποία,
ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην επιζήμια για τον ίδιο ή
άλλον πράξη, παράλειψη ή ανοχή και γ) βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο,
περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με τις παραπλανητικές ενέργειες
και τις παραλείψεις του δράστη, χωρίς να απαιτείται ταυτότητα παραπλανηθέντος και
ζημιωθέντος. Ως γεγονότα, κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως, νοούνται τα
πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν, όχι και εκείνα
που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές
υποχρεώσεις. ΄Οταν, όμως, οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψευδείς
διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων, που αναφέρονται στο
παρόν ή το παρελθόν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της
μελλοντικής εκπληρώσεως με βάση την εμφανιζόμενη ήδη στο παρόν ψευδή
κατάσταση πραγμάτων από τον δράστη, που έχει ειλημμένη την απόφαση να μην
εκπληρώσει την υποχρέωσή του, τότε θεμελιώνεται το έγκλημα της απάτης.
Περιουσία νοείται το σύνολο των οικονομικών αγαθών του προσώπου που έχουν
χρηματική αξία, βλάβη δε της περιουσίας είναι η μείωση αυτής, δηλαδή η επί έλαττον
διαφορά μεταξύ της χρηματικής αξίας την οποία είχε προ της διαθέσεως που
προκλήθηκε με την απατηλή συμπεριφορά και εκείνης που απέμεινε μετά από αυτήν.
Βλάβη της περιουσίας υπάρχει έστω και αν ο παθών έχει ενεργό αξίωση προς
ανόρθωσή της. Χρόνος τελέσεως της απάτης θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο ο
δράστης ενήργησε και ολοκλήρωσε την απατηλή συμπεριφορά του, δηλαδή προέβη
στις ψευδείς παραστάσεις, εξαιτίας των οποίων παραπλανήθηκε ο παθών ή τρίτος.
Είναι αδιάφορος τυχόν μεταγενέστερος χρόνος επελεύσεως της ζημίας του παθόντος,
με την οποία ολοκληρώνεται η απάτη, καθώς και ο χρόνος που επιχειρήθηκε η
ζημιογόνος ενέργεια ή παράλειψη του παθόντος. Τέλος, ναι μεν δεν υπάρχει βλάβη
όταν η ζημία που επήλθε από την απατηλή συμπεριφορά του εξαπατώντος
ισοσταθμίζεται από μία ισάξια αντιπαροχή η οποία περιήλθε στον εξαπατηθέντα από
την πράξη την οποία αυτός παραπείσθηκε να διαπράξει, πλην αυτό προϋποθέτει ότι η
αντιπαροχή είναι νόμιμη. Στην περίπτωση, π.χ., όπου κάποιος, προσκομίζοντας
πλαστό πτυχίο, πετύχει να προσληφθεί σε δημόσια θέση, καίτοι δεν έχει τα νόμιμα
προσόντα να καταλάβει αυτή την θέση και συνεπώς να παράσχει τις υπηρεσίες που
παρέχει όποιος έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και τα νόμιμα προσόντα, και
προσελήφθη εκ του λόγου αυτού παρανόμως, δεν μπορεί να επικαλεσθεί ότι η ζημία

του Δημοσίου από την καταβολή σ` αυτόν αποδοχών της θέσεως που παρανόμως
κατέλαβε έχει ισοσταθμισθεί από την παροχή της (μη νόμιμης) εργασίας του και ότι,
επομένως, δεν έχει τελεσθεί το έγκλημα της απάτης»2.
Σε ορισμένες περιπτώσεις αναγνωρίζονταν και οι επιβαρυντικές περιστάσεις της
νομοθεσίας περί καταχραστών του Δημοσίου (ν. 1608/ 1950, Α΄ 301)3.
Ήδη η νομολογία του Αρείου Πάγου, αυτή τη στιγμή εμφανίζει διακυμάνσεις :
Συγκεκριμένα έχουν εκδοθεί από το ΣΤ' Τμήμα του Αρείου Πάγου οι 128/2018 και
983/2018 αποφάσεις, οι οποίες δέχονται ότι άπαξ τελείται η απάτη στην ως άνω
περίπτωση με ψευδή παράσταση και από το Ζ' Τμήμα του Αρείου Πάγου οι
2014/2018, 233/2019 και 308/2019 αποφάσεις, οι οποίες δέχονται ότι τελούνται
περισσότερες κατ' εξακολούθηση πράξεις απάτης κάθε φορά που εισπράττεται ο
μισθός με παρασιώπηση.
Με την 466/2019 απόφαση του Ζ΄ Τμήματος παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια
του Αρείου Πάγου ως μείζονος σπουδαιότητας το ζήτημα αυτό καθώς και το ζήτημα
εάν συντρέχει η, απαιτούμενη για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης,
ζημία του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ., ενόψει της προσφερόμενης σ' αυτό εργασίας
έναντι του καταβαλλόμενου μισθού, δηλαδή αν από την παροχή της εργασίας
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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 386 του ΠΚ «1. Οποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή
άλλος παράνομο
περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή
με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή
παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η
ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με Φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 72 για το κατάστημα εργασίας εφαρμόζονται και εδώ.

"3. Επιβάλλεται Κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ`επάγγελμα ή
κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των πέντε
εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών [δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)ευρώ. Βλ. διατάξεις και τρόπο
μετατροπής σε ευρώ στο άρθρο 0] "
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ της περίπτωσης α` της
παραγράφου 3 αναπροσαρμόζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ
με την παρ.2 περ.δ` άρθρου 24 Ν.4055/2012,ΦΕΚ Α 51/12.3.2012.Εναρξη ισχύος 2 Απριλίου 2012.
ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των [είκοσι
πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών"] "εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000)ευρώ"
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Αρθρ. 1 "1. Στον ένοχο των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 216, 218, 235, 236, 237,
242, (256), 258, 372, 375 και 386 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά στρέφονται κατά του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κατά άλλου νομικού προσώπου από
εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα και το όφελος που πέτυχε ή
επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα πιο
πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών,
επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και, αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις,
ιδίως αν ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος ή το αντικειμενό
του είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης".

ισοσταθμίζεται πλήρως η βλάβη που υφίσταται το Δημόσιο ή το Ν.Π.Δ.Δ. από το
μισθό που καταβάλλει.
5. Η αντανάκλαση της νομολογίας των διοικητικών και των ποινικών
δικαστηρίων στη συνταξιοδοτική δίκη.
Μετά την χαρτογράφηση της υπηρεσιακής, πειθαρχικής, δημοσιονομικής και
ποινικής αντιμετώπισης της χρήσης πλαστού τίτλου σπουδών στην ελληνική
δικαιοταξία, το Τμήμα διαπίστωσε ότι οι επαπειλούμενες συνέπειες θεωρούμενες
στην πλήρη τους έκταση και ενόψει του σωρευτικού τους αποτελέσματος (τόσο των
διοικητικών μέτρων όσο και των κυρώσεων) προκαλούν βαρύτατες επιπτώσεις
ισοδύναμες με δήμευση των ωφελειών που άντλησε από τη σχέση αυτή ο υπάλληλος,
κατά τρόπο που θίγει τον πυρήνα της αξίας του ανθρώπου και εγείρει ζήτημα
επιβολής «ποινής» υπό την έννοια των άρθρων 6 και 7 της ΕΣΔΑ.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό αποπειράθηκε να ανεύρει εντός του συνταγματικού
πλαισίου τις αναγκαίες κανονιστικές υποδοχές που θα μπορούσαν να στεγάσουν έναν
απαρασάλευτο πυρήνα περιουσιακών αξιώσεων του υπαλλήλου, του παρανόμως
διορισθέντος ακόμη και από δική του υπαίτια πράξη ή παράλειψη, όταν η ανάκληση
χωρεί μετά την πάροδο μακρότατου χρόνου από τον διορισμό.
Αναγνώριση κάποιου ύψος αποδοχών και σύνταξης: Συνεκτιμώντας λοιπόν τον
μακρύ χρόνο παροχής της έστω de facto εργασίας και την ηλικία του υπαλλήλου,
ήτοι την εξάντληση του εργασιακού του βίου, β) τη μακροχρόνια ωφέλεια που
άντλησε το Δημόσιο από την έστω de facto εργασία, η οποία πάντως δεν είναι
νομοθετικώς αποτιμημένη, γ) το γεγονός ότι το Δημόσιο αν και ήταν σε θέση δεν
προέβη σε έλεγχο δικαιολογητικών σε χρόνο εγγύτερο της πρόσληψης, οδηγήθηκε
στο συμπέρασμα ότι οι περιστάσεις αυτές υπό το φως του συνταγματικού τρίπτυχου
των άρθρων 2 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 α, ενόψει και της αρχής της
αναλογικότητας, οδηγούν στην επιβεβλημένη αναγνώριση της αξίωσης του
υπαλλήλου για κάποιο ύψος αποδοχών και για κάποιο ύψος σύνταξης και ότι αφού η
αξίωση αυτή αναγνωρίζεται από το εθνικό Σύνταγμα αναγνωρίζεται και από την
ΕΣΔΑ, βάσει του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής.
Πλήρης στέρηση σύνταξης = Κύρωση Επίσης, έκρινε ότι η πλήρης στέρηση του
συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μία τέτοια περίπτωση, ως αντανακλαστικό μέτρο
της ανάκλησης του διορισμού δεν έχει τη μορφή απλώς διοικητικού μέτρου αλλά
συνιστά βαρύτατη κύρωση, η οποία μάλιστα δεν στηρίζεται σε ρητή και σαφή
διάταξη νόμου αλλά σε γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, δηλαδή σε κατώτερης
τυπικής ισχύος κανόνα δικαίου, που η ενεργοποίηση του εν προκειμένω αντίκειται
στις αρχές των άρθρων 2 παρ. 1 και 25 παρ. 1 δ του Σ/τος - Επίσης ότι δεν συνιστά
μέτρο συμβατό με το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Και
τούτο διότι στις υποθέσεις Φιλίππου κατά Κύπρου, Αποστολάκης κατά Ελλάδος,
Αζίνας κατά Κύπρου και Banfield κατά Αγγλίας δέχθηκε ότι απαιτείται ένα minimum
διαδικαστικών εγγυήσεων για την αποστέρηση βασικών πόρων αξιοπρεπούς
διαβίωσης των προσώπων στο οποίο θα υπάρχει δυνατότητα επιμέτρησης, εχέγγυα
που δεν πληροί η διοικητική διαδικασία ανάκλησης της πράξης διορισμού.

Ενόψει αυτών το Τμήμα έκρινε κατά πλειοψηφία ότι τα άρθρα 1,11 και 14 του
Συνταξιοδοτικού Κώδικα, ερμηνευόμενα υπό το φως του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ,
επιβάλλουν τον συνυπολογισμό του διανυθέντος στο Δημόσιο χρόνου έστω de facto
μακροχρόνιας απασχόλησης.
Επίσης δέχθηκε ότι ο έλεγχος τήρησης της αρχής της αναλογικότητας από τον
δικαστή είναι οριακός και ότι αυτός δεν έχει την δυνατότητα να διαπλάσει την
συνταξιοδοτική κατάσταση καθορίζοντας πρωτογενώς το ύψος της καταβλητέας
σύνταξης σε ποσό κατώτερο από το κατά νόμο προβλεπόμενο, γιατί κάτι τέτοιο θα
ήταν αντίθετο και στην αρχή της διάκρισης των λειτουργιών.
Γι’ αυτό απαιτείται να του κανονισθεί πλήρης σύνταξη.
Η διατυπωθείσα στην απόφαση αυτή μειοψηφίας δέχθηκε επίσης ότι έπρεπε να
υπολογισθεί ο διανυθείς στο Δημόσιο μακρύς χρόνος εργασίας ως συντάξιμος, υπό το
φως του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ, δέχθηκε όμως και τη δυνατότητα διάπλασης
του ύψους του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, κατ’ εφαρμογή της αρχής της
αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 δ του Συντάγματος) ως αρχή που διέπει και τη
δικαστική κρίση, ιδίως όταν προβαίνει σε έλεγχο ουσίας, όπως στις συνταξιοδοτικές
διαφορές. Ειδικότερα, θεώρησε ως πρόσφορο και εύλογο ύψος σύνταξης τα 7/10 της
σύνταξης του νομίμως διορισθέντος, όπως ισχύει για τους κατά μεταβίβαση
δικαιούχους, αφού δεν μπορεί όποιος δεν έχει παράσχει εργασία να λαμβάνει
σύνταξη μεγαλύτερη από την εργασθέντα, σε κάθε δε περίπτωση το καταβλητέο ποσό
σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του κατωτάτου ορίου σύνταξης.
Β. Η 2076/2018 απόφαση του ΙΙ Τμήματος – Συνταξιοδοτικό δικαίωμα ανηλίκου
τέκνου που κατηγορείται ότι αφαίρεσε τη ζωή του γονέως από τον οποίο έλκει
το δικαίωμα.
1. Σύντομο ιστορικό της υπόθεσης.
Ο Β.Μ ανήλικο τέκνο της θανούσας μητέρας του, η οποία απεβίωσε ενόσω
υπηρετούσε στο Δημόσιο ως εκπαιδευτικός, ζήτησε την απονομή σ’ αυτό σύνταξης
βάσει του άρθρου 5 του Σ.Κ., που προβλέπει την αναγνώριση κατά μεταβίβαση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε ανήλικα τέκνα θανόντων υπαλλήλων, εφόσον οι
τελευταίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Το ΓΛΚ απέρριψε το αίτημά του με την αιτιολογία ότι το εν λόγω τέκνο δεν ενέπιπτε
στο πεδίο προστασίας της διάταξης αυτής, αφού ευθυνόταν για τον θάνατο της
μητέρας του και, επομένως, δεν ήταν άξιο της προστασίας που αρμόζει σε μέλη της
οικογένειας θανόντων υπαλλήλων.
Μετά την ενηλικίωσή του ο Β.Μ. άσκησε διά του πατέρα του, που εν τω μεταξύ είχε
ορισθεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης του με προσωρινή διαταγή του
οικείου Μονομελούς Πρωτοδικείου λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας του υιού του,
έφεση ενώπιον του ΙΙ Τμήματος προβάλλοντας ότι η απόρριψη του αιτήματός του
από τη συνταξιοδοτική διοίκηση α) παραβίαζε ευθέως το άρθρο 5 του
Συνταξιοδοτικού Κώδικα που δεν προέβλεπε στέρηση της σύνταξης σε περιπτώσεις
όπως η δική του και β) το τεκμήριο αθωότητας αφού η ποινική διαδικασία ήταν
εκκρεμής και δεν είχε καταδικαστεί για την πράξη αυτή.

Μία πρώτη τομή με την προσωρινή δικαστική προστασία στην πολιτική δίκη,
συνιστά το ζήτημα της κρίσης για τη σύγκρουση ή μη συμφερόντων μεταξύ του
εκκαλούντος και του πατέρα του, ο οποίος λόγω της απόρριψης του αιτήματος του
υιού του είχε δικαιωθεί το σύνολο της κατά μεταβίβαση σύνταξης της θανούσας
συζύγου του.
Στο ζήτημα αυτό το Δικαστήριο α) απέδωσε το θεσμικό προβάδισμα στον δικαστή
που εξέδωσε την προσωρινή διαταγή, στην σφαίρα κρίσης του οποίου αναγόταν,
κατ’ αρχήν και το ζήτημα της τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων βάσει των άρθρων
1672, 1669 ΑΚ, 805 παρ. 2 του ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 1736/2017).
και β) εκτίμησε την ενώπιόν του διαδικασία και την εξέλιξή της, την ελεύθερη
επιλογή του πατέρα να περιοριστεί στην υπεράσπιση των συμφερόντων του υιού του
και να μην ασκήσει παρέμβαση υπέρ του κύρους της πράξης, την προσήκουσα
υπεράσπιση των συμφερόντων του τέκνου του ενόψει και της κατάστασης της υγείας
του για την οποία και πιθανολογήθηκε ότι έπρεπε να υποβληθεί σε καθεστώς
προσωρινής δικαστικής συμπαράστασης ενόψει της των άρθρων 1, 12 παρ. 4 και 13
παρ. 1 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012, Α΄ 88, την Αρχή 2 της
Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 23.2.1999 επί των αρχών δικαστικής
προστασίας των ενηλίκων με αναπηρίες και αποφ. ΕΔΔΑ της 31.5.2016 A.N. κατά
Λιθουανίας, σκ. 91, της 15.1.2015 Veits κατά Εσθονίας, παρ. 57-60, της 30.9.2013
Martin κατά Εσθονίας, παρ. 94, της 17.1.2012 Stanev κατά Βουλγαρίας, παρ. 241 και
244, της 9.9.1998 Twalib κατά Ελλάδος, παρ. 41-48.
2. Η ερμηνεία των συνταξιοδοτικών διατάξεων υπό το φως του Συντάγματος,
της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και της ΕΣΔΑ.
Θέσεις Πλειοψηφίας: α. Διαπίστωση ότι δεν υφίσταται στον Σ.Κ. ρητή διάταξη
απώλειας του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σ’ αυτές τις περιπτώσεις, στο άρθρο 62
προβλέπονται κατά τρόπο περιοριστικό οι περιπτώσεις απώλειας και δεν
περιλαμβάνεται η ανθρωποκτονία ενώ σε σχέση με τις περιπτώσεις
ενδοοικογενειακής παραβατικότητας ή εγκληματικότητας τυποποιούνται ως λόγοι
απώλειας μόνον οι συντρέχοντες στο πρόσωπο των γονέων (έκπτωση από γονική
μέριμνα βάσει αρ. 1510 ΑΚ, αμετάκλητη καταδίκη για παιδοκτονία). Επομένως με
επιχείρημα a contrario, η πλειοψηφία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο νομοθέτης δεν
θέλησε να περιλάβει την περίπτωση αυτή στις περιπτώσεις απώλειας του
συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
– (πρβλ. νόμος περί ΙΚΑ το άρθρο 28 παρ. 13 του α.ν. 1846/1951, Α΄179, «Περί
κοινωνικών ασφαλίσεων», στο οποίο προβλέπεται ότι «Πρόσωπα, εκ των κατά το
παρόν άρθρον δικαιουμένων συντάξεως, στερούνται παντός επ’ αυτής δικαιώματος
εάν δι’ αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, ήθελον καταδικασθή δια πράξιν
αποτέλεσμα της οποίας υπήρξεν ο θάνατος του ησφαλισμένου ή του συνταξιούχου
(της ησφαλισμένης ή της συνταξιούχου)»
και στο άρθρο 30 του ν. 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της
νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις», Α΄ 87, που ορίζει,

μεταξύ άλλων, ότι «…2. Ο δικαιούχος εκπίπτει από το δικαίωμά του, αν με πρόθεση
προκάλεσε το θάνατο του ασφαλισμένου ή αποπειράθηκε να τον θανατώσει»
[βλ. a contrario τις ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 1839 και 1840 ΑΚ για το θεσμό της
αποκλήρωσης στο ιδιωτικό δίκαιο, με διάταξη τελευταίας βούλησης και τους
περιοριστικά προβλεπόμενους λόγους που τη δικαιολογούν κατά νόμο (βλ. ΑΠ
1142/2009), μεταξύ των οποίων και η διάπραξη από τον κατιόντα αδικημάτων κατά
της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του ανιόντος διαθέτη, τις διατάξεις των
άρθρων 1860 έως και 1864 για το θεσμό της κληρονομικής αναξιότητας που
κηρύσσεται με δικαστική απόφαση για τους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους
στους οποίους περιλαμβάνεται και η θανάτωση ή η απόπειρα θανάτωσης του
κληρονομουμένου, καθώς και των άρθρων 1571 και 1575 για τη λύση της υιοθεσίας
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, μεταξύ άλλων και για λόγους που δικαιολογούν
την αποκλήρωση του ανηλίκου θετού τέκνου].
- Σκοπός των διατάξεων η προστασία των ανηλίκων βάσει των άρθρων 21 παρ.
1 του Συντάγματος και των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 της Διεθνούς Σύμβασης
για την προστασία των δικαιωμάτων του Παιδιού που προβλέπουν την τήρηση
ελαχίστων εγγυήσεων κοινωνικής προστασίας – ένταξη στο ειδικό επαγγελματικό
σύστημα – όχι οι συναισθηματικοί δεσμοί μεταξύ των μελών της οικογένειας που
αποτιμώνται κυρίως στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου (βλ. άρθρο 932 εδ. γ του
Αστικού Κώδικα για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης στην οικογένεια του
θύματος λόγω ψυχικής οδύνης, στο πλαίσιο της οποίας επιβάλλεται η διάγνωση
στενού συναισθηματικού δεσμού μεταξύ του θύματος και του υπέρ ου η χρηματική
ικανοποίηση μέλους της οικογένειάς του, καθόσον με αυτήν σκοπείται η ψυχική
ανακούφιση αυτού βλ. μεταξύ άλλων ΑΠ 1541/2009).
- Ο προστατευτικός σκοπός της διάταξης διατηρείται και στην επίδικη οριακή
περίπτωση επειδή βάσει των άρθρων 2 παρ. 1, 21 παρ. 1, 25 παρ. 1 α και της αρχής
της προστασίας του συμφέροντος του παιδιού (άρθρο 3 της οικείας Διεθνούς
Σύμβασης) το τέκνο χρήζει προστασίας (βλ και άρθρο 40 της Δ. Σ. για την προστασία
του όταν είναι ύποπτο ή έχει καταδικαστεί) – Δεν δικαιολογείται η τελολογική
συστολή βάσει αρ. 25 παρ. 3 του Συντάγματος στο οποίο ορίζεται ότι «…3. Η
καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται», αφού αυτό δεν έχει προβλεφθεί
με νόμο και δεν μπορεί να νοηθεί κατάχρηση στην ανάγκη κοινωνικής προστασίας
του ανηλίκου.
- Όχι επιτρεπτό κριτήριο ερμηνείας το κριτήριο του κινδύνου επανάληψης της
συμπεριφοράς ή μίμησης (πρβλ. απόφ. Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων
Πολιτειών της 26.6.1997 Washington vs Harold Gluckberg). Υφέρπει η επιβολή
κύρωσης – ποινής στο πλαίσιο γενικοπροληπτικής και ειδικοπροληπτικής εκτίμησης
της διοίκησης – τιμωρία χωρίς διαδικαστικές εγγυήσεις άρθρων 8 της ΕΣΔΑ και 1
του Πρ. Πρ. Πρωτ. αυτής.
Θέσεις Μειοψηφίας: Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα,
με την οποία θεσπίζεται, μεταξύ άλλων, δικαίωμα σύνταξης του ανηλίκου τέκνου,
θανόντος δημοσίου υπαλλήλου, ερμηνευόμενη υπό το πρίσμα της συνταγματικής
διάταξης του άρθρου 21 παρ. 1 περί προστασίας από το Κράτος της οικογένειας και
της παιδικής ηλικίας, αποβλέπει, σύμφωνα με τον σκοπό θέσπισής της, στην

προστασία του ανηλίκου, ως προστατευόμενου μέλους της οικογένειας του
αποβιώσαντος υπαλλήλου (βλ. σκέψεις 4 και 6 της παρούσας). Στο προστατευτικό δε
πεδίο της διάταξης δεν δύναται λογικά να εμπίπτει το τέκνο το οποίο αφαίρεσε με
πρόθεση την ζωή του γονέα του, στο βαθμό που η ενοχή του προσώπου αυτού έχει
διαγνωσθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου και εφόσον
έχουν τηρηθεί οι διαδικαστικές εγγυήσεις της ποινικής διαδικασίας, καθόσον δεν
δύναται να περιλαμβάνεται στις προθέσεις του νομοθέτη και, ως εκ τούτου, στο
γράμμα της οικείας διάταξης, η προστασία προσώπων που έχουν με πρόθεση
προκαλέσει το θάνατο του προσώπου από το οποίο έλκουν το συνταξιοδοτικό τους
δικαίωμα (πρβλ. θέσεις πλεοψηφίας στην απόφ. Court of Appeals της Νέας Υόρκης
της 8.10.1889, Philo Riggs vs Palmer).

3. Το τεκμήριο αθωότητας και η λειτουργία του στη δίκη – Πηγές του
τεκμηρίου:
Πηγές του τεκμηρίου συνιστούν: Οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 του Συντάγματος
για την προστασία της αξίας του ανθρώπου, 5 παρ. 1 για την ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας, 6 και 7 του Συντάγματος για τις ουσιαστικές και διαδικαστικές
εγγυήσεις σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο ποινικής κατηγορίας,
20 παρ. 1 του Συντάγματος για το δικαίωμα πλήρους και αποτελεσματικής
δικαστικής προστασίας και την αρχή της δίκαιης δίκης και 25 παρ. 1 α και δ του
Συντάγματος περί των αρχών του κράτους δικαίου και της αναλογικότητας, καθώς
και από τις ρητές διατάξεις του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και 14 του ΔΣΑΠΔ.
Τεκμήριο αθωότητας ανηλίκων : Άρθρο 40 της Διεθνούς Σύμβασης για τα
δικαιώματα του παιδιού «1. Τα Συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί
ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικασμένο για παράβαση του ποινικού νόμου το
δικαίωμα σε μεταχείριση που να συνάδει με το αίσθημα της αξιοπρέπειάς του και της
προσωπικής αξίας, που να ενισχύει το σεβασμό του για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των άλλων και που να λαμβάνει υπόψη την ηλικία του,
καθώς και την ανάγκη για επανένταξη στην κοινωνία και την ανάληψη από το παιδί
ενός εποικοδομητικού ρόλου στην κοινωνία. … 2. Για το σκοπό αυτόν, και
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των διεθνών οργάνων, τα Συμβαλλόμενα
Κράτη επαγρυπνούν ιδιαίτερα ώστε: … β) Κάθε παιδί ύποπτο ή κατηγορούμενο για
παράβαση του ποινικού νόμου να έχει τουλάχιστον το δικαίωμα στις ακόλουθες
εγγυήσεις: ι) Να θεωρείται αθώο μέχρι να αποδειχθεί νόμιμα η ενοχή του. …»
Το τεκμήριο αυτό, που κατοχυρώνεται στις ανωτέρω υπερνομοθετικής ισχύος
διατάξεις τόσο υπό μορφή διαδικαστικής εγγύησης, ως ειδικότερη έκφανση της
αρχής της δίκαιης δίκης, όσο και ως στοιχείο της προσωπικότητας του
κατηγορουμένου, δηλαδή ως στοιχείο της τιμής και της αξιοπρέπειάς του, επιβάλλει,
να θεωρείται ένα πρόσωπο, όπως ένα ανήλικο άτομο (πρβλ. απόφ. ΕΔΔΑ της
23.3.2016 Blokhin κατά Ρωσίας, παρ. 196, της 16.12.1999 V κατά Ηνωμένου
Βασιλείου, παρ. 84 και συγκριτικά περί της απόλυτης λειτουργίας του τεκμηρίου και
στους ανηλίκους απόφαση Γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου της 29.11.2013, Νο
2013-356 QPC), που κατηγορείται για αδίκημα «ποινικής φύσεως», αθώο μέχρι να
αποδειχθεί αμετάκλητα η ενοχή του από δικαστήριο και, εν συνεχεία, να γίνεται

σεβαστό και να μην αμφισβητείται, μετά την τελική, δηλαδή αμετάκλητη απαλλαγή
του, το αποτέλεσμα αυτό, έστω και με τη διατύπωση αμφιβολιών, από οποιαδήποτε
άλλη δικαστική ή δημόσια αρχή ή εκπρόσωπο του Κράτους (βλ. αποφ. ΕΔΔΑ, της
12.7.2013 Allen κατά Ηνωμένου Βασιλείου, παρ. 94, της 25.4.2011 Κώνστας κατά
Ελλάδας, παρ. 32, 36, της 15.7.2010 Sicik κατά Κροατίας, της 13.7.2010, 25720/05,
Tendam κατά Ισπανίας, παρ. 7, της 14.1.2010, της Vanjak κατά Κροατίας, της
27.9.2007 Σταυρόπουλος κατά Ελλάδας, σκέψεις 28, 29 και 30, της 12.2.2007 Pandy
κατά Βελγίου, της 19.9.2006 Matijasevic κατά Σερβίας της 28.1.2005, Y.B. κατά
Τουρκίας, της 10.2.1995 Allenet de Ribemont κατά Γαλλίας, της 25.3.1983 Minelli
κατά Ελβετίας, κ.ά., ΕλΣυνΟλομ. 124/2017, 2679, 2677/2016, 1808/2014, ΙΙ Τμ.
1176/2018, ΑΠ 1517, 975, 461/2013, ΣτΕ Ολομ. 1900/2014, ΣτΕ 2466, 1704/2018,
891/2015, 2957, 2951, 1311/2013, 1380/2005, πρβλ. απόφ. Γερμανικού
Συνταγματικού Δικαστηρίου της 19.3.2013, 2 ΒvR 2628/10). Ειδικότερα δε, η αρχή
αυτή επιβάλλει σε όλα τα κρατικά όργανα, περιλαμβανομένων των διοικητικών
οργάνων, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, να μη βασίζονται σε ήδη
σχηματισθείσα άποψη περί του ότι ο κατηγορούμενος έχει διαπράξει την αξιόποινη
πράξη για την οποία κατηγορείται, το τεκμήριο δε αθωότητας θίγεται από δηλώσεις
ή αποφάσεις στις οποίες διατυπώνεται η γνώμη ότι είναι ένοχος, οι οποίες προκαλούν
την εντύπωση της ενοχής του ή προδικάζουν την εκτίμηση των πραγματικών
περιστατικών από τον αρμόδιο δικαστή (βλ. ΕΔΔΑ απόφ. της 21.9.2006, Pandy κατά
Βελγίου, παρ. 41-42, του Γενικού Δικαστηρίου της 12.7.2012, T- 308/10 Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κατά Νανόπουλος, σκ. 92, Πρωτοδικείου της 8.7.2008, T‑48/05, Franchet
και Byk κατά Επιτροπής, σκέψη 210, 211).
4. Επιβολή ποινής χωρίς διάταξη νόμου :
Πλειοψηφία: Οι εν λόγω συνταξιοδοτικές συνέπειες της πράξης αυτής,
λαμβανομένης υπόψη της κατ’ αρχήν συρρέουσας ποινικής ευθύνης του ανηλίκου,
αναλόγως των περιστάσεων κάθε περίπτωσης, για αδικήματα κατά της ζωής του
γονέα του, θέτουν, αναλόγως των συγκεκριμένων συνθηκών, ενόψει της βαρύτητας
και της σφοδρότητας του συνόλου των συνεπειών, ζητήματα όχι απλώς κυρωτικού,
αλλά ακόμη και ποινικού χαρακτήρα της ίδιας της στέρησης της σύνταξης και, ως εκ
τούτου, ζήτημα παραβίασης των εγγυήσεων των άρθρων 6 παρ. 1 και 7 της ΕΣΔΑ
περί μη καταδίκης από ποινικό δικαστήριο και μη πρόβλεψης των συνεπειών αυτών
με ρητή διάταξη νόμου, αλλά με συσταλτική ερμηνεία του άρθρου 5 του
Συνταξιοδοτικού Κώδικα (πρβλ. ΕλΣυνΙΙ Τμ. 1176/2018).
Μειοψηφία: Η στέρηση της σύνταξης στην περίπτωση αυτή δεν συνιστά ποινή αλλά
αποτροπή της επιβράβευσης του ανηλίκου για εγκληματική ενέργεια.

Γ. Το νήμα που συνδέει αυτές τις δύο υποθέσεις και ο κοινός δικαιικός πυρήνας που
συνδέει της δικαιοδοσίες, καθορίζει την συρροή και αίρει τις συγκρούσεις τους επί
των μέτρων, των κυρώσεων και των ποινών, πέραν των επιμέρους ουσιαστικών και
διαδικαστικών κανόνων της ΕΣΔΑ και των σε αρμονία με αυτήν εθνικών κανόνων
και ερμηνευτικών κριτηρίων
είναι η
αρχή της αξίας του ανθρώπου. Η
συνοπτικότερη και επιτυχέστερη αποτύπωσή της στην ελληνική νομολογία έχει γίνει
στην απόφαση της ΑΠ Ολ 40/1998 υπό την Προεδρία του Στέφανου Ματθία :

«Με το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι: "ο σεβασμός καιη προστασία
της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας". Η
διάταξη αυτή, η οποία βρίσκεται στο Τμήμα Α` του πρώτου μέρους του
Συντάγματος, που φέρει τον τίτλο "Μορφή του Πολιτεύματος", δεν θεσπίζει "ατομικό
δικαίωμα", αλλά χαρακτηρίζει το δημοκρατικό μας πολίτευμα ως ανθρωποκεντρικό,
με θεμέλιο την αξία του ανθρώπου. Ο σεβασμός της αναγορεύεται σε ύπατο κριτήριο
της έκφρασης και δράσης των οργάνων της πολιτείας. Στην αξία του ανθρώπου
περιλαμβάνεται πρωτίστως η ανθρώπινη προσωπικότητα ως εσωτερικό συναίσθημα
τιμής και ως κοινωνική αναγνώριση υπόληψης. Με βάση τη διάταξη αυτή του
άρθρου 2, που δεν αποτελεί απλή διακήρυξη, αλλά κανόνα δικαίου συνταγματικού
επιπέδου, η πολιτεία, δηλαδή όλα τα πολιτειακά όργανα, οφείλουν όχι μόνο να
"σέβονται" αλλά και να "προστατεύουν" την αξία αυτή από προσβολές».
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