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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15-12-2019 

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

Οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί και λειτουργοί του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, που συνήλθαμε στην ετήσια τακτική Γενική 

Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2019 στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών: 

Διαμαρτυρόμαστε για τις άδικες και καταφανώς αντισυνταγματικές 

μειώσεις των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, οι οποίες, στη διάρκεια 

των τελευταίων ετών έχουν περικοπεί πλην άλλων και με τους νόμου 

4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016, σε ποσοστό που προσβάλλει προδήλως 

τον πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος και μπορεί να επηρεάσει 

την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών, κατά 

τη διάρκεια άσκησης του λειτουργήματός τους.  

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας γιατί η Πολιτεία παρά την 

υποχρέωσή της από το άρθρο 95 του Συντάγματος να εκτελεί τις αποφάσεις 

των Δικαστηρίων, αρνείται να εφαρμόσει τις αποφάσεις των Ανωτάτων 

Δικαστηρίων της χώρας και συγκεκριμένα: α) τις 2287, 2288/2015 αποφάσεις 

της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες κρίθηκαν 

αντισυνταγματικές οι διατάξεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 που 

μείωσαν τις συντάξεις και των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών· β) την 

244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία 

κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανεφάρμοστες οι διατάξεις των 

νόμων 3863/2010 και 3865/2010, με τις οποίες επιβλήθηκε Εισφορά 

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), δυσβάστακτη, ειδικά για τους δικαστικούς 

λειτουργούς, γιατί επιβάλλεται το ανώτερο ποσοστό αυτής (14%) στο σύνολο 

των ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών τους· γ) τις 1-4/2018 αποφάσεις του 

Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, με τις οποίες 

κρίθηκε αντισυνταγματική και ως εκ τούτου ανίσχυρη και ανεφάρμοστη η 

διάταξη του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, με την οποία, με την ψευδή μορφή 

της αναστολής, περικόπηκαν οριστικά και ληστρικά οι συντάξεις των δικαστικών 

λειτουργών και του άρθρου πρώτου παραγρ. Β υποπαράγραφος Β3 του ν. 

4093/2012, με την οποία μειώθηκαν οι συντάξεις τους σε ποσοστό 20%.  

Επισημαίνουμε ότι όπως έχει κριθεί και από το Ειδικό Δικαστήριο του 

άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος με την απόφαση του 6/2015, η ευχέρεια 

του κοινού νομοθέτη να καθορίζει τις συντάξιμες αποδοχές των δικαστικών 

λειτουργών (και κατ’ αναλογίαν των λειτουργών του ΝΣΚ) τελεί υπό τους 
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περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 26, 87 και 88 του Συντάγματος, ο δε 

προσδιορισμός του περιεχομένου και του ύψους των συντάξεων δεν μπορεί να 

γίνεται κατά τρόπο που να αποκλίνουν αυτές ουσιωδώς από τις, κατ’ εφαρμογήν 

του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, καθοριζόμενες αποδοχές ενεργείας, 

κατά το μέρος που κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική και 

λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού κατά τη διάρκεια της 

άσκησης του λειτουργήματός του και, συνεπώς, πρέπει να διατηρείται μια 

σταθερή (και οπωσδήποτε εύλογη) αναλογία μεταξύ των συντάξιμων αποδοχών 

και των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών, όπως προκύπτουν 

μετά την φορολόγησή τους. Οι ανωτέρω συνταγματικές επιταγές αγνοούνται και 

δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της σύνταξης των δικαστικών 

λειτουργών που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία μετά την 

12-5-2016 (έναρξη εφαρμογής του ν. 4387/2016) δεδομένου ότι, όπως 

προκύπτει, οι συντάξεις αυτές προσδιορίζονται σε τόσο χαμηλό ύψος που 

αφενός μεν παραβιάζεται προφανώς η ως άνω συνταγματική αρχή της 

αναλογίας αποδοχών ενεργείας και συντάξιμων αποδοχών και αφετέρου αυτές 

(νέες συντάξεις) είναι πολύ χαμηλότερες των συντάξεων των συναδέλφων τους 

που αποχώρησαν πριν από την εφαρμογή του ν. 4387/2016 και είχαν τον ίδιο 

βαθμό και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Ο 

ως άνω τρόπος υπολογισμού των συντάξεων των νέων συνταξιούχων 

δικαστικών λειτουργών, χωρίς δηλαδή την τήρηση της συνταγματικής αρχής 

αναλογίας συντάξιμων αποδοχών και αποδοχών ενεργείας οδηγεί σε 

ανεπίτρεπτη μείωση του επιπέδου ζωής των εν λόγω συνταξιούχων που δε ν 

επιτρέπει να διαβιώνουν με αξιοπρέπεια, εξασφαλίζοντας τους όρους όχι μόνο 

της φυσικής τους υπόστασης, αλλά και της συμμετοχής τους στην κοινωνική 

ζωή με τρόπο που δεν αφίσταται, πάντως, ουσιωδώς από τις από τις αντίστοιχες 

συνθήκες του εργασιακού τους βίου (βλ. ΣτΕ 2288/2015) και είναι βέβαιο ότι 

θα προκαλέσει νέες προσφυγές των συνταξιούχων δικαστών στη Δικαιοσύνη. 

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ 

Δηλώνουμε ότι θα διεκδικήσουμε με τα νόμιμα μέσα την αποκατάσταση 

των δικαιωμάτων των μελών μας και 

Απαιτούμε 

α) Να εφαρμοσθούν αμέσως οι αποφάσεις 1-4/2018 του Ειδικού 

Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, 244/2017 της Ολομέλειας 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 2287 και 2288/2015 της Ολομέλειας του 

Συμβουλίου της Επικρατείας.  

β) Να τηρηθεί η ως άνω συνταγματική αρχή της αναλογίας συντάξιμων 

αποδοχών και αποδοχών ενεργείας, ώστε οι συντάξεις των δικαστικών 
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λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που 

αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία μετά την 12-5-2016 να 

προσδιορισθούν σε τέτοιο ύψος, ώστε αφενός να μην παραβιάζεται η πιο πάνω 

σταθερή (και οπωσδήποτε εύλογη) αναλογία συντάξιμων αποδοχών και 

αποδοχών ενεργείας και αφετέρου να είναι αυτές (συντάξεις) ίδιες με εκείνες 

των ομοιοβάθμων συναδέλφων τους με τον αυτό χρόνο υπηρεσίας. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Κωνσταντίνος Βαμβακίδης 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Γεωργία Ματεβελή 

 


