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Ένωση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος & 

Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
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Αθήνα, 28-06-2021 

Αρ. Πρωτ.: 10 

 

ΠΡΟΣ 

e-ΕΦΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

Κάνιγγος 29 – 101 10 – Αθήνα 

 

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση αποφάσεων του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 

αφορούν συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

 

1. Σε εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου άρχισε από το Τμήμα σας η εκκαθάριση υπέρ των εκάστοτε 

εναγόντων συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους των ποσών που τους επιδικάσθηκαν με τις προς 

εκκαθάριση αποφάσεις. Τα ποσά αυτά είχαν παρακρατηθεί από τις μηνιαίες 

συντάξεις τους ως μειώσεις σύμφωνα με την υποπαρ. Β3 της παρ. Β του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 και του άρθρου 13 του ν. 4387/2016.  

2. Από τα εκκαθαριστικά σημειώματα συναδέλφων που τέθηκαν υπόψη 

μας, διαπιστώσαμε ότι για τα επιδικασθέντα και επιστρεφόμενα ποσά, εκτός των 

άλλων κρατήσεων, γίνεται και κράτηση για Εισφορά Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Η κράτηση αυτή για την ΕΑΣ είναι πλέον παράνομη για 

τον εξής λόγο. 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 ύστερα από προδικαστικό ερώτημα που υπέβαλε 

το ΙΙΙ τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 278/2019 απόφασή του, κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 108Α παρ. 2 του Π.Δ. 1225/1981, εκδόθηκε πρόσφατα η 
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504/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την 

απόφαση αυτή της Ολομέλειας κρίθηκε ότι και μετά την ένταξη των δημοσίων 

λειτουργών στο ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του ν.4387/2016, οι 

διατάξεις των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010, με τις 

οποίες επιβλήθηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) εις βάρος των 

συνταξιούχων του Δημοσίου, είναι αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου 

ανίσχυρες και ανεφάρμοστες. Εξάλλου, αφού οι προαναφερόμενες αποφάσεις 

της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (244/2017, 32/2018 και 504/2021), 

που όλες έκριναν αντισυνταγματικές τις πιο πάνω διατάξεις επιβολής της 

εισφοράς αλληλεγγύης εις βάρος των συνταξιούχων του Δημοσίου, εκδόθηκαν, 

οι μεν δύο πρώτες (244/2017 και 32/2018) με τη διαδικασία της πρότυπης 

δίκης (άρθρο 108Α παρ. 1 Π.Δ. 1225/1981), η δε τρίτη (504/2021) με τη 

διαδικασία του προδικαστικού ερωτήματος (άρθρο 108Α παρ. 2 Π.Δ. 

1225/1981), έχουν αυτές εφαρμογή για όλους τους συνταξιούχους του 

Δημοσίου και επομένως και για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, 

όπως αυτό προκύπτει, εμμέσως πλην σαφώς, από το συνδυασμό των διατάξεων 

των άρθρων 100 παρ. 5 του Συντάγματος, 108Α του Π.Δ. 1225/1981 και ήδη 

των άρθρων 161, 162 και 163 του ν. 4700/2020 (βλ. σχετ. την απόφαση 

32/2018 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σκέψη Α σελ. 29). Το ότι η 

τελευταία ως άνω απόφαση (504/2021 της Ολ.Ελεγ.Συν.) ισχύει όχι μόνο για 

τους στρατιωτικούς, αλλά, εκτός των άλλων και για τους δικαστικούς 

λειτουργούς, προκύπτει ευθέως από τη διατύπωση του κειμένου της απόφασης, 

στο οποίο γίνεται αναφορά σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου και όχι 

μόνο στους στρατιωτικούς («…Επί του ερωτήματος αν οι διατάξεις των άρθρων 

38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 με τις οποίες επιβλήθηκε 

εισφορά αλληλεγγύης στις συντάξεις των πρώην δημοσίων λειτουργών και 

υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών … μετά την ένταξή τους στο ενιαίο 

συνταξιοδοτικό σύστημα του ν. 4387/2016 … η κρίση του Δικαστηρίου είναι…»). 

Ενόψει όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε κατά την εκκαθάριση των ως 

άνω δικαστικών αποφάσεων του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις 

οποίες επιδικάσθηκαν υπέρ των εναγόντων δικαστικών λειτουργών και 

λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διάφορα χρηματικά ποσά, να 

μη γίνεται κράτηση για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), κατά 

συμμόρφωση προς τις προαναφερόμενες αποφάσεις της Ολομέλειας του 

Ελεγκτικού συνεδρίου (244/2014, 32/2018 και 504/2021).  

Για ενημέρωσή σας και μόνο, παραθέτουμε τις διατάξεις του Συντάγματος 

και των νόμων που υποχρεώνουν τη διοίκηση σε συμμόρφωση προς τις 

δικαστικές αποφάσεις: 1) άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος: «Η διοίκηση έχει 

υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της 

υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο όπως ο νόμος 

ορίζει…», 2) άρθρο 50 παρ. 4 Π.Δ. 1989: «Οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση 
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της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να 

συμμορφώνονται ανάλογα σε κάθε περίπτωση με θετική ενέργεια προς το 

περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου… Ο παραβάτης, εκτός από τη δίωξη 

κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (παράβαση καθήκοντος) υπέχει και 

προσωπική ευθύνη για αποζημίωση.», 3) άρθρο 1 ν. 3068/2002: «Το Δημόσιο, 

οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις 

δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται 

για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής για την εκτέλεση των 

αποφάσεων…», και 4) άρθρο 304 ν. 4700/2020: «Οι διοικητικές αρχές 

οφείλουν, με θετικές ενέργειες ή με αποχή από κάθε αντίθετη ενέργεια να 

συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου … Η παράβαση 

της υποχρέωσης της διοικητικής αρχής προς συμμόρφωση συνιστά παράβαση 

καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα και έχει ως 

συνέπεια την προσωπική ευθύνη του παραβάτη προς αποζημίωση, συνιστά δε 

ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα». 

3. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη με αποφάσεις του αρμοδίου Τμήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου γίνονται δεκτές σχετικές αγωγές δικαστικών λειτουργών 

και άλλων συνταξιούχων του Δημοσίου και διατάσσεται η επιστροφή των ποσών 

της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που παρακρατήθηκε από τις 

συντάξεις τους ακόμη και για τα ίδια χρονικά διαστήματα για τα οποία με τις 

επίμαχες εκκαθαρίσεις γίνεται εκ νέου παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων.  

4. Παρατηρήθηκε επίσης ότι σε κάποιες περιπτώσεις κατά την εκκαθάριση 

των αποφάσεων πραγματοποιούνται κρατήσεις για ΕΑΣ και υγειονομική 

περίθαλψη είτε για ποσά για τα οποία έχουν γίνει οι κρατήσεις αυτές κατά την 

καταβολή των συντάξεων, είτε καθ’ υπέρβαση των ποσών που αναλογούν στα 

επιστρεπτέα χρηματικά ποσά των μειώσεων, στα οποία δεν είχε γίνει κράτηση 

κατά την καταβολή των συντάξεων. Επομένως, παρακαλούμε, αφενός μεν να 

μη γίνεται κράτηση για ΕΑΣ, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, και να γίνεται 

με ορθό υπολογισμό η συμπληρωματική κράτηση των ποσών για Υγειονομική 

Περίθαλψη και αφετέρου να διορθωθούν τα ποσά της εν λόγω κράτησης σε 

όσες περιπτώσεις αυτή έγινε με εσφαλμένο υπολογισμό.  

 

Κοινοποίηση: κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

κ. Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

κ. Διοικητή του e-ΕΦΚΑ 

κ. Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα 
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Με τιμή 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Κων/νος Βαμβακίδης 

Πρόεδρος Εφετών ε.τ. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Γεωργία Μουτεβελή 

Ειρηνοδίκης ε.τ. 

 


