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ΠΡΟΣ

Τον Yπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Σχετικά με το ζήτημα των συντάξεων των μελών μας, έχουμε την τιμή να
σας ενημερώσουμε και να σας αναφέρουμε τα εξής:

Α.1) Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.
4387/2016  ανεστάλη μέχρι  31-12-2018 η καταβολή κάθε  ατομικής  μηνιαίας
σύνταξης  των  προσώπων  που  είχαν  ήδη  καταστεί  συνταξιούχοι  μέχρι  την
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κατά το μέρος που υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ.
Με βάση τις διατάξεις αυτές, από το μήνα Οκτώβριο του 2017 οι συντάξεις των
συνταξιούχων  δικαστικών  λειτουργών  και  των  λειτουργών  του  Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους καταβάλλονταν μειωμένες κατά το προαναφερόμενο
ποσό που υπερβαίνει  τις  δύο  χιλιάδες  (2.000)  ευρώ.  Ήδη  από  1-1-2019  οι
συντάξεις των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επανήλθαν στο ύψος που ήταν πριν από την
ψήφιση και εφαρμογή του ν. 4387/2016.

Α.2) Όπως, επίσης, είναι γνωστό με τις υπ’ αριθμ. 1-4/2018 αποφάσεις
του Ειδικού Δικαστηρίου του αρθρ. 88 παρ. 2 του Συντάγματος κρίθηκε ότι είναι
αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και ανεφάρμοστες κατά το μέρος
που αφορούν τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς: α) Η διάταξη του
άρθρου 13 του ν. 4387/2016 με την οποία μειώθηκαν οι συντάξεις κατά τα
ανωτέρω  και  β)  Η  διάταξη  του  άρθρου  πρώτου  παρ.  Β,  υποπ.  Β3  του  ν.
4093/2012, με την οποία μειώθηκαν οι συντάξεις των δικαστικών λειτουργών
και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε ποσοστό 20%.
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Με τις παραπάνω αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου (1-4/2018) οι αγωγές
αποζημίωσης επί των οποίων εκδόθηκαν αυτές, μετά την επίλυση του νομικού
ζητήματος  της  συνταγματικότητας  των  προαναφερομένων  διατάξεων,
παραπέμφθηκαν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκδίκαση αυτών επί
της  ουσίας.  Ακολούθως,  ενώπιον  του  δικαστηρίου  αυτού  (Ελεγκτικού
Συνεδρίου) ασκήθηκαν εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΦΚΑ από
συνταξιούχους  δικαστικούς  λειτουργούς  και  λειτουργούς  του  Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους εκατοντάδες παρόμοιες αγωγές με τις οποίες ζητείται η
επιδίκαση  των  ποσών  που  παρακρατήθηκαν  από  τις  συντάξεις  τους  κατ’
εφαρμογήν των άνω διατάξεων του αρθρ. 13 του ν. 4387/2016 και του άρθρου
πρώτου,  παρ.  Β,  υποπ.  Β3  του  ν.  4093/2012,  οι  οποίες  (διατάξεις),  όπως
προαναφέρθηκε, κρίθηκαν αντισυνταγματικές κατά το μέρος που αφορούν τους
συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς. Επί των εν λόγω αγωγών εκδόθηκαν
ήδη εκατοντάδες αποφάσεις του αρμοδίου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
οι  οποίες  είναι  αμετάκλητες,  αφού  το  Δημόσιο  δεν  ασκεί  το  προβλεπόμενο
εναντίον τους ένδικο μέσο της αναιρέσεως, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με τις αποφάσεις αυτές γίνονται δεκτές
οι αγωγές και επιδικάζονται υπέρ των εναγόντων τα ποσά που παρακρατήθηκαν
από τις ακαθάριστες μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές τους και συγκεκριμένα: α)
για το χρονικό διάστημα από 19-11-2012 και μετά, το ποσό που παρακρατήθηκε
μηνιαίως σύμφωνα με την ανίσχυρη, κατά τα ανωτέρω, υποπαράγραφο Β3 της
παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, και β) για το χρονικό
διάστημα  από  1-10-2017  έως  31-12-2018,  το  ποσό  που  παρακρατήθηκε
μηνιαίως κατ’ εφαρμογή της κριθείσης αντισυνταγματικής διάταξης του άρθρου
13  του  ν.  4387/2016.  Με  τις  ίδιες  αποφάσεις  υποχρεώνεται  το  Ελληνικό
Δημόσιο και  ο ΕΦΚΑ να καταβάλουν εις  ολόκληρον στον κάθε ενάγοντα το
συνολικό ποσό που επιδικάσθηκε υπέρ αυτού. 

Ενόψει  των  ανωτέρω,  προς  αποσυμφόρηση  των  βεβαρυμένων  ήδη
πινακίων  εκδίκασης  υποθέσεων  του  αρμοδίου  τμήματος  του  Ελεγκτικού
Συνεδρίου και προς αποφυγή αφενός περαιτέρω υπερφόρτωσης αυτών με τη
συνεχιζόμενη  κατάθεση  παρόμοιων  αγωγών  και  αφετέρου  αναγκαστικής
εκτέλεσης  δικαστικών  αποφάσεων  εις  βάρος  του  Ελληνικού  Δημοσίου  με
επισπεύδοντες  δικαστικούς  λειτουργούς,  θεωρούμε  σκόπιμο  να  ρυθμισθεί
νομοθετικά  η  ικανοποίηση  των  επίμαχων  αξιώσεων  των  συνταξιούχων
δικαστικών  Λειτουργών  και  των  Λειτουργών  του  Νομικού  Συμβουλίου  του
Κράτους, όπως άλλωστε γίνεται πάντοτε σε παρόμοιες περιπτώσεις ομαδικών
αγωγών μετά την έκδοση θετικών για τους ενάγοντες δικαστικών αποφάσεων
και όπως συμβαίνει και στην προκειμένη περίπτωση (βλ. ενδεικτικά παρόμοια
νομοθετική  ρύθμιση  με  το  άρθρο  5  παρ.  9  του  νόμου  3620/2007)  Είναι
αυτονόητο  ότι  από  τα  ποσά  που  με  τη  νομοθετική  ρύθμιση  θα  πρέπει  να
καταβληθούν  στους  συνταξιούχους  δικαστικούς  λειτουργούς  και  τους
λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, θα αφαιρεθούν τα ποσά
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που ήδη έχουν καταβληθεί  σ’  αυτούς κατ’  εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.
4734/2020  για  τη  μείωση  του  άρθρου  πρώτου  παρ.  Β  υποπαρ.  Β3  του  ν.
4093/2012 για το χρονικό διάστημα από τις 11-6-2015 μέχρι την 12-5-2016.

Β) Με τις προαναφερθείσες υπ’ αριθμ. 1-4/2018 αποφάσεις του Ειδικού
Δικαστηρίου άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, οι οποίες, ως γνωστόν, είναι
αμετάκλητες και σε κανένα ένδικο μέσο δεν υπόκεινται, κρίθηκε ότι «… εφόσον,
κατά τα προεκτεθέντα, οι διατάξεις του άρθρου πρώτου παρ. Β υποπαρ. Β3 του
ν. 4093/2012, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη και για τον επανυπολογισμό των
συντάξεων των δικαστικών λειτουργών κατά το άρθρο 14 του ν. 4387/2016 και
του  άρθρου  13  του  εν  λόγω  ν.  4387/2016  αντίκεινται  στο  Σύνταγμα,  μη
νομίμως υπολογίσθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών οι συντάξεις των
δικαστικών λειτουργών. Δεδομένου δε ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν μπορούσαν
να  εφαρμοσθούν  ως  ανίσχυρες,  για  τον  προσδιορισμό  των  συντάξεων  των
δικαστικών  λειτουργών,  ήταν  εφαρμοστέες  οι  προϊσχύουσες  διατάξεις  …».
Συνεπώς,  και  προς  συμμόρφωση  με  τις  αποφάσεις  αυτές,  κατά  τον
επανυπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλομένων συντάξεων
στους δικαστικούς λειτουργούς και του λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, από το ποσό του συντάξιμου μισθού, επί του οποίου κανονίσθηκε
η  ήδη  χορηγηθείσα  σ’  αυτούς  σύνταξη  (άρθρο  14  παρ.  1Β)  δεν  πρέπει  να
αφαιρεθεί το ποσό της μείωσης του ως άνω άρθρου πρώτου υποπαρ. Β3 του ν.
4093/2012. Επομένως, μετά τη θέσπιση νέων ποσοστών αναπλήρωσης με βάση
το  ν.  4670/2020  και  κατά  το  νέο  επανυπολογισμό  των  συντάξεων  των
δικαστικών λειτουργών, πρέπει το ποσό της μείωσης της πιο πάνω κηρυχθείσης
αντισυνταγματικής διατάξεως του άρθρου πρώτου υποπαρ. Β3 να μην αφαιρεθεί
από  το  ποσό  του  συντάξιμου  μισθού  επί  του  οποίου  θα  επανυπολογισθεί  η
σύνταξη  των  δικαστικών  λειτουργών  και  των  λειτουργών  του  Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους. 

Γ) Με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  38  του  ν.  3863/2010  και  11  του  ν.
3865/2010 θεσπίσθηκε Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από 1-8-
2010.  Η  εισφορά  αυτή  παρακρατείται  μηνιαία  από  τις  συντάξεις  που
καταβάλλονται  από  το  Δημόσιο  (ήδη  από  τον  ΕΦΚΑ)  με  τα  ποσοστά  που
αναφέρονται στην παρ. 2 των παραπάνω άρθρων, όπως αυτά ισχύουν. Όμως με
τις υπ’ αριθμ. 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου,  ύστερα  από  σχετικές  αγωγές  συνταξιούχων,  κρίθηκαν
αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και ανεφάρμοστες οι ως άνω
διατάξεις των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 ως προς
την επιβολή της ΕΑΣ εις βάρος των συνταξιούχων του Δημοσίου. Μετά ταύτα
και  ενώ,  όπως  είχαμε  ζητήσει  με  προηγούμενο  υπόμνημά  μας,  αλλά  και
προσωπικά, κατά τη συνάντησή μας με τον προκάτοχό σας υπουργό κ. Ιωάννη
Βρούτση,  αναμενόταν  η  επίλυση  του  ζητήματος  με  νομοθετική  ρύθμιση,
εκδόθηκαν δύο αποφάσεις των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες,
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πέραν  των  άλλων  ζητημάτων  που  αντιμετώπισαν,  ασχολήθηκαν  και  με  το
ζήτημα της αντισυνταγματικότητας των ως άνω διατάξεων για την επιβολή της
Εισφοράς  Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων  (άρθρα  38  ν.  3863/2010  και  11  ν.
3865/2010). Συγκεκριμένα: 

1)  Στις  8-3-2019  εκδόθηκε  η  υπ’  αριθμ.  278/2019  απόφαση  του  ΙΙΙ
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιο για τις συντάξεις των
στρατιωτικών.  Με  την  απόφαση  αυτή,  κρίθηκε,  κατά  πλειοψηφία  (2-1),  ότι
εφόσον οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι υπήχθησαν από 1-1-2017 στο νέο ενιαίο
συνταξιοδοτικό καθεστώς που θεσπίστηκε  με  το  ν.  4387/2016,  δεν ισχύουν
πλέον ως προς αυτούς, καθώς και  τους δημοσίους εν γένει  λειτουργούς και
υπαλλήλους,  τα  κριθέντα  από  την  Ελ.Σ.Ολ.  244/2017  και  ότι  με  τα  νέα
δεδομένα,  με  την  επιβολή  της  εισφοράς  αλληλεγγύης  συνταξιούχων  δεν
παραβιάζεται  η περί  ισότητας των Ελλήνων στα δημόσια βάρη συνταγματική
διάταξη, ούτε ο πυρήνας του περιουσιακού δικαιώματος στη σύνταξη αυτών που
υποβλήθηκαν στην  εισφορά.  Ακολούθως,  το  δικαστήριο  αυτό,  κρίνοντας  ότι
στην  υπό  την  κρίση  του  υπόθεση  ανακύπτει  ζήτημα  γενικότερης  σημασίας,
υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα παραπέμποντας την υπόθεση στην Ολομέλεια
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 108Α παρ. 2 του π.δ.
1225/1981, προκειμένου να αποφανθεί, πλην άλλων, αν, μετά την ένταξη των
στρατιωτικών  στο  ενιαίο  σύστημα κοινωνικής  ασφάλισης  του  ν.  4387/2016,
είναι αντίθετη με τις προμνηθείσες συνταγματικές διατάξεις η παρακράτηση από
τη σύνταξή τους της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 και 

2)  Στις  27-6-2019  εκδόθηκε  η  υπ’  αριθμ.  930/2019  απόφαση  του  ΙΙ
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αποκλειστικά αρμόδιο για όλες
τις κατηγορίες των πολιτικών συνταξιούχων. Με την απόφαση αυτή, που είναι
και η νεότερη ως προ το χρόνο εκδόσεως, κρίθηκε ομόφωνα, πλην άλλων, ότι
αντίκειται  στις  μημονευόμενες  σ’  αυτή  διατάξεις  του  Συντάγματος  η
παρακράτηση από τη σύνταξη των συνταξιούχων του Δημοσίου της εισφοράς
αλληλεγγύης συνταξιούχων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 38 του
ν.  3863/2010  και  11  του  ν.  3865/2010.  Ακολούθως,  το  δικαστήριο  αυτό,
κρίνοντας  ότι  στην  υπόθεση  που  έκρινε  ανακύπτει  ζήτημα  γενικότερης
σημασίας, υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα προς την Ολομέλεια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου,  προκειμένου  αυτή  να  αποφανθεί,  πλην  άλλων,  και  εάν  είναι
αντίθετη με τις αναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος η παρακράτηση από
τη  σύνταξη  των  πολιτικών  συνταξιούχων  της  εισφοράς  αλληλεγγύης
συνταξιούχων κατ’ εφαρμογή των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν.
3865/2010,  τόσο  για  το  διάστημα  από  1-1-2017  έως  31-12-2018,  που  η
εισφορά διατίθεται για την κάλυψη των ελλειμάτων των ΦΚΑ, όσο και για το
διάστημα από 1-1-2019 και εφεξής που διατίθεται υπέρ ΑΚΑΓΕ. 
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Και οι δύο αυτές υποθέσεις,  που υπό μορφή προδικαστικού ερωτήματος
παραπέμφθηκαν  ενώπιον  της  Ολομέλειας  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,
συζητήθηκαν  ήδη  και  αναμένεται  η  έκδοση  αποφάσεως  του  εν  λόγω
δικαστηρίου.  Ενόψει  των  ανωτέρω,  παρακαλούμε,  όπως  στα  πλαίσια  των
αρμοδιοτήτων σας και προς συμμόρφωση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (244/2017 και 32/2018) μεριμνήσετε
ώστε, επί του παρόντος, να διακοπεί η παρακράτηση του ποσού της εισφοράς
αλληλεγγύης από τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μέχρι την έκδοση της κατά τα ανωτέρω
αναμενόμενης αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του
ζητήματος αυτού.

Δ) Όπως είναι ακόμη γνωστό, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 3 και 8 του ν.
4387/2016,  για  τα  πρόσωπα  που  αποχωρούν  από  την  υπηρεσία  από  τη
δημοσίευση του νόμου αυτού (12-5-2016) και εφεξής το ανταποδοτικό μέρος
της σύνταξης προκύπτει με βάση α) τις συντάξιμες αποδοχές, δηλαδή το μέσο
όρο  των  μηνιαίων  αποδοχών  του  ασφαλισμένου  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του
ασφαλιστικού του βίου, β) του χρόνου ασφαλίσεως αυτού, και γ) των κατ’ έτος
ποσοστών αναπλήρωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τον σχετικό πίνακα που
προσαρτήθηκε  στην  παραπάνω  διάταξη.  Από  το  ότι  όμως  η  σύνταξή
υπολογίζεται  πλέον  με  βάση  τις  μικρότερες  συντάξιμες  αποδοχές  όλου  του
ασφαλιστικού  βίου  του  ασφαλισμένου  και  όχι  των  τελευταίων  ετών  ή  του
τελευταίου  έτους,  όπως ίσχυε  με  το  προηγούμενο  νομοθετικό  καθεστώς και
κυρίως  από  το  ότι  τα  ποσοστά  αναπλήρωσης  που  θεσπίστηκαν  με  το  νόμο
4670/2020  εξακολουθούν  να  είναι  χαμηλά,  το  ποσό  της  ανταποδοτικής
σύνταξης  που  προκύπτει  για  τους  δικαστικούς  λειτουργούς  που  είτε  έχουν
αποχωρήσει  είτε  θα  αποχωρήσουν  μετά  την  12-5-2016  αφενός  τελεί  σε
προφανή δυσαναλογία προς τις αποδοχές ενέργειας αυτών, ενόψει του ότι το
υψηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης των εν λόγω αποδοχών είναι κατώτερο του
50% και αφετέρου υπολείπεται από τις συντάξεις των συναδέλφων τους που
αποχώρησαν πριν από την 12-5-2016 με τον ίδιο βαθμό και  τον ίδιο χρόνο
υπηρεσίας και ασφάλισης. Περεταίρω ως προς το παραπάνω ζήτημα πρέπει να
λεχθούν  και  τα  εξής:  στα  πλαίσια  της  συνταγματικής  προστασίας  των
συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, με πολλές αποφάσεις των ανωτάτων
δικαστηρίων της χώρας κρίθηκαν αντισυνταγματικές διατάξεις νόμων, οι οποίες,
μειώνοντας τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών, παραβίαζαν τη σταθερή
αναλογία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ της σύνταξης και των συμφώνως προς
το  Σύνταγμα  (άρθρα  26,87,88  παρ.  2)  καθοριζομένων  αποδοχών  ενεργείας
αυτών (βλ. Ολομ. ΣτΕ 3540-1/2003, Ειδικό Δικαστήριο άρθρου 88 παρ. 2 του
Συντάγματος 1-4/2018, 6/2015, 73/2012, 49/2011). Με βάση όσα εκτέθηκαν
παραπάνω, παρακαλούμε όπως, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, ενόψει και
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των  νομοθετικών  μεταβολών  που  σκοπεύετε  να  επιφέρετε  περαιτέρω  στις
διατάξεις  του ν.  4387/2016,  μεριμνήσετε  ώστε  οι  συντάξεις  των δικαστικών
λειτουργών και  των λειτουργών του  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους  που
αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν μετά την 12-5-2016, βελτιωθούν, ώστε, κατ’
επιταγή των ως άνω συνταγματικών διατάξεων και  κατ’  εφαρμογή σχετικών
αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, αυτές (συντάξεις) να μην
αποκλίνουν ουσιωδώς από τις αποδοχές ενεργείας αυτών και να διασφαλίζεται
σε  αυτούς  επίπεδο  αξιοπρεπούς  διαβίωσης,  ανάλογο  με  το  κύρος  και  την
αποστολή του λειτουργήματος που ασκούσαν.

Ε) Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικαστικοί λειτουργοί και οι λειτουργοί
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αποτελούν τη μερίδα των συνταξιούχων
με  τον  μικρότερο  προσδόκιμο  χρόνο  συνταξιοδότησης,  αφού  η  συντριπτική
πλειοψηφία αυτών,  εξαντλώντας τους βαθμούς της ιεραρχίας,  αποχωρεί  από
την ενεργό υπηρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου (67) έτους της
ηλικίας τους και όχι με τη συμπλήρωση υπηρεσίας τριάντα πέντε ετών ή και
λιγότερη απ’ αυτήν.

Με τιμή,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κων/νος Βαμβακίδης
Πρόεδρος Εφετών ε.τ.

Τηλ. 6942605734

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεωργία Μουτεβελή
Ειρηνοδίκης ε.τ.
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