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ΙΙο ΤμΕλΣυν 1257 / 2002: Αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία και απώλεια 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
(Διοικητική Δίκη 2003, σελ. 1074-1076) 
 
Σύντομο ιστορικό: Ένας δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών απουσίασε 
αδικαιολογήτως για 30 ημέρες από την εργασία του και απολύθηκε εξ αυτού του λόγου. 
Κατόπιν έκανε αίτηση για συνταξιοδότηση, αλλά του απορρίφθηκε, με την αιτιολογία ότι 
απολύθηκε λόγω αδικαιολόγητης απουσίας (62 παρ. 1 α΄ του Συνταξιοδοτικού Κώδικα), 
παρόλο που είχε 25 χρόνια συνολική συντάξιμη υπηρεσία. Ο υπάλληλος άσκησε έφεση κατά 
της εν λόγω απορριπτικής πράξης στο ΕλΣυν. 
Σκεπτικό: Η απόφαση επελέγη, διότι εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητος σε 
συνταξιοδοτική διαφορά.  
Σύμφωνα με το 62 παρ. 1 α΄ του Συνταξιοδοτικού Κώδικα "Το δικαίωμα σύνταξης χάνεται 
... εάν ο υπάλληλος απολυθεί, γιατί απέσχε από την εκπλήρωση των καθηκόντων του 
αδικαιολόγητα...". Η διάταξη αυτή εκρίθη ότι έρχεται σε αντίθεση με τη συνταγματικά 
κατοχυρωμένη (25 Σ) αρχή της αναλογικότητος. Συγκεκριμένα, η θεσπιζόμενη με τη 
διάταξη αυτή εξαίρεση της ως άνω κατηγορίας υπαλλήλων από το γενικό συνταξιοδοτικό 
κανόνα ότι όλοι οι υπάλληλοι δικαιούνται σύνταξη, εφόσον πληρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις [στην περίπτωσή μας το άρθρο 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα αναφέρει ότι ο 
τακτικός δημόσιος υπάλληλος που λαμβάνει κάθε μήνα μισθό από το Δημόσιο Ταμείο ή από 
άλλους ειδικούς πόρους δικαιούται σε ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο: α)... β) αν 
απολυθεί και έχει εικοσαετή τουλάχιστον πλήρη πραγματική συντάξιμη], βασίζεται σε ένα 
κριτήριο που δε σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της ρύθμισης, που είναι η απονομή της 
σύνταξης, η οποία χορηγείται μετά τη λήξη της υπαλληλικής σχέσης και εξαρτάται από τη 
συμπλήρωση του ορισμένων αντικειμενικών προϋποθέσεων (συνταξιμος χρόνος και όριο 
ηλικίας). 
Η πειθαρχικώς κολάσιμη πράξη (αδικαιολόγητη απουσία επί 30 ημέρες) σχετίζεται με την 
υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου και όχι με το συνταξιοδοτικό καθεστώς. Η ίδια η 
κύρωση (απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος) είναι δυσμενέστατη και θέτει σε 
κίνδυνο την ίδια την επιβίωση του υπαλλήλου, του αποστερεί τα στοιχειώδη μέσα για την 
κάλυψη των βιοτικών του αναγκών. Και όλα αυτά σε μια ηλικία που η δυνατότητα 
αναπλήρωσης της ως άνω συνταξιοδοτικής παροχής καθίσταται εξόχως δυσχερής, με άμεσο 
αποτέλεσμα να προσβάλλεται και η ίδια η ανθρώπινη αξιοπρέπειά του (2 παρ. 1 Σ). Τα ως 
άνω μειονεκτήματα κρίνονται δυσανάλογα προς τον επιδιωκόμενο δημόσιο σκοπό (εύρυθμη 
λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ), ο οποίος μπορεί να εκπληρωθεί και με άλλο εξίσου 
αποτελεσματικό μέτρο αλλά λιγότερο επαχθές. Άρα, η μη απονομή σύνταξης αποτελεί ένα 
μέτρο μη αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού του νομοθέτη.  
 
 
 


