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Εξαιτίας της γνωστής πανδημίας και λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν 

ακόμη, αλλά και προς διαφύλαξη της υγείας και της ζωής των συναδέλφων, ύστερα 

από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν πραγματοποιείται η 

ετήσια τακτική γενική συνέλευση για το έτος 2020 και για το τρέχον έτος 2021. Γι’ 

αυτό προς ενημέρωση των συναδέλφων, το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την 

ανάγκη να εκθέσει με την παρούσα ανακοίνωση, έστω και συνοπτικά, τα πεπραγμένα 

της ως άνω διετίας, ώστε να γνωρίζουν τα μέλη της ένωσης τις δραστηριότητες και το 

έργο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενόψει μάλιστα και των 

επικείμενων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Παρά τα αυστηρά απαγορευτικά μέτρα που ίσχυσαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

(απαγόρευση μετακινήσεων εντός της πόλεως, εκτός νομού κ.λπ.) και τα 

περιοριστικά μέτρα που ίσχυσαν και ισχύουν ακόμα, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν 

έμεινε αδρανές σε όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αντίθετα, επέδειξε ενεργό 

δραστηριότητα και προέβη σε όλες τις ενέργειες που ήταν αναγκαίες, αλλά και 

εφικτές, για την προώθηση και την επίλυση των συνταξιοδοτικών ζητημάτων που 

απασχολούν τα μέλη και για την εκπλήρωση των κοινωνικών, οικονομικών, και 

λοιπών υποχρεώσεων της Ένωσης. Έτσι, το ανωτέρω χρονικό διάστημα, από το 

Διοικητικό Συμβούλιο έγιναν, μεταξύ άλλων, οι εξής ενέργειες: 

1) Στις 22-2-2020 και λίγες ημέρες πριν ακόμα γνωστοποιηθεί η επέλευση της 

επιδημίας, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας στο 

ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Η προσέλευση των συναδέλφων ήταν πολύ μεγάλη και μέσα σε 

ευχάριστο και εορταστικό κλίμα έγινε η κοπή της πίτας και η δεξίωση που 

ακολούθησε. 

2) Στις 02-07-2020 στάλθηκε συγχαρητήρια επιστολή για την εκλογή τους α) στη θέση 

της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας της Μαίρης Σαρπ και β) στη θέση της 

Προέδρου του Αρείου Πάγου της Αγγελικής Αλειφεροπούλου. 

3) Στις 03-07-2020 ανανεώθηκε η σύμβαση με την κλινική «Ερρίκος Ντυνάν». 

4) Στις 23-09-202 υποβλήθηκε έγγραφο αίτημα για συνάντηση του Δ.Σ με τον τότε 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ι. Βρούτση. 

5) Στις 29-09-2020 στάλθηκε συγχαρητήρια επιστολή για την εκλογή τους, προς τον 

Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 



6) Στις 24-01-2021 υποβλήθηκε α) υπόμνημα για τα συνταξιοδοτικά ζητήματα των 

μελών της Ένωσης στον Υπουργό Εργασίας κ. Χατζηδάκη και β) νέο αίτημα για 

συνάντηση μαζί του. 

7) Στις 25-01-2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ένωσης ενημερωτική 

ανακοίνωση για τα συνταξιοδοτικά θέματα, η οποία εστάλη και στα μέλη με SMS και 

e-mail. 

8) Στις 26-02-2021 υποβλήθηκε έγγραφο αίτημα προς τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης του ΕΦΚΑ για την απόδοση στην Ένωση της εισφοράς του άρθρου 102 

του ν.4387/2016, η οποία και αποδόθηκε.  

9) Στις 18-03-2021 στάλθηκε συγχαρητήρια επιστολή στα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. της 

Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (αρχαιρεσίες 8-3-2021). 

10) Στις 23-04-2021 υποβλήθηκε αίτημα προς τον ΈΦΚΑ (Διοικητή, αρμόδιο τμήμα) 

α) για τον ορθό επανυπολογισμό των συντάξεων των δικαστών με την προσθήκη του 

ποσού της μείωσης του ν. 4093/2012, κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων 1-4/2018 του 

Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και β) για τη διακοπή 

της κράτησης για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) κατ’ εφαρμογή των 

αποφάσεων 244/2017, 32/2018 και 504/2021 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

11) Στις 23-04-2021 υποβλήθηκε έγγραφο αίτημα προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ: α) για 

ειδική φορολόγηση (-25% του φορολογητέου εισοδήματος) των αναδρομικών του 

εντεκαμήνου (μείωση ν. 4093/2012 για το διάστημα Ιουνίου 2015 μέχρι Μάιο 2016) 

και β) για διακοπή της κράτησης για ΕΑΣ. 

12) Στις 26-04-2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ένωσης εκτενής ανακοίνωση 

και στάλθηκε αυτή με SMS και e-mail στα μέλη για την έκδοση της 504/2021 

αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί αντισυνταγματικότητας 

των διατάξεων επιβολής της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Για καλύτερη 

ενημέρωση των συναδέλφων παρατέθηκαν κρίσιμα αποσπάσματα της απόφασης. 

Έγινε επίσης ενημέρωση και για άλλα συνταξιοδοτικά θέματα. 

13) Στις 20-05-2021 υποβλήθηκε αίτημα (τρίτο) για συνάντηση με τον υπουργό 

Εργασίας κ. Χατζηδάκη και τον υφυπουργό Εργασίας κ. Τσακλόγλου. 

14) Στις 20-05-2021 υποβλήθηκε νέο υπόμνημα για τα συνταξιοδοτικά θέματα προς 

τους υπουργούς κ.κ. Χατζηδάκη και Τσακλόγλου 

15) Στις 28-06-2021 υποβλήθηκε δεύτερο έγγραφο προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. 

Πιτσιλή για την ειδική φορολόγηση των αναδρομικών του εντεκαμήνου (-25%) και 

την διακοπή κράτησης της ΕΑΣ. 

16) Στις 18-06-2021 υποβλήθηκε έγγραφο προς τον ΕΦΚΑ με αίτημα να μη γίνεται 

κράτηση για ΕΑΣ κατά την εκκαθάριση των αποφάσεων (κοινοποίηση και στους 

αρμόδιους υπουργούς) 



17) Στις 28-06-2021 στάλθηκε έγγραφο προς τον ΕΦΚΑ για την απαράδεκτη 

καθυστέρηση της απονομής της σύνταξης από το πρώην Ταμείο Νομικών 

(κοινοποίηση και στους αρμόδιους υπουργούς). 

18) Στις 28-06-2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ένωσης λεπτομερής 

ενημερωτική ανακοίνωση για την εκκαθάριση των αποφάσεων. Τεκμηριωμένη 

ανάλυση των γενομένων κρατήσεων (ΕΑΣ, Υγειον. Περίθαλψης, φόρου) κατά την 

εκκαθάριση των αποφάσεων. Ενημέρωση και για άλλα συνταξιοδοτικά ζητήματα. 

19) Στις 06-07-2021 στάλθηκαν συγχαρητήριες επιστολές για την εκλογή τους ως 

Προέδρων, των Δημητρίου Σκαλτσούνη (ΣτΕ), Μαρίας Γεωργίου (Α.Π.) και Ευγενίας 

Βελώνη (Ν.Σ.Κ.). 

20) Στις 14-07-2021 υποβλήθηκε νέο υπόμνημα (τρίτο) για τα συνταξιοδοτικά θέματα 

προς τους αρμόδιους υπουργούς (κ.κ. Χατζηδάκη και Τσακλόγλου). 

21) Στις 22-10-2021 έγινε με τηλεδιάσκεψη συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

κ. Τσακλόγλου. Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. ανέπτυξαν τεκμηριωμένα τις απόψεις τους 

για όλα τα συνταξιοδοτικά ζητήματα που απασχολούν τα μέλη της ένωσης. Μεταξύ 

άλλων συζητήθηκαν: α) η συμμόρφωση της πολιτείας με τις 1-4/2018 αποφάσεις του 

Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, β) η συντομότερη 

εκκαθάριση των σχετικών αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επιδικάζουν τα 

ποσά της μείωσης του άρθρου πρώτου παρ. Β υποπαρ. Β3 του ν. 4093/2012 και της 

περικοπής του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 και η καταβολή των ποσών αυτών με 

νομοθετική ρύθμιση σε όσους δεν άσκησαν αγωγές ή άσκησαν αγωγές για μικρότερα 

χρονικά διαστήματα, γ) η νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή των ποσών που 

παρακρατήθηκαν ως εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων για το χρονικό διάστημα 

από 1-2-2017 μέχρι 31-12-2018, ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη αγωγής, δ) η 

διόρθωση του αρχικού επανυπολογισμού των συντάξεων των δικαστικών 

λειτουργών από 1-1-2019,που έγινε με βάση το άρθρο 14 του ν.4387/2016 (νόμος 

Κατρούγκαλου), ώστε κατά τον υπολογισμό της σύνταξης, να προστεθεί στο ποσό των 

συντάξιμων αποδοχών και το ποσό της μείωσης της παρ Β υποπ Β3 άρθρου πρώτου 

του ν. 4093/2012, που κρίθηκε αντισυνταγματική με τις 1-4/2018 αποφάσεις του 

Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος. Το ίδιο να γίνει για τον 

νέο επανυπολογισμό των συνάξεων με βάση τον ν. 4670/2020 (νόμος Βρούτση), ε) η 

συντόμευση έκδοσης των συνταξιοδοτικών πράξεων από το πρώην Ταμείο Νομικών 

και η άμεση καταβολή των αναδρομικών (καθυστερούμενων συντάξεων) στους 

δικαιούχους, και στ) το ζήτημα της φορολόγησης των αναδρομικών, ώστε αυτά να 

φορολογηθούν αυτοτελώς. Ο κ. Υπουργός και οι παριστάμενοι νομικοί του 

σύμβουλοι άκουσαν με προσοχή και κατανόηση τις απόψεις των μελών του Δ.Σ. και 

ύστερα από ανταλλαγή απόψεων ο υπουργός δήλωσε ότι γενικώς γνωρίζει τα 

θέματα, ότι θα μελετηθούν σύντομα και τα επί μέρους ζητήματα που συζητήθηκαν 

και ότι πρόθεσή του είναι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα στα πλαίσια των 

οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Μετά την επισήμανση των μελών του Δ.Σ. ότι 

είναι ανεπαρκές το προσωπικό του αρμοδίου τμήματος του ΕΦΚΑ που απασχολείται 



με την εκκαθάριση των αποφάσεων, οι παριστάμενοι υπηρεσιακοί παράγοντες 

δήλωσαν ότι θα ληφθεί μέριμνα ώστε οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 

εκδόθηκαν και θα εκδοθούν να εκκαθαριστούν με ταχύτερο ρυθμό. Αυτή δε τη στιγμή 

γίνεται εκκαθάριση των αποφάσεων που κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι τον Ιούνιο 

του 2020. Σε κάθε περίπτωση, δήλωσαν, ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το 

ζήτημα αυτό. Επίσης, δήλωσαν ότι οι συνταξιοδοτικές πράξεις από το πρώην Ταμείο 

Νομικών (ήδη ΕΦΚΑ) θα εκδίδονται συντομότερα και ότι η καταβολή των 

αναδρομικών (καθυστερούμενων συντάξεων) του εν λόγω ταμείου θα γίνει σε όλους 

τους δικαιούχους μέχρι το τέλος του 2021. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 Κωνσταντίνος Βαμβακίδης  Γεωργία Μουτεβελή 

 Πρόεδρος Εφετών ε.τ.  Ειρηνοδίκης ε.τ. 

 

 


