Απόφαση 852/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έφεση – Συντάξεις-προϋποθέσεις συνταξιοδότησης– Προϋποθέσεις
θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος υπό τον ν.2084/1992 – Όριο ηλικίας ως
προϋπόθεση θεµελίωσης - υπάλληλος γονέας ανήλικου τέκνου – αναγνώριση
πλασµατικού χρόνου τέκνου και χρόνου άδειας άνευ αποδοχών λόγω ανατροφής
τέκνου – χρονικό διάστηµα λογιζόµενο ως συντάξιµος χρόνος ολόκληρου έτους
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 7 ∆εκεµβρίου 2017, µε την
ακόλουθη σύνθεση: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του
Τµήµατος, Σταµάτιος Πουλής και Στυλιανός Λεντιδάκης, Σύµβουλοι, Αικατερίνη
Μποκώρου (εισηγήτρια) και Βασιλική Πέππα, Πάρεδροι (µε συµβουλευτική
ψήφο).
Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας: Παραστάθηκε ο Αντεπίτροπος
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ιωάννης Κάρκαλης, που αναπληρώνει νόµιµα
την κωλυόµενη Γενική Επίτροπο της Επικρατείας.
Γραµµατέας: Γεώργιος Σαλαπάτας, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για να δικάσει την από 11.11.2016 (µε αριθµό βιβλίου δικογράφων:
2355/14.11.2016) έφεση:
Της … του …, κατοίκου … (οδός …, Τ.Κ. …), η οποία παραστάθηκε διά
της πληρεξουσίας της δικηγόρου Ελπινίκης Λαζαρίδου (Α.Μ. ∆.Σ. Θεσσαλονίκης:
4481),
κ α τ ά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που εκπροσωπεί νόµιµα ο Υπουργός
Οικονοµικών, ο οποίος παραστάθηκε διά του Παρέδρου του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους Παναγιώτη Λαµπρόπουλου. Και
κ α τ ά της …/2016 πράξης της ∆ιεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής
Πληρωµής Πολιτικών Συντάξεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων
∆ηµόσιου Τοµέα 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 Επικρατείας, ο οποίος πρότεινε την έκδοση
προδικαστικής απόφασης.
Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση, το ∆ικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη στις 29
Νοεµβρίου 2018, κατά την οποία η Πάρεδρος Αικατερίνη Μποκώρου είχε ήδη
προαχθεί σε Σύµβουλο.
Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε σύµφωνα µε το νόµο
Αποφάσισε τα εξής:
Ι. Με την υπό κρίση έφεση, όπως οι λόγοι αυτής αναπτύσσονται µε το
παραδεκτώς κατατεθέν, στις 6.12.2017, υπόµνηµα, η εκκαλούσα, πρώην δικαστική
υπάλληλος, ζητεί την ακύρωση της 02082/11.8.2016 πράξης της ∆ιεύθυνσης
Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Πολιτικών Συντάξεων της Γενικής
∆ιεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων ∆ηµόσιου Τοµέα (τµήµα Α΄) του Γενικού
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Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), µε την οποία απορρίφθηκε αίτησή της (αριθµ.
πρωτ. Γ.Λ.Κ. …/22.4.2015) για κανονισµό σ’ αυτή σύνταξης λόγω συµπλήρωσης
εικοσαετούς πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας µέχρι 31.12.2012, ως µητέρας
ανήλικου τέκνου, βάσει του άρθρου 3 παρ.1 περίπτωση α’ του ν.2084/1992 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 15 παρ.1 του ίδιου ως άνω νόµου, και δεν αναγνωρίστηκε,
κατ’ αποδοχή σχετικού αιτήµατός της, ο πλασµατικός χρόνος ενός τέκνου, κατ’
εφαρµογή του άρθρου 6 παρ. 12 του ν. 3865/2010. Η έφεση αυτή, για την οποία
έχει καταβληθεί το νόµιµο παράβολο (βλ. το ειδικό έντυπο παραβόλου του
∆ηµοσίου 3068236, Σειράς Α΄), έχει ασκηθεί εµπροθέσµως και νοµοτύπως και
πρέπει, ως εκ τούτου, να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί περαιτέρω ως προς τη
νοµική και ουσιαστική βασιµότητά της.
ΙΙ. Α. Στο ν.2084/1992, στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους
∆εύτερου αυτού, µε τίτλο «Συντάξεις δηµοσίων υπαλλήλων που διορίζονται µετά
την 1.1.1993» (όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από 1.1.2013 µε το
άρθρο 6 παρ.7α του ν.3865/2010, Α΄ 120), ορίζεται ότι: «1. Ο τακτικός δηµόσιος
υπάλληλος, ο οποίος λαµβάνει κάθε µήνα µισθό από το ∆ηµόσιο Ταµείο,
δικαιούται ισόβιας σύνταξης από το ∆ηµόσιο: α) Αν αποµακρυνθεί της υπηρεσίας
και έχει δεκαπενταετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και το εξηκοστό
πέµπτο (65ο) έτος της ηλικίας του. Προκειµένου για µητέρες υπαλλήλους, που
έχουν ανήλικα παιδιά, αρκεί η συµπλήρωση του πεντηκοστού πέµπτου (55ου)
έτους της ηλικίας τους εφόσον έχουν εικοσαετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη
υπηρεσία. Κατ` εξαίρεση για τις µητέρες υπαλλήλους που έχουν τρία τουλάχιστον
παιδιά και εικοσαετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία, το κατά το πρώτο
εδάφιο της περίπτωσης αυτής όριο ηλικίας µειώνεται κατά τρία (3) έτη για κάθε
παιδί και µέχρι του πεντηκοστού (50ου) έτους (…)», στο άρθρο 15 (πριν την
αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ.1 µε την υποπαράγραφο Β2 εδάφιο δ΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, Α΄ 222/12.11.2012, και το τρίτο και τέταρτο
εδάφιο της ίδιας παραγράφου καταργηθούν, από 1.1.2013, µε το άρθρο 6 παρ.7β
του ν.3865/2010), ορίζεται ότι: «1. Ο υπάλληλος δικαιούται µειωµένη σύνταξη
µετά τη συµπλήρωση του εξηκοστού (60ου) έτους της ηλικίας του και των
χρονικών προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 7 του νόµου αυτού. Η µείωση
συνίσταται στο 1/200 του ποσού αυτής για κάθε µήνα που υπολείπεται από την
έναρξη καταβολής της µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού πέµπτου (65ου) έτους
της ηλικίας τους. Μειωµένη επίσης σύνταξη δικαιούται και οι µητέρες υπάλληλοι
µε ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά µετά τη συµπλήρωση
του πεντηκοστού (50ου) έτους της ηλικίας τους και πραγµατικής συντάξιµης
υπηρεσίας είκοσι (20) πλήρων ετών. Η µείωση συνίσταται στο 1/200 του ποσού
αυτής για κάθε µήνα που υπολείπεται από την έναρξη καταβολής της µέχρι τη
συµπλήρωση του πεντηκοστού πέµπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους» και στο
άρθρο 18 ότι: «1. Στις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 17 του παρόντος υπάγονται
τα πρόσωπα που διορίζονται για πρώτη φορά ως µόνιµοι υπάλληλοι ή
κατατάσσονται ως στρατιωτικοί από την 1η Ιανουαρίου 1993 και µετά, εφόσον δεν
έχουν ασφαλισθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1992 σε κανέναν ασφαλιστικό
οργανισµό κύριας ασφάλισης. 2. (…) 4. Για τα θέµατα, που αφορούν τα
υποβαλλόµενα δικαιολογητικά, την τηρούµενη διαδικασία αναγνώρισης σύνταξης
παθόντος, την επανεξέταση, την αναδροµική πληρωµή των συντάξεων, τις
παραγραφές, την απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, την αναστολή
άσκησης του δικαιώµατος λόγω καταδίκης, τις συνέπειες από την αναγνώριση ως
παράνοµων πράξεων της ∆ιοίκησης, τον κανονισµό των συντάξεων, τα ένδικα
µέσα, την εκτέλεση των πράξεων συνταξιοδότησης, την εκχώρηση και κατάσχεση
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των συντάξεων, την υποχρέωση αναγγελίας της µεταβολής της συνταξιοδοτικής
κατάστασης, την αναγνώριση υπηρεσιών των οποίων η διάρκεια δεν αποδεικνύεται
από επίσηµα στοιχεία, καθώς και για κάθε άλλο θέµα, που δεν ρυθµίζεται από τον
νόµο αυτόν, εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν. (…)». Περαιτέρω, στο
ν.3865/2010 «Μεταρρύθµιση του Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ∆ηµοσίου και
συναφείς διατάξεις» (Α΄ 120/21.7.2010), στο άρθρο 6, ορίζεται ότι: «1. (…) . 7.α.
Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) αντικαθίστανται από 1.1.2013 ως εξής:
"Προκειµένου για όσους έχουν ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά
αρκεί η συµπλήρωση του πεντηκοστού (50ού) έτους της ηλικίας τους εφόσον έχουν
εικοσιπενταετή (25ετή) πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία." β. Από 1.1.2013
καταργούνται: (…) - το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
2084/1992. (…). 11. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 9 του άρθρου αυτού
δεν έχουν εφαρµογή για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές θα έχουν
θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010, σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, όπως αυτές
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού (…) Για τα πρόσωπα
αυτά εξακολουθούν να ισχύουν όσα προβλέπονται από τις αντικαθιστώµενες ή
καταργούµενες διατάξεις, κατά περίπτωση, τόσο για τη θεµελίωση δικαιώµατος
σύνταξης όσο και για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και για τον τρόπο
υπολογισµού της σύνταξής τους (…)». Εξάλλου, στο ν. 4093/2012 «Έγκριση
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα
Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222/12.11.2012), στην
υποπαράγραφο Β.2 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου, ορίζεται ότι: «α. (…) γ.
Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
2084/1992 (Α΄ 165), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «α) Αν αποµακρυνθεί
της υπηρεσίας και έχει 15ετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και το 67ο
έτος της ηλικίας του.(…) δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
2084/1992 αντικαθίσταται ως εξής: “1. Ο υπάλληλος δικαιούται µειωµένη σύνταξη
µετά τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του και των χρονικών
προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 7 του νόµου αυτού.”». Τέλος, ο Κώδικας
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210), όπως ίσχυε κατά
τον κρίσιµο χρόνο, ορίζει, στην παρ.2 του άρθρου 14 ότι: «2. Κατά τη συνάθροιση
του συντάξιµου χρόνου το χρονικό διάστηµα που είναι µικρότερο από 12 µήνες
λογίζεται σαν ολόκληρο έτος αν είναι τουλάχιστον ίσο µε έξι µήνες. Αυτό
εφαρµόζεται στον υπολογισµό τόσο της πραγµατικής όσο και της πλασµατικής
υπηρεσίας».
Β. Από τις προαναφερόµενες διατάξεις προκύπτει, µεταξύ άλλων, ότι οι
διοριζόµενοι από 1.1.1993 υπάλληλοι, οι οποίοι δεν ασφαλίστηκαν µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου 1992 σε κανένα ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης και
αποχωρούν από την υπηρεσία εκουσίως µετά τις 31.12.2012, δικαιούνται καταρχήν
σύνταξης από το ∆ηµόσιο εφόσον συµπληρώσουν δεκαπενταετή πλήρη πραγµατική
συντάξιµη υπηρεσία και το εξηκοστό έβδοµο (67ο) έτος της ηλικίας τους. Οι
ανωτέρω δε προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό τους
κατά τον χρόνο κανονισµού σ’ αυτούς της σύνταξης (πβλ. Ε.Σ. Ολοµ. 1079/2013),
ενώ στην ως άνω έννοια της εκούσιας αποχώρησης περιλαµβάνεται και αυτή που
συντελείται µε την υποβολή παραίτησης από την υπηρεσία. Περαιτέρω, για τη
θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης υπαλλήλου µε ανήλικο τέκνο, που διορίστηκε
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από 1.1.1993, µέχρι τις 31.12.2012 (ήτοι προ της αντικατάστασης των εδαφίων β΄
και γ΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.2084/1992 και της κατάργησης του τρίτου και
τέταρτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.2084/1992, µε το άρθρο 6 παρ.7
περ. α΄ και β΄ του ν.3865/2010) απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι
προϋποθέσεις της συµπλήρωσης πλήρους εικοσαετούς πραγµατικής συντάξιµης
υπηρεσίας, καθώς και της συµπλήρωσης του προβλεπόµενου νόµιµου ορίου
ηλικίας, ήτοι του πεντηκοστού πέµπτου (55ου) ή του πεντηκοστού έτους (50ου)
έτους της ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους ή µειωµένης σύνταξης, αντίστοιχα.
Εξάλλου, ο διαλαµβανόµενος στην παρ.2 του άρθρου 14 του Συνταξιοδοτικού
Κώδικα (π.δ.169/2007) ερµηνευτικός κανόνας, σύµφωνα µε τον οποίο για τον
καθορισµό του συνολικού συντάξιµου χρόνου θεωρείται ως ολόκληρο έτος χρονικό
διάστηµα µικρότερο των δώδεκα µηνών, αν είναι τουλάχιστον ίσο µε έξι µήνες,
παρεχοµένης µε τη διάταξη αυτή της ευχέρειας να αξιοποιούνται από
συνταξιοδοτική άποψη τα µικρότερα του έτους χρονικά διαστήµατα, που
προκύπτουν κατά τη συνάθροιση των επιµέρους συντάξιµων υπηρεσιών, δεν
εφαρµόζεται όταν οι εκάστοτε τιθέµενες από το νόµο χρονικές προϋποθέσεις για τη
γένεση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος καθορίζονται σε «πλήρη» έτη, καθόσον
στην περίπτωση αυτή απαιτείται να έχουν συµπληρωθεί οπωσδήποτε ισάριθµα
δωδεκάµηνα χρονικά διαστήµατα και συνεπώς, δεν είναι επιτρεπτό στις
περιπτώσεις αυτές, κατ’ εφαρµογή του ανωτέρω ερµηνευτικού κανόνα, να
θεωρείται ως πλήρες έτος χρονικό διάστηµα µικρότερο των δώδεκα µηνών (πβλ.
Ε.Σ. Ολοµ. 2493/2015, ΙΙΙ Τµ. 1112/2017, 4280/2015, 2225/2010, 1002/2008,
1153/2005, ΙΙ Τµ. 1343/2011, 832/2004). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, ο
ερµηνευτικός κανόνας της παρ. 2 του άρθρου 14 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα δεν
δύναται να εφαρµοστεί για τον υπολογισµό της πλήρους εικοσαετούς πραγµατικής
υπηρεσίας, που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 3 του ν.2084/1992 (όπως ίσχυε
πριν από την αντικατάστασή του από 1.1.2013 µε το άρθρο 6 παρ.7α του
ν.3865/2010, Α΄ 120) για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µέχρι
31.12.2012 γυναίκας υπαλλήλου µε ανήλικο τέκνο, και, ως εκ τούτου, η
θεσπιζόµενη µε την εν λόγω διάταξη χρονική προϋπόθεση δεν µπορεί να
συµπληρωθεί µε συνυπολογισµό διαστήµατος µικρότερου του δωδεκαµήνου.
Εξάλλου, για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στην προαναφερόµενη
περίπτωση πέραν της συµπλήρωσης πλήρους εικοσαετούς πραγµατικής συντάξιµης
υπηρεσίας µέχρι 31.12.2012, απαιτείται να συντρέχει σωρευτικώς και η
συµπλήρωση µέχρι την ίδια ως άνω ηµεροµηνία και του προβλεπόµενου ορίου
ηλικίας, το όριο δηλαδή ηλικίας αποτελεί στην περίπτωση αυτή προϋπόθεση της
θεµελίωσης κι όχι εναρκτήριο γεγονός καταβολής ήδη θεµελιωµένης µε βάση τα
έτη υπηρεσίας σύνταξης.
ΙΙΙ. Α. Στο άρθρο 11 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων
(π.δ. 169/2007) ορίζεται ότι «1. (…) Πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία είναι αυτή
που παρέχεται πραγµατικά (…) 2. Πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία µε την έννοια
της προηγούµενης παραγράφου είναι αυτή που παρέχεται πραγµατικά από αυτούς
που διατελούν σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 1, 2 και 3 του Κώδικα αυτού
(…)». Περαιτέρω, στον προαναφερόµενο ν.3865/2010 «Μεταρρύθµιση του
Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ∆ηµοσίου και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 120),
στην παρ.12 του άρθρου 6 αυτού, ορίζεται ότι: «Στο τέλος του άρθρου 11 του π.δ.
169/2007 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής: "15. α. Αναγνωρίζεται πλασµατικός
χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και σε
δύο (2) έτη για κάθε επόµενο παιδί και µέχρι το τρίτο. β. Ο χρόνος αυτός
λαµβάνεται υπόψη για τη θεµελίωση, καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης,
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µε την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συµπληρώσει δεκαπενταετή (15ετή)
πραγµατική δηµόσια υπηρεσία. γ. Ο ανωτέρω πλασµατικός χρόνος αναγνωρίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2084/1992. δ. Αν ο υπάλληλος έχει
χρόνο ασφάλισης και σε άλλο φορέα κύριας σύνταξης, ο ανωτέρω πλασµατικός
χρόνος αναγνωρίζεται σε έναν µόνο φορέα κατ’ επιλογή. ε. Οι διατάξεις της
παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και για όσους υπαλλήλους έχουν ασφαλισθεί
για πρώτη φορά από 1.1.1993 και µετά" (…)» και στο άρθρο 17 ότι: «1. (…) 3. Το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007 αντικαθίσταται ως
εξής: "Επίσης θεωρείται ως συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας ο χρόνος
άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας µέχρι 6 ετών, όπως αυτός ισχύει
κάθε φορά µε βάση τις οικείες διοικητικές διατάξεις, µε την προϋπόθεση της
καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών." 4. Ο
συνολικός χρόνος ο οποίος αναγνωρίζεται µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1
και 3 του άρθρου αυτού, συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου στρατιωτικής
θητείας, δεν µπορεί να υπερβεί τα 7 έτη. (…)». Επακολούθησε ο ν. 4002/2011
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου κλπ.» (Α΄ 180), µε
το άρθρο 1 του οποίου ορίστηκε ότι: «1. (…) 4. α. Οι διατάξεις της παρ. 15 του
άρθρου 11 του π.δ. 169/2007, που προστέθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 12 του
άρθρου 6 του ν. 3865/2010, αντικαθίστανται, από της ισχύος τους, ως εξής: "15. α.
Για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από 1.1.2011 και µετά, αναγνωρίζεται
ως συντάξιµος χρόνος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται σε
ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη για κάθε επόµενο παιδί και µέχρι
το τρίτο. Ο χρόνος αυτός λαµβάνεται υπόψη για τη θεµελίωση, καθώς και για την
προσαύξηση της σύνταξης, µε την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συµπληρώσει
δεκαπενταετή πραγµατική δηµόσια υπηρεσία. β. Οι διατάξεις της προηγούµενης
περίπτωσης έχουν εφαρµογή και για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα
µε συνυπολογισµό και του αναγνωριζόµενου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, χρόνου
µέχρι την 31.12.2010. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που αναγνωρίζεται σύµφωνα
µε τα ανωτέρω δεν µπορεί να υπερβαίνει, µε συνυπολογισµό και της λοιπής
συντάξιµης υπηρεσίας, το χρόνο που απαιτείται για τη θεµελίωση δικαιώµατος
σύνταξης, κατά περίπτωση. γ. Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιµος
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 17 και 20 του ν. 2084/1992 (Α΄
165) κατά περίπτωση. δ. Αν ο υπάλληλος έχει χρόνο ασφάλισης και σε άλλο φορέα
κύριας ασφάλισης, ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται σε έναν µόνο φορέα κατ’
επιλογή". β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και για όσους
υπαλλήλους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και µετά. γ.
∆ικαιώµατα που έχουν αναγνωριστεί µε βάση τις αντικαθιστώµενες διατάξεις,
µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, παραµένουν ισχυρά». Περαιτέρω, ο ισχύων
κατά τον κρίσιµο χρόνο Υπαλληλικός Κώδικας, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), ορίζει στο άρθρο 51 ότι: «1. Επιτρέπεται η χορήγηση
στον υπάλληλο, µετά από αίτηση του, άδειας χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες
της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τον ένα (1) µήνα
εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους. 2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η
χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών, ύστερα
από αίτηση τους και γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς
λόγους (όπως η παρ.2 αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του
ν.3986/2011, Α΄ 152/1.7.2011). 3. (…) 5. Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές
αποτελεί χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας µόνο στις περιπτώσεις των παραγράφων 1
και 4 του παρόντος άρθρου» και στο άρθρο 53 ότι: «1. (όπως ίσχυε πριν από την
αντικατάστασή της µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.4305/2014, Α΄ 237) Η
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προβλεπόµενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος άδεια χορηγείται
υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή
παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. 2. (…)».
Β. Κατά την έννοια των προπαρατιθέµενων διατάξεων, θεωρείται ως
συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας υπαλλήλου ο χρόνος των ρητά
αναφερόµενων σε αυτές αδειών (βλ. Ε.Σ. ΙΙ Τµ. 5000/2015, 118/2005). Ειδικότερα,
θεωρείται ως συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας ο χρόνος άδειας άνευ
αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας µέχρι έξι (6) ετών, υπό την προϋπόθεση
καταβολής από τον υπάλληλο των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Σ. ΙΙ
Τµ.188/2018). Περαιτέρω, µε τη νέα παράγραφο 15 του άρθρου 11 του
Συνταξιοδοτικού Κώδικα, που προστέθηκε µε την παράγραφο 12 του άρθρου 6 του
ν. 3865/2010, ο νοµοθέτης το πρώτον µερίµνησε για την αναγνώριση, έναντι της
καταβολής εισφορών, συντάξιµου χρόνου λόγω τέκνων. Ειδικότερα, σύµφωνα µε
την περίπτωση α΄ της ως άνω παραγράφου, όπως αντικαταστάθηκε, από την έναρξη
της ισχύος της, µε το ν. 4002/2011, οι υπάλληλοι που θεµελιώνουν δικαίωµα
σύνταξης από 1.1.2011 και εφεξής µπορούν να αναγνωρίζουν συντάξιµο χρόνο
ενός έτους για το πρώτο παιδί και δύο ετών για κάθε επόµενο παιδί, µέχρι το τρίτο,
ήτοι συνολικώς έως 5 έτη, ο οποίος συνυπολογίζεται τόσο για τη θεµελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης, µε την
προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος έχει συµπληρώσει δεκαπενταετή πλήρη πραγµατική
δηµόσια υπηρεσία. (βλ. Ε.Σ. ΙΙ Τµ. 188/2018, 766/2017, 507/2014, 1112/2013).
Εποµένως, τόσο ο χρόνος λόγω ανήλικου τέκνου όσο και ο χρόνος άδειας άνευ
αποδοχών λόγω ανατροφής τέκνου, που χορηγείται σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις, αποτελούν χρόνο υπηρεσίας που υπολογίζεται για τη θεµελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος υπαλλήλου, υπό τον όρο καταβολής των
αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών.
IV. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα
ακόλουθα: Η εκκαλούσα, η οποία γεννήθηκε το έτος … και είναι µητέρα ενός
τέκνου, που γεννήθηκε το έτος …, διορίστηκε στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης στις
…1995, ως Επιµελήτρια ∆ικαστηρίων, και στις …2005 µετατάχθηκε σε θέση
Γραµµατέα, πριν δε το διορισµό της υπήρξε ασφαλισµένη στο ΤΕΒΕ από …1993
έως …1994. Στις 11.6.2013 της χορηγήθηκε άδεια άνευ αποδοχών ανατροφής
τέκνου διάρκειας δύο (2) ετών, ήτοι έως 10.6.2015 (βλ. από 31.3.2015 έγγραφο του
Προϊσταµένου της Τµήµατος Μισθοδοσίας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γ΄ του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και την
…/15.1.2015 υπηρεσιακή βεβαίωση Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης), αποχώρησε δε από την υπηρεσία στις 2.1.2015,
κατόπιν παραίτησης. Με αίτησή της προς το Γ.Λ.Κ. (αριθµ. πρωτ. …/22.4.2015) η
εκκαλούσα ζήτησε τον κανονισµό σ’ αυτήν µειωµένης σύνταξης ως γυναίκα
υπάλληλος µε ανήλικο τέκνο, που συµπλήρωσε το 50ο έτος της ηλικίας της και στις
31.12.2012 είχε συµπληρώσει εικοσαετή πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία µε
συνυπολογισµό, κατόπιν αναγνώρισης, ενός έτους λόγω τέκνου, σύµφωνα µε
σχετικό αίτηµά της, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6 παρ. 12 του ν.3865/2010 (βλ. και
µε αριθµ. πρωτ. Γ.Λ.Κ. …/26.9.2013 σχετική αίτησή της). Με την προσβαλλόµενη
πράξη απορρίφθηκε η αίτησή της, µε την αιτιολογία ότι αυτή δεν θεµελιώνει
δικαίωµα σύνταξης, δεδοµένου ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ.
1 περ. α΄ εδ. του ν.2084/1992, όπως αυτές ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους
από την περ. γ’ της υποπαραγράφου Β2 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, και
συγκεκριµένα την προϋπόθεση της συµπλήρωσης του εξηκοστού εβδόµου (67ου)
έτους της ηλικίας της κατά το χρόνο αποχώρησής της από την υπηρεσία, στις
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2.1.2015. Περαιτέρω, στην ως άνω πράξη, αφού ορίστηκε ο χρόνος υπηρεσίας της
ως τακτικής υπαλλήλου στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης (κατόπιν αφαίρεσης χρόνου
από έτη 1-6-21) σε έτη 17-6-1 και ο χρόνος ασφάλισής της στο ΤΕΒΕ σε έτη 1-1-0
(ή 325 ηµέρες εργασίας) και η συνολική συντάξιµη υπηρεσία διαδοχικής
ασφάλισης σε έτη 18-7-1, αναφέρεται ότι «ο πλασµατικός χρόνος παιδιού δύναται
να αναγνωρισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3865/2010, δεν αλλάζει,
όµως, ουσιαστικά τις προϋποθέσεις θεµελίωσης και καταβολής της σύνταξης»
καθώς και ότι «ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου» (έτη 1-6-21)
«µπορεί ν’ αναγνωρισθεί συντάξιµος κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 17
του ν.3865/2010, µε την καταβολή από την υπάλληλο των προβλεπόµενων
ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς να µεταβάλει τις ανωτέρω οριζόµενες
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης». Ήδη, µε την κρινόµενη έφεση, η εκκαλούσα
στρέφεται κατά της προσβαλλόµενης απορριπτικής πράξης και ζητεί την ακύρωσή
της, επιδιώκοντας να κανονιστεί σ’ αυτήν σύνταξη, αναδροµικά από την
αποχώρησή της από την υπηρεσία, µε βάση συνολική συντάξιµη υπηρεσία είκοσι
(20) ετών, συνυπολογιζόµενου στην προαναφερόµενη υπηρεσία, κατόπιν
αναγνώρισης, ως συντάξιµου πλασµατικού χρόνου ενός τέκνου (ενός έτους), κατ’
εφαρµογή του άρθρου 6 παρ. 12 του ν. 3865/2010. Με τα δεδοµένα αυτά και
σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στις προηγούµενες σκέψεις της παρούσας (σκ. ΙΙ και
ΙΙΙ), ορθώς, µε την προσβαλλόµενη πράξη, απορρίφθηκε το αίτηµα της εκκαλούσας
για κανονισµό σ’ αυτήν σύνταξης διότι αυτή κατά το χρόνο αποχώρησής της από
την υπηρεσία δεν είχε συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας της, σύµφωνα µε το
άρθρο 3 απρ.1 α΄ του ν.2084/1992, όπως ίσχυε κατά το χρόνο εξόδου της από την
υπηρεσία, στις 2.1.2015. Πρέπει δε ν΄ απορριφθεί ως αβάσιµος ο ισχυρισµός της
εκκαλούσας ότι αυτή θεµελίωσε δικαίωµα σύνταξης στις 31.12.2012, ως µητέρα
ανήλικου τέκνου µε είκοσι (20) πλήρη έτη πραγµατικής υπηρεσίας, δεδοµένου ότι
κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία αυτή είχε συνολικό χρόνο πραγµατικής
υπηρεσίας από έτη 18-7-1, ήτοι µικρότερη του προβλεπόµενου από το νόµο χρόνου
των είκοσι (20) πλήρων ετών υπηρεσίας, ενώ και µε την αναγνώριση ενός (1) έτους
λόγω ανήλικου τέκνου, οπότε η συνολική υπηρεσία της θα ανερχόταν σε έτη 19-71, και πάλι αυτή δεν θα συµπλήρωνε είκοσι (20) πλήρη έτη υπηρεσίας, µη
δυναµένου, στην περίπτωση που από το νόµο απαιτούνται πλήρη έτη, να θεωρηθεί
ως πλήρες έτος χρονικό διάστηµα µικρότερο των δώδεκα (12) µηνών (βλ. σκέψη ΙΙ
της παρούσας), ενώ για τη συµπλήρωση πλήρους εικοσαετούς υπηρεσίας κατά την
31.12.2012 δεν θα µπορούσε να συνυπολογιστεί ούτε ο χρόνος άδειας άνευ
αποδοχών λόγω ανατροφής τέκνου που αυτή έλαβε, κατόπιν καταβολής των
αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον η άδεια αυτή της χορηγήθηκε µετά
την προαναφερόµενη ηµεροµηνία, στις 11.6.2013. Επιπλέον, κατά την ως άνω
ηµεροµηνία (31.12.2012) η εκκαλούσα δεν είχε συµπληρώσει το πεντηκοστό
πέµπτο (55ο) ή το πεντηκοστό (50ο) έτος της ηλικίας της, απαραίτητη προϋπόθεση
που πρέπει να συντρέχει σωρευτικώς µε τη συµπλήρωση του εικοσαετούς χρόνου
πλήρους πραγµατικής υπηρεσίας για τη θεµελίωση (και όχι για την έναρξη
καταβολής) πλήρους ή µειωµένης, αντίστοιχα, σύνταξης. Πρέπει, εποµένως, η
ένδικη έφεση να απορριφθεί και να διαταχθεί η κατάπτωση υπέρ του ∆ηµοσίου του
παραβόλου που κατατέθηκε για την άσκησή της (άρθρο 73 παρ. 4 του Κώδικα
Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο - ν. 4129/2013, Α΄ 52).
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την έφεση. Και
∆ιατάσσει την υπέρ του ∆ηµοσίου κατάπτωση του κατατεθέντος
παραβόλου έφεσης.
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε, στην Αθήνα, στις 29 Νοεµβρίου 2018.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΚΩΡΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ

∆ηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του ∆ικαστηρίου, στις
4 Ιουνίου 2020.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ

