Απόφαση 1028/2020

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του την 1η Νοεµβρίου 2018, µε την
ακόλουθη σύνθεση: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του
Τµήµατος, Βασιλική Σοφιανού και Γεωργία Παπαναγοπούλου (εισηγήτρια),
Σύµβουλοι, Ιωάννης Καλακίκος και Αικατερίνη Σπηλιοπούλου, Πάρεδροι (µε
συµβουλευτική ψήφο).
Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας: Παραστάθηκε ο Επιτροπεύων
Πάρεδρος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ∆ηµήτριος Κοκοτσής, ως
νόµιµος αναπληρωτής της Γενικού Επιτρόπου, η οποία είχε κώλυµα.
Γραµµατέας:

Γεωργία

Φραγκοπανάγου,

υπάλληλος

του

Ελεγκτικού

Συνεδρίου.
Για να δικάσει την από 24.7.2014 (ΑΒ∆….) αγωγή:
Του ….. του ….., κατοίκου….., οδός…..., Τ.Κ…., ο οποίος παραστάθηκε
µετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ευφροσύνης Γκρανιά (ΑΜ ∆ΣΑ 29360),
κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, νοµίµως εκπροσωπουµένου από τον Υπουργό
Οικονοµικών, ο οποίος παραστάθηκε διά του Παρέδρου του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου.
Με την αγωγή αυτή ζητείται να υποχρεωθεί το εναγόµενο Ελληνικό ∆ηµόσιο
να καταβάλει νοµιµοτόκως στον ενάγοντα, πολιτικό συνταξιούχο, το ποσό που
αντιστοιχεί στις συντάξεις που θα εισέπραττε κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2009
έως 31.5.2011 (610,65 ευρώ µηνιαίως) και το οποίο, κατά τους ισχυρισµούς του,
αποστερήθηκε, λόγω µη έγκαιρης συµµόρφωσης του συνταξιοδοτικού νοµοθέτη στις
διατάξεις της οδηγίας 2006/54/ΕΚ για την εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών
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και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και
απασχόλησης.
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, το ∆ικαστήριο άκουσε:
Την πληρεξούσια δικηγόρο του ενάγοντος, η οποία ζήτησε την παραδοχή της
αγωγής.
Τον εκπρόσωπο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που ζήτησε την απόρριψη αυτής,
και
Τον Επιτροπεύοντα Πάρεδρο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο
οποίος πρότεινε την απόρριψη της αγωγής.
Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση, το ∆ικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.
Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε σύµφωνα µε το νόµο
Αποφάσισε τα εξής:
Ι. Με την υπό κρίση αγωγή, όπως αυτή αναπτύσσεται µε το νοµίµως
κατατεθέν στις 6.11.2018 υπόµνηµα, ο ενάγων, πολιτικός συνταξιούχος του
∆ηµοσίου, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Οικονοµικών, ζητεί να υποχρεωθεί το
εναγόµενο Ελληνικό ∆ηµόσιο να του καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις
συντάξεις που θα εισέπραττε κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2009 έως 31.5.2011,
ανερχόµενο σε 610,65 ευρώ µηνιαίως και το οποίο, κατά τους ισχυρισµούς του,
αποστερήθηκε παρανόµως, λόγω µη έγκαιρης συµµόρφωσης του συνταξιοδοτικού
νοµοθέτη στις διατάξεις της οδηγίας 2006/54/ΕΚ για την εφαρµογή της αρχής των
ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας
και απασχόλησης, καθώς και το ποσό των 3.000 ευρώ ως χρηµατική ικανοποίηση
λόγω ηθικής βλάβης. Η αγωγή αυτή, για την οποία έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος
δικαστικού ενσήµου (βλ. το … δεσµευθέν ηλεκτρονικό παράβολο) παραδεκτώς και
αρµοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος ∆ικαστηρίου. Τούτο, διότι
σύµφωνα µε το άρθρο 98 παρ. 1 περ. στ΄ του Συντάγµατος, οι διαφορές που
αναφύονται από την απονοµή συντάξεων δηµόσιων λειτουργών, υπαλλήλων και
στρατιωτικών, όσων έλκουν από αυτούς συνταξιοδοτικό δικαίωµα και των
εξοµοιούµενων προς αυτούς κατηγοριών - στις οποίες συγκαταλέγονται και οι
εγειρόµενες διαφορές στο πλαίσιο της αδικοπρακτικής ευθύνης του ∆ηµοσίου από τη
θέσπιση και εφαρµογή συνταξιοδοτικών διατάξεων, εντός του ειδικού αυτού
συνταξιοδοτικού συστήµατος, που φέρονται ως αντιβαίνουσες σε υπέρτερης τυπικής
ισχύος ρυθµίσεις - ανήκει στην ειδική αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού
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Συνεδρίου. Αποκλείεται δε η κρίση άλλων δικαστηρίων επί των εν λόγω θεµάτων,
ευθέως ή παρεµπιπτόντως (βλ. Αποφάσεις ΑΕ∆ 1/2004, 4, 3/2002, 4/2001, Ελ.Συν.
Ολ. 484/2018, ΣτΕ Ολ. 2066/1999, 303/1998, ΣτΕ 1827/2010, 516/2004). Ως εκ
τούτου, η κρινόµενη αγωγή πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς τη νοµική και
ουσιαστική βασιµότητά της.
ΙΙ. A. Κατά την πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
αρχή της ευθύνης του ∆ηµοσίου για ζηµίες που προκαλούνται στους ιδιώτες από
παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, οι οποίες του καταλογίζονται, είναι σύµφυτη
προς το σύστηµα των Συνθηκών (βλ. Αποφάσεις της 19ης Νοεµβρίου 1991, στις
υποθέσεις C‑6/90 και C‑9/90, “Francovich”, σκ. 35, της 5ης Μαρτίου 1996, στις
υποθέσεις C-46/93 και C-48/93, “Brasserie du pêcheur” και “Factortame”, σκ. 31,
καθώς και της 26ης Ιανουαρίου 2010, στην υπόθεση C‑118/08, “Transportes
Urbanos y Servicios Generales”, σκ. 29). Από την εν λόγω νοµολογία απορρέει ότι η
υποχρέωση αυτή ισχύει για κάθε περίπτωση παραβίασης του δικαίου της Ένωσης από
κράτος µέλος, τούτο δε ανεξαρτήτως του ποια δηµόσια αρχή διέπραξε την παραβίαση
αυτή, ήτοι αν υπάγεται στη νοµοθετική ή δικαστική εξουσία και ανεξαρτήτως του
ποια δηµόσια αρχή φέρει κατ’ αρχήν, κατά το δίκαιο του οικείου κράτους µέλους, το
βάρος της αποκατάστασης της εν λόγω ζηµίας (βλ. Αποφάσεις “Brasserie du
pêcheur” και “Factortame”, ο.π., σκ. 32, της 1ης Ιουνίου 1999, στην υπόθεση
C‑302/97, “Konle”, σκ. 62, της 4ης Ιουλίου 2000, στην υπόθεση C‑424/97, “Haim”,
σκ. 27, και της 30ής Σεπτεµβρίου 2003, στην υπόθεση C‑224/01, “Köbler”, σκ. 31).
Στο πλαίσιο αυτό, το ως άνω ∆ικαστήριο έχει κρίνει ότι οι ζηµιωθέντες ιδιώτες έχουν
δικαίωµα αποζηµίωσης εφόσον συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις: α) ο παραβιασθείς
κανόνας του δικαίου της Ένωσης να αποσκοπεί στην απονοµή δικαιωµάτων στους
ιδιώτες, β) η παράβαση του κανόνα αυτού να είναι κατάφωρη και γ) να υφίσταται
άµεση αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της παράβασης αυτής και της ζηµίας που
υπέστησαν οι ιδιώτες (βλ., υπό το πνεύµα αυτό, απόφαση “Transportes Urbanos y
Servicios Generales”, ο.π., σκ. 30). Η εφαρµογή των ως άνω προϋποθέσεων βάσει
των οποίων στοιχειοθετείται η ευθύνη των κρατών µελών για ζηµίες που
προκαλούνται σε ιδιώτες από παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης πρέπει, κατ’
αρχήν, να διενεργείται από τα εθνικά δικαστήρια, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες
γραµµές που έχει παράσχει το ∆ικαστήριο για την εφαρµογή αυτών των
προϋποθέσεων (βλ. απόφαση της 12ης ∆εκεµβρίου 2006, στην υπόθεση C‑446/04,
“Test Claimants in the FII Group Litigation”, σκ. 210 και εκεί παρατιθέµενη
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νοµολογία). Τέλος, το κράτος υποχρεούται να θεραπεύσει τις συνέπειες της
προκληθείσας ζηµίας στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου περί ευθύνης, µε δεδοµένο ότι
οι προϋποθέσεις τις οποίες ορίζουν οι εθνικές νοµοθεσίες σχετικά µε την
αποκατάσταση της ζηµίας δεν µπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που
αφορούν παρόµοιες απαιτήσεις στηριζόµενες στο εσωτερικό δίκαιο (αρχή της
ισοδυναµίας) ούτε µπορούν να είναι τέτοιες ώστε να καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή
εξαιρετικώς δυσχερή την αποζηµίωση (αρχή της αποτελεσµατικότητας, βλ.
Αποφάσεις ∆ΕΕ “Test Claimants in the FII Group Litigation”, ο.π., σκ. 129, καθώς
και της 25ης.11.2010, στην υπόθεση C–429/06 “Fuss”, σκ. 62).
B. Tο άρθρο 105 του Εισ.Ν.Α.Κ. ορίζει ότι «Για παράνοµες πράξεις ή
παραλείψεις των οργάνων του ∆ηµοσίου κατά την άσκηση της δηµόσιας εξουσίας
που τους έχει ανατεθεί, το ∆ηµόσιο ενέχεται σε αποζηµίωση, εκτός αν η πράξη ή η
παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού
συµφέροντος». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, για να στοιχειοθετηθεί ευθύνη
του ∆ηµοσίου προς αποζηµίωση λόγω πράξης ή παράλειψης των οργάνων του κατά
την άσκηση της ανατεθειµένης σ’ αυτά δηµόσιας εξουσίας, απαιτείται, µεταξύ άλλων,
η πράξη ή παράλειψη να είναι παράνοµη. Εκ του ότι δε ο νοµοθέτης, είτε µε νόµο
είτε µε κανονιστική διοικητική πράξη, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση νόµου,
καθορίζει γενικότερα τους όρους του αδίκου, παρέπεται ότι δεν µπορεί να προκύψει,
έστω και αν προκαλείται ζηµία σε τρίτον, ευθύνη του ∆ηµοσίου προς αποζηµίωση,
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 105 του Εισ.Ν.Α.Κ., από την εκ µέρους της πολιτείας
νοµοθέτηση µε τα αρµόδια όργανα αυτής ή από την παράλειψη των οργάνων αυτών
να νοµοθετήσουν, εκτός αν από την νοµοθέτηση ή την παράλειψή της γεννάται
αντίθεση προς κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος (βλ. Αποφάσεις Ελ. Συν. ΙΙ
Τµ. 930/2019, Ειδ. ∆ικ. άρθρου 88 Σ. 73/2012, 26/2006, ΣτΕ Ολ. 479-481,
4741/2014, πρβλ. ΣτΕ 3901/2013, 2544/2013 7µ., 730/2010, 909/2007, 1038/2006
7µ.). Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδίκαση
αποζηµίωσης είναι η επίκληση και απόδειξη συγκεκριµένης ζηµίας, καθώς και η
ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της αντικείµενης σε υπέρτερης τυπικής ισχύος
κανόνες δικαίου νοµοθέτησης ή παράλειψης νοµοθέτησης και της επελθούσας
ζηµίας.
IΙΙ. Σύµφωνα µε το άρθρο 141 παρ. 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις διατάξεις της οδηγίας 2006/54/ΕΚ «για την
εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και
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γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης», η οποία εκδόθηκε έχουσα ως
νοµική βάση το ως άνω άρθρο της Συνθήκης, κάθε κράτος µέλος υποχρεούται να
εξασφαλίζει την εφαρµογή της αρχής της ισότητας στις αµοιβές ανδρών και γυναικών
για όµοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας. Στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης αυτής
εµπίπτει και το συνταξιοδοτικό σύστηµα που καθιερώνεται µε τον Κώδικα Πολιτικών
και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 1041/1979, Α΄ 292, π.δ. 166/2000, Α΄ 153, και ήδη
π.δ. 169/2007, Α΄ 210), δοθέντος ότι η σύνταξη που χορηγείται κατά τις διατάξεις του
Κώδικα αυτού είναι «αµοιβή» κατά την έννοια του προαναφερόµενου άρθρου της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού αυτή χορηγείται στον εργαζόµενο,
πολιτικό ή στρατιωτικό υπάλληλο, λόγω της σχέσης εργασίας που τον συνδέει µε τον
εργοδότη του, ήτοι το ∆ηµόσιο. Εποµένως, κατά το άρθρο 141 της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται κάθε διάκριση µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον
αφορά την αµοιβή τους, άρα και τη σύνταξή τους. Η απαγόρευση αυτή καταλαµβάνει
και τον καθορισµό διαφορετικών προϋποθέσεων, ανάλογα µε το φύλο, ως προς την
ηλικία ή τον ελάχιστο απαιτούµενο χρόνο υπηρεσίας για τη χορήγηση σύνταξης σε
δηµοσίους πολιτικούς ή στρατιωτικούς υπαλλήλους που τελούν σε απολύτως όµοιες
ή παρόµοιες καταστάσεις. Πάντως, κατά την παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου της
Συνθήκης, η αρχή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία και τις
αµοιβές δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν θετικά µέτρα
για το φύλο που βρίσκεται σε λιγότερο ευνοϊκή κατάσταση, αρκεί αυτά να
αποβλέπουν στο να το διευκολύνουν να συνεχίσει την επαγγελµατική του
δραστηριότητα ή στο να αντισταθµίσουν τα µειονεκτήµατα που αντιµετωπίζει στην
επαγγελµατική του σταδιοδροµία, και όχι να το θέτουν σε ευνοϊκότερη θέση έναντι
του άλλου φύλου µε τη θέσπιση µειωµένων (χρονικών ή ηλικιακών) προϋποθέσεων
για τη συνταξιοδότησή του. Τέλος, σε περίπτωση που η εθνική νοµοθεσία και εν
προκειµένω ο Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων µεταχειρίζεται
δυσµενώς το ένα φύλο έναντι του άλλου και για όσο χρονικό διάστηµα διατηρείται η
δυσµενής αυτή µεταχείριση, το άρθρο 141 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επιβάλλει, προς αποκατάσταση της ίσης µεταχείρισης, την επέκταση και στην
κατηγορία που βρίσκεται σε µειονεκτική θέση των πλεονεκτηµάτων που απολαύει η
άλλη κατηγορία (βλ. Αποφάσεις ∆.Ε.Ε. της 26ης Μαρτίου 2009, στην υπόθεση C559/07 Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας).
IV. Το άρθρο 1 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων
ορίζει στο πρώτο εδάφιο της περ. α΄ ότι «1. Ο τακτικός δηµόσιος υπάλληλος που

6
λαµβάνει κάθε µήνα µισθό από το ∆ηµόσιο Ταµείο ή από άλλους ειδικούς πόρους
δικαιούται σε ισόβια σύνταξη από το ∆ηµόσιο Ταµείο: α) Αν αποµακρυνθεί µε
οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία και έχει εικοσιπενταετή πλήρη πραγµατική
συντάξιµη υπηρεσία» και στο δεύτερο εδάφιο της περ. α΄, όπως αυτό ίσχυε µετά την
αντικατάστασή του µε το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) και πριν την
κατάργησή του, από 1.1.2011, µε το άρθρο 6 παρ. 1 α΄ του ν. 3865/2010 (Α΄
120/21.7.2010), ότι «Για τις µητέρες υπαλλήλους, οι οποίες έχουν προσληφθεί µέχρι
και την 31η ∆εκεµβρίου 1982 και είναι χήρες µε άγαµα παιδιά ή διαζευγµένες µε
άγαµα παιδιά ή άγαµες µητέρες µε άγαµα παιδιά, καθώς και για γυναίκες που είναι
έγγαµες, αρκεί η συµπλήρωση δεκαπενταετούς πλήρους πραγµατικής συντάξιµης
υπηρεσίας µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1992 και για όσες συµπληρώνουν τη
δεκαπενταετία από την 1η Ιανουαρίου 1993 και µετά προστίθεται ένα εξάµηνο για
κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση δέκα επτά (17) ετών και έξι (6)
µηνών πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας». Περαιτέρω, στην παρ. 1 του
άρθρου 56 του ίδιου ως άνω Κώδικα, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της,
από 1.1.2011, µε το άρθρο 6 παρ. 2 α΄ και β΄ του ν. 3865/2010, οριζόταν ότι «1. Για
την καταβολή της σύνταξης των υπαλλήλων, που υπάγονται στην συνταξιοδοτική
προστασία του ∆ηµοσίου, θεσπίζεται ηλικία συνταξιοδότησης, η οποία ορίζεται ως
εξής: α) Για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 1997 το
τεσσαρακοστό δεύτερο (42ο) έτος της ηλικίας τους συµπληρωµένο, προκειµένου για
µητέρες που έχουν ανήλικα ή σωµατικώς ή πνευµατικώς ανίκανα παιδιά κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, ή για γυναίκες µε ανίκανο σύζυγο κατά
ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, το πεντηκοστό τρίτο (53ο) έτος της
ηλικίας συµπληρωµένο προκειµένου για τις λοιπές γυναίκες και το πεντηκοστό
πέµπτο (55ο) έτος συµπληρωµένο προκειµένου για τους άνδρες…». Από τις ανωτέρω
διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν διαφορετική νοµοθετική µεταχείριση µεταξύ ανδρών
και γυναικών και µάλιστα τόσο αυτών που τελούν σε ειδικές συνθήκες (µητέρες µε
ανήλικα ή ανίκανα παιδιά ή γυναίκες µε ανίκανο σύζυγο), όσο και των λοιπών που
δεν τελούν σε τέτοιες συνθήκες, προκύπτει δυσµενής διάκριση των πρώτων έναντι
των δεύτερων µε µόνο κριτήριο το φύλο τους. Η διάκριση αυτή δεν δικαιολογείται
από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος ή από λόγους που
ανάγονται στην ανάγκη µεγαλύτερης προστασίας των γυναικών σε θέµατα
µητρότητας, γάµου και οικογένειας ή σε καθαρά βιολογικές διαφορές που επιβάλλουν
τη λήψη ιδιαίτερων µέτρων υπέρ αυτών. Και τούτο, διότι κατά το µέρος που οι
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συνταξιοδοτικές αυτές ρυθµίσεις αποσκοπούν στην προστασία της οικογένειας και
των παιδιών δεν επιτρέπεται η διαφορετική µεταχείριση των δύο φύλων, δοθέντος ότι
και οι δύο γονείς έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια βάρη στο πλαίσιο της
ανατροφής των τέκνων τους, αλλά και της λειτουργίας και της ενότητας της
οικογένειας. Η θέσπιση, άλλωστε, διαφορετικής ηλικίας συνταξιοδότησης µε βάση το
φύλο ούτε από καθαρά βιολογικές διαφορές µεταξύ τους δικαιολογείται, αφού δεν
συναρτάται µε διαφορετικό προσδόκιµο ζωής, ούτε θετικό µέτρο συνιστά για την
προώθηση της ισότητας µεταξύ των δύο φύλων και την άρση τυχόν υφιστάµενων
ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών, αφού µε τον τρόπο αυτό δεν διευκολύνονται οι
γυναίκες

στη

συνέχιση

της

επαγγελµατικής

τους

δραστηριότητας,

ούτε

αποκαθίστανται τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν αυτές στην επαγγελµατική τους
σταδιοδροµία, αλλά απλώς τίθενται σε ευνοϊκότερη θέση έναντι του άλλου φύλου µε
το να µπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη σε µικρότερη ηλικία σε σχέση µε τους
άνδρες. Εποµένως, οι ως άνω συνταξιοδοτικές διατάξεις, µε τις οποίες θεσπίζεται
µικρότερο όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των γυναικών, αντίκεινται τόσο στη
συνταγµατική αρχή της ισότητας όσο και στις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης (βλ.
αποφ. Ελ. Συν. Ολ. 317/2020 (όπου και µειοψηφίες), 44, 3434/2009, ΙΙ Τµ.
500/2019).
V. Στην προκειµένη υπόθεση, από όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία του φακέλου
προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο ενάγων, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου
Οικονοµικών (ΠΕ Εφοριακών), ο οποίος γεννήθηκε στις 19.4.1947, αποχώρησε από
την υπηρεσία το έτος 1994, κατόπιν παραίτησης. Με την από … αίτησή του προς το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) ζήτησε τον κανονισµό σε αυτόν σύνταξης
από 1.6.2011 (βλ. και το µε αριθµ. πρωτ. … διαβιβαστικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Προσωπικού ∆.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονοµικών) µε αίτηµα την εφαρµογή και
στην περίπτωσή του των ευνοϊκών διατάξεων που ισχύουν και για τις γυναίκες
υπαλλήλους που έχουν ανήλικα τέκνα σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Ε.Ε. της 26ης
Μαρτίου 2009, στην υπόθεση C-559/07. Η αίτησή του αυτή απορρίφθηκε µε την …
πράξη της 42ης ∆ιεύθυνσης του Γ.Λ.Κ., µε την αιτιολογία ότι δεν δικαιούται σύνταξη
άµεσα πληρωτέα, διότι «δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του
άρθρου 19 παρ. 1 και 3 του ν. 2084/1992, ήτοι 25ετής πραγµατική συντάξιµη
υπηρεσία και το 65ο έτος της ηλικίας του». Ειδικότερα, µε την πράξη αυτή, µε την
οποία υπολογίσθηκε η συνολική συντάξιµη υπηρεσία του σε έτη 17-6-13, αφού
συνυπολογίσθηκαν οι υπηρεσίες του βασικές (ως τακτικού στο Υπουργείο
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Οικονοµικών από 27.3.1979 έως 26.9.1994) και προσµετρητέες (ως τακτικού σε
Ν.Π.∆.∆. από 7.3.1977 έως 19.3.1979), επισηµαίνεται περαιτέρω ότι ο ενάγων δεν
µπορεί να δικαιωθεί σύνταξης ούτε κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19
παρ. 7 του ν. 2084/1992. Τούτο, διότι αν και έχει συµπληρώσει την κατ’ ελάχιστον
απαιτούµενη για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος 15ετή πραγµατική
συντάξιµη υπηρεσία, δεν έχει συµπληρώσει το οριζόµενο από την ως άνω διάταξη
ηλικιακό όριο των 65 ετών για την καταβολή της σύνταξης. Στην εν λόγω πράξη,
τέλος, επισηµαίνεται ότι ο ενάγων διατηρεί το δικαίωµά του «να επανέλθει µε
νεότερη αίτησή του για κανονισµό σύνταξης, µετά τη συµπλήρωση του 65ου έτους
της ηλικίας του». Ακολούθως, η ίδια ως άνω 42η ∆ιεύθυνση του Γ.Λ.Κ., µε την …
πράξη της, κανόνισε στον εκκαλούντα, µε βάση την από έτη 17-6-13 συνολική
συντάξιµη υπηρεσία του, µηνιαία σύνταξη, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 19 παρ. 7 του ν. 2084/1992, πληρωτέα από 19.4.2012, ηµεροµηνία
συµπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας του, ενώ, µε την 38024/23.10.2012 όµοια
πράξη, αυξήθηκε από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία η µηνιαία σύνταξή του µε βάση
συνολική συντάξιµη υπηρεσία από έτη 19-6-1, λόγω προσµέτρησης και του από έτη
1-11-18 χρόνου υπηρεσίας του στις τάξεις του Στρατού (βλ. και την … πράξη της
ίδιας ως άνω ∆ιεύθυνσης, µε την οποία αναγνωρίσθηκε ως συντάξιµος ο από έτη 111-18 χρόνος που διανύθηκε από 26.4.1971 έως 13.4.1973 και ορίσθηκε το σε βάρος
του ποσό της εισφοράς, κατ’ εφαρµογή των άρθρων 4, 17 και 20 του ν. 2084/1992).
Στη συνέχεια, ο ενάγων άσκησε έφεση ενώπιον του παρόντος ∆ικαστηρίου
επιδιώκοντας να του κανονισθεί µηνιαία σύνταξη από 1.6.2011, επόµενη της
ηµεροµηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης. Κατόπιν αυτών, το παρόν
Τµήµα µε την 983/2016 απόφασή του έκρινε ότι εφόσον ο εκκαλών, ο οποίος
αποχώρησε από την υπηρεσία το έτος 1994, είχε µέχρι 31.12.1992 συµπληρώσει 15
έτη συνολικής συντάξιµης υπηρεσίας και ήταν πατέρας δύο ανήλικων τέκνων, τα
οποία γεννήθηκαν στις 12.7.1979 και στις 12.10.1980 αντίστοιχα, είχε δε υπερβεί, ως
γεννηθείς στις 19.4.1947, κατά την ίδια ηµεροµηνία (31.12.1992) το 42ο έτος της
ηλικίας του, είχε θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης µέχρι 31.12.2010, κατ’ επεκτατική
εφαρµογή, µε βάση την αρχή της ισότητας των δύο φύλων του ενωσιακού και του
εθνικού δικαίου, των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 περ. α΄ δεύτερο εδάφιο και 56
παρ. 1 περ. α΄ του Συνταξιοδοτικού Κώδικα, όπως αυτές ίσχυαν πριν από το ν.
3865/2010, και δικαιούται, συνεπώς, µηνιαίας σύνταξης από 1.6.2011. Ειδικότερα, το
Τµήµα έκρινε ότι οι ρυθµίσεις για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µε τη
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συµπλήρωση µέχρι 31.12.1992 αφενός µεν δεκαπενταετούς πλήρους πραγµατικής
συντάξιµης υπηρεσίας, την οποία απαιτούσε το άρθρο 1 παρ. 1 περ. α΄ δεύτερο
εδάφιο του Συνταξιοδοτικού Κώδικα για τις έγγαµες, µεταξύ άλλων, γυναίκες,
αφετέρου δε του 42ου έτους ηλικίας, που όριζε το άρθρο 56 παρ. 1 περ. α΄ του
Συνταξιοδοτικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε προ της αντικατάστασής του από 1.1.2011
µε το άρθρο 6 παρ. 2 α΄ του ν. 3865/2010, ως όριο ηλικίας για την καταβολή της
σύνταξης στις γυναίκες δηµοσίους υπαλλήλους, που είναι µητέρες µε ανήλικα τέκνα,
πρέπει για λόγους αποκατάστασης της ίσης µεταχείρισης των δύο φύλων να τύχουν
εφαρµογής και στους άνδρες υπαλλήλους που τελούν στην ίδια κατάσταση. Σε
συµµόρφωση µε την απόφαση αυτή εκδόθηκε ήδη η … πράξη της ∆ιεύθυνσης
Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Πολιτικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., µε την οποία
ορίστηκε ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης του ενάγοντος η
1η.6.2011. Εν τω µεταξύ, ο ενάγων είχε ήδη ασκήσει την κρινόµενη αγωγή µε την
οποία ζητεί να του επιδικασθεί ως αποζηµίωση το ποσό που αντιστοιχεί στις
συντάξεις που θα λάµβανε κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2009 έως 31.5.2011,
εάν ο εθνικός νοµοθέτης δεν είχε εισάγει τη διάκριση ως προς τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης µεταξύ ανδρών και γυναικών δηµοσίων υπαλλήλων, η οποία
αντιβαίνει τόσο στο ενωσιακό όσο και στο εθνικό δίκαιο, όπως προκύπτει από τις
αποφάσεις τόσο του ∆ΕΕ όσο και του παρόντος ∆ικαστηρίου.
VI. Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει πράγµατι ότι ο νοµοθέτης, µέχρι την
εισαγωγή του ν. 3865/2010, διέκρινε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και χρόνου
έναρξης καταβολής της σύνταξης µεταξύ ανδρών και γυναικών δηµοσίων υπαλλήλων
κατά παράβαση τόσο του εθνικού δικαίου όσο και του δικαίου της Ένωσης. Πλην
όµως, για την κατάφαση της ευθύνης του δηµοσίου προς αποζηµίωση µε βάση το
άρθρο 105 ΕισΝΑΚ απαιτείται η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της
παρανοµίας και της επικαλούµενης ζηµίας. Εν προκειµένω, για την αναγνώριση και
ενεργοποίηση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος απαιτείται η προηγούµενη υποβολή
αίτησης προς τη συνταξιοδοτική διοίκηση, ώστε να διαπιστωθεί εξατοµικευµένα η
πλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και ο καθορισµός του χρόνου έναρξης
καταβολής της σύνταξης. Από τα στοιχεία, όµως, του φακέλου, καθώς και κατά τα
γνωστά στο ∆ικαστήριο από προηγούµενη διαδικαστική του ενέργεια (βλ. το
δικόγραφο της µε ηµεροµηνία 13.3.2013 κατατεθείσας ενώπιον του παρόντος
Τµήµατος έφεσης του ενάγοντος) προκύπτει ότι ο ενάγων υπέβαλε το πρώτον αίτηση
συνταξιοδότησης στις 31.5.2011, επικαλούµενος την απόφαση του ∆.Ε.Ε. της 26ης
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Μαρτίου 2009 στην ανωτέρω υπόθεση C-559/07 Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Ως εκ τούτου, προ της υποβολής της ανωτέρω αίτησης
συνταξιοδότησης εκ µέρους του ενάγοντος δεν υφίσταται σύνδεση της περίπτωσής
του µε τις διατάξεις του Συνταξιοδοτικού Κώδικα, οι οποίες κατά παρέκκλιση του
ενωσιακού δικαίου προέβλεπαν το δικαίωµα των γυναικών υπαλλήλων µε ανήλικα
τέκνα να λαµβάνουν σύνταξη µε ευνοϊκότερο σε σχέση µε τους άνδρες καθεστώς.
Εποµένως, στην προκειµένη περίπτωση ελλείπει ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της
παρανοµίας και της επικαλούµενης από τον ενάγοντα ζηµίας. Η υποβολή δε αίτησης
από το χρονικό σηµείο που ο ενάγων θεωρούσε ότι είχε θεµελιώσει δικαίωµα για
κανονισµό και καταβολή σύνταξης, ώστε να γεννηθεί και δικαίωµα αποζηµίωσης σε
περίπτωσης απόρριψης αυτής, αποτελούσε ευθύνη τoυ ιδίου στο πλαίσιο του
καθήκοντος επιµέλειας για την διαχείριση των υποθέσεών του (πρβλ. απόφαση ∆ΕΕ
στην υπόθεση “Fuss”, ο.π., σκ. 76, όπου κρίνεται ότι κατά γενική αρχή που είναι
κοινή στα νοµικά συστήµατα όλων των κρατών µελών, ο ζηµιούµενος, αν δεν θέλει
να επιβαρυνθεί ο ίδιος τη ζηµία, οφείλει να επιδείξει τη δέουσα επιµέλεια για να
περιορίσει την έκτασή της, έτσι και σκ. 60 της απόφασης ∆ΕΕ της 24ης Μαρτίου
2009, στην υπόθεση C-445/06). Με την κρίση δε αυτή δεν θίγονται εν προκειµένω οι
αρχές της ισοδυναµίας και της αποτελεσµατικότητας του ενωσιακού δικαίου ως προς
τις προϋποθέσεις αναγνώρισης αδικοπρακτικής ευθύνης του κράτους για παραβίαση
του δικαίου της Ένωσης. Τούτο, διότι η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ
παρανοµίας

και

επικαλούµενης

ζηµίας

ως

προϋπόθεσης

θεµελίωσης

της

αδικοπρακτικής ευθύνης του ∆ηµοσίου ισχύει εξίσου και στις περιπτώσεις
παραβίασης εκ µέρους των οργάνων του Κράτους του εθνικού δικαίου. Περαιτέρω, η
αναγκαία κατά το εθνικό δίκαιο υποχρέωση υποβολής αίτησης για την αναγνώριση
του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος δεν κωλύει µε κανένα τρόπο την άσκηση της
αποζηµιωτικής αξίωσης, η οποία θα γεννηθεί µόνο µετά την παράνοµη κατά το δίκαιο
της Ένωσης απόρριψη ή µερική ικανοποίηση του σχετικού αιτήµατος από τα
συνταξιοδοτικά όργανα. Εν προκειµένω δε, το αίτηµα της κατατεθείσας ως άνω
αίτησης συνταξιοδότησης του ενάγοντος ικανοποιήθηκε πλήρως αρχικά µε την
983/2016 απόφαση του παρόντος Τµήµατος και εν τέλει µε την …..πράξη της
∆ιεύθυνσης Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Πολιτικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.,
µε την οποία ορίστηκε ως χρόνος έναρξης συνταξιοδότησης η 1η.6.2011, όπως ζήτησε
µε την αίτησή του.
VΙΙ. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η ένδικη αγωγή πρέπει να απορριφθεί.
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Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την αγωγή.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 31.10.2019.
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