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 ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

            ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

 

Του Συλλόγου µε την επωνυµία «Ενιαίο ∆ίκτυο Συνταξιούχων», που εδρεύει στον Αθήνα, 

όπως νοµίµως αυτός εκπροσωπείται.  

 

 ΚΑΤΑ 

 

1. Του Υπουργού  Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, 
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                                    αµφότεροι κατοικοεδρεύοντες στην Αθήνα.  

 

 

 -- Περί ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ -- 
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Α-Ιστορικό, Νομοθετικό πλαίσιο και Έννομο Συμφέρον 

 

∆υνάµει του άρθρου 1 της προσβαλλόµενης πράξης, που εκδόθηκε δυνάµει 

της εξουσιοδοτικής ρύθµισης διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4714/2020 

(Α’ 148), επιστρέφονται αναδροµικά ποσά συντάξεων και προσυνταξιοδοτικών 

παροχών που αντιστοιχούν στις πραγµατοποιηθείσες µειώσεις των κύριων συντάξεων 

για το χρονικό διάστηµα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες θεσπίστηκαν 

µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40) και τις διατάξεις 

της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 

222), καθώς και µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 476/28-02-2012 απόφασης των 

Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 499), 

δεν προβλέπεται όµως η επιστροφή των σχετικών περικοπών επικουρικών 

συντάξεων, δώρων και λοιπών περιορισµών που επιβλήθηκαν κατά την 

µνηµονιακή περίοδο, µολονότι αυτές κρίθηκαν αντισυνταγµατικές µε 

αµετάκλητες αποφάσεις του ∆ικαστηρίου. 

Αντιθέτως, κατά την παρ. 3 του ως άνω άρθρου 114 του ν. 4714/2020: 

«3. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων 

των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, 

µειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδοµάτων αδείας και 

εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστηµα από 11.6.2015 έως τη 

δηµοσίευση του ν. 4387/2016 δυνάµει των νόµων 4051/2012 και 4093/2012, 

αποσβέννυνται.» 

Η ως άνω διάταξη συµπληρώθηκε µε τη ρύθµιση του άρθρου 34 παρ. 4 του 

4734/2020 που προβλέπει ότι: 

«4.Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων 

του ιδιωτικού τοµέα για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, µειώσεις και 
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καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδοµάτων αδείας και εορτών 

Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστηµα από τις 11.6.2015 έως τη 

δηµοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάµει του ν. 4051/2012και του ν. 4093/2012, 

αποσβένονται.»  

 

 

Οι διαδοχικές  µειώσεις των συντάξεων µας που δεν καλύπτονται από τις 

ρυθµίσεις της προσβαλλοµένης προέκυψαν από τις εξής, ιδίως, µνηµονιακές 

ρυθµίσεις: 

 

• Το άρθρο 38 του ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 44 παρ. 10,11 και 12 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152/1.7.2011), µε 

τίτλο «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις 

εργασιακές σχέσεις» στο άρθρο 38 θέσπισε την επονοµαζόµενη «Εισφορά 

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» στους συνταξιούχους επί του συνόλου των 

µικτών αποδοχών της κύριας σύνταξης από 1
η
.8.2010: 

 

«Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
 
 1. Από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η 

οποία τηρείται σε λογαριασµό µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, στο 
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το οποίο συστάθηκε µε τις 
διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α`). 

 
 Σκοπός του Λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων των κλάδων κύριας 

σύνταξης Φ.Κ.Α., καθώς και η χρηµατοδότηση του Προγράµµατος "Πρόγραµµα 
κατ`οίκον φροντίδας συνταξιούχων"  

 
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την 

υποπαρ.10 παρ.Β` του άρθρου 138 του Ν.4052/2012,ΦΕΚ Α 41/1.3.2012. 
 
***Η εντός "  " φράση "Πρόγραµµα κατ`οίκον φροντίδας συνταξιούχων" 

αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 30 παρ.3 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α 
89/11.4.2012), αντί της φράσης  "Βοήθεια στο Σπίτι Συνταξιούχων" 

 
 2. Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων παρακρατείται µηνιαία κατά την 

καταβολή της σύνταξης από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του 
∆ηµοσίου, NAT και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της 
σύνταξης και καθορίζεται ως εξής: 

 
 α. Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3% 

 β. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 4% 

 γ. Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 5% 



 4

 δ. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 6% 

 ε. Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 7% 

 στ. Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 8% 

 ζ. Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 9% 

 η. Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 10% 

 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το άρθρο 44 παρ.10,11 και 12 Ν.3986/2011,ΦΕΚ Α 

152/1.7.2011: "10. Από 1.8.2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων (β) έως και (η) της 
παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α` 115), καθώς και του άρθρου 11 του 
ν. 3865/2010 (Α` 120) αναπροσαρµόζονται σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% και 14% 
αντίστοιχα". 

  
11. α) Από 1.8.2011, στους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, του NAT και των  
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας, 
παρακρατείται επιπλέον µηνιαία εισφορά ως εξής: 

 
i. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 

6%. 
ii. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 

8%  και 
 iii.      Για συντάξεις από 2.900,01 € και άνω, ποσοστό 10%. 
 
 β) Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως 

διαµορφώνεται µετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της 
προηγούµενης παραγράφου». 

  
 

• Το άρθρο 1 παρ. 10 του ν. 4024/2011 µε τίτλο «Συντάξεις 

∆ηµοσίου, ενιαίο µισθολόγιο κλπ.»:  

 

«10.α. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, οι οποίοι δεν 
έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, µειώνεται κατά 40% το ποσό της µηνιαίας 
κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Η κατά τα ανωτέρω µείωση 
διακόπτεται από την πρώτη του επόµενου µήνα από εκείνο κατά τον οποίο 
συµπληρώνεται το 55ο έτος της ηλικίας. Όσοι δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω µείωση, 
µειώνεται κατά 20% το ποσό της µηνιαίας κύριας σύνταξης τους που υπερβαίνει τα 
1.200 ευρώ. 

 
 β. Για τον προσδιορισµό του συνολικού ποσού της σύνταξης της 

προηγούµενης περίπτωσης, λαµβάνεται υπόψη το ποσό της µηνιαίας βασικής σύνταξης, 
καθώς και τα συγκαταβαλλόµενα µε αυτή ποσά του επιδόµατος εξοµάλυνσης του 
άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α` 117) και της τυχόν προσωπικής και αµεταβίβαστης 
διαφοράς, αφαιρουµένου του ποσού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του 
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άρθρου 11 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει µετά την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 
4002/2011 και της επιπλέον εισφοράς της περίπτωσης α` του ίδιου άρθρου και νόµου. 

 
 γ. Εξαιρούνται της µείωσης που προβλέπεται στην περίπτωση α` όσοι 

λαµβάνουν µε τη σύνταξη τους επίδοµα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 
ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α` 209) ή συνταξιοδοτούνται µε 
βάση τις διατάξεις των νόµων 1897/1990 (Α` 120) και 1977/1991 (Α` 185), καθώς και 
οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 80% και άνω.  

 
«Επίσης εξαιρούνται της µείωσης που προβλέπεται στην περίπτωση α`, οι 

συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωµα να 
συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3075/2002 και του άρθρου 
3 του ν. 3513/2006 (Α` 265), αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύµφωνα µε άλλες διατάξεις, 
καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγµένα η αναπηρία, 
όπως αυτή προσδιορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3075/2002 και του 
άρθρου 3 του ν. 3513/2006 (Α` 265), όπως αυτοί έχουν συµπληρωθεί, τροποποιηθεί και 
ισχύουν, επήλθε µετά τη συνταξιοδότηση τους.» 

 
*** Το µέσα σε " " πιο πάνω εδάφιο   προστέθηκε  µε το άρθρο 25 παρ.2 

Ν.4038/2012,ΦΕΚ Α 14/2.2.2012. 
 
Ειδικά από τη µείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α`, εξαιρούνται 

και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την 
Υπηρεσία, καθώς και όσοι εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν µε τη συµπλήρωση 
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιµης υπηρεσίας. 

 
 δ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεων από το 

∆ηµόσιο, η κατά περίπτωση µείωση της παραγράφου α` διενεργείται επί της κάθε 
σύνταξης χωριστά». 

 

• Το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4051/2012, µε τίτλο «Μείωση 

συντάξεων και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου»: 

 

«1. Τα ποσά της µηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα χίλια 
τριακόσια (1.300) ευρώ και καταβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και 
τους λοιπούς φορείς κύριας Ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, µειώνονται κατά 12% από 1.1.2012. Η µείωση αυτή 
καταλαµβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που 
χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού 
καθεστώτος. Για τη µείωση λαµβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 
κύριας σύνταξης. 

 
 Το ποσό της κύριας σύνταξης µετά και την παραπάνω µείωση της 

παραγράφου αυτής δεν µπορεί να υπολείπεται των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ». 
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• Ο ν. 4093/2012, το επονοµαζόµενο Μνηµόνιο 2, µε τίτλο 

«Μεσοπρόθεσµο 2013- 2016: συντάξεις, αποδοχές, εργατικά κλπ.» στην 

υποπαράγραφο ΙΑ5, όπως επίσης και στην υποπαράγραφο Β3, µειώνει εκ 

νέου τις συντάξιµες αποδοχές: 

 

 «1. Από 1.1.2013 η µηνιαία σύνταξη ή το άθροισµα των µηνιαίων 
συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία 
µειώνονται ως εξής: 

 
  α. Ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 

ευρώ µειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που 
εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ. 

 
  β. Ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ 

µειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που 
εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. 

 
  γ. Ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ 

µειώνεται κατά ποσοστό 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν 
µπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ. 

 
  δ. Ποσό σύνταξης ή συντάξεων από 3.000,00 ευρώ και άνω µειώνεται κατά 

ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να 
υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ. 

 
  Στο ως άνω άθροισµα λαµβάνονται υπόψη τα µερίσµατα, καθώς και κάθε 

είδους προσαυξήσεις. Επί του αθροίσµατος αυτού το ποσό της µείωσης επιµερίζεται 
αναλογικά σε κάθε φορέα ή τοµέα και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα 
ή τοµέα. 

 
  Για τον υπολογισµό του ποσοστού της µείωσης λαµβάνεται υπόψη το 

καταβλητέο ποσό συντάξεως ή του ως άνω αθροίσµατος την 31.12.2012 µετά τις 
µειώσεις και τις παρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. 

 
«Από τις ανωτέρω µειώσεις εξαιρούνται όσοι λαµβάνουν το µηνιαίο 

εξωϊδρυµατικό επίδοµα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α` 68), 
όπως ισχύουν». 

 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε τη 

παρ.4 του άρθρου 34 του  Ν. 4111/2013 ΦΕΚ Α 18/25-01-2013 µε έναρξη ισχύος από 
19/11/2012  όπως ορίζεται στη παρ. 3 του άρθρου 49 του αυτού νόµου». 
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… … …  

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3. 
 
 α. Η µηνιαία σύνταξη ή το άθροισµα των µηνιαίων συντάξεων και 

µερισµάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για 
οποιαδήποτε αιτία, µειώνεται ως εξής: 

 
 Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος συντάξεων: 
 αα. Άνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, µειώνεται το σύνολο 

του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να 
υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ. 

 ββ. Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, µειώνεται το σύνολο του 
ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να 
υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. 

γγ. από 2.000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, µειώνεται το σύνολο του 
ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να 
υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ και 

 δδ. από 3.000,01 ευρώ και άνω, µειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 
ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να 
υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.» 

 
*** Η  υποπερ.γγ΄ αντικαταστάθηκε από τις υποπερ.γγ` και δδ,ως άνω,  µε τη 

παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25-01-2013) µε έναρξη ισχύος την 
19/11/2012 όπως ορίζεται στη παρ. 5 του ιδίου άρθρου.        

  
 β. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού µείωσης λαµβάνεται υπόψη το ποσό 

της µηνιαίας βασικής σύνταξης ή των µηνιαίων βασικών συντάξεων όπως αυτά θα 
έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2012 µετά την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 
4002/2011, καθώς και των τυχόν µειώσεων που επιβλήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 
10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012». 

• Στο άρθρο 44 παρ. 13 του ν. 3986/2011 µε τίτλο µέτρα 

µεσοπρόθεσµου κλπ. θεσπίστηκε η Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων 

Επικουρικής Ασφάλισης: 

 

 «Η Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης 

παρακρατείται µηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των 

φορέων επικουρικής ασφάλισης, αρµοδιότητας όλων των Υπουργείων, καθώς και των 
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), τα οποία χορηγούν επικουρικές 
συντάξεις, δυνάµει ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση υποχρεωτικής 
ασφάλισης σε Φ.Κ.Α.. Η εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και 
καθορίζεται ως εξής: 
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 i. Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €, ποσοστό 3% 

 ii. Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €, ποσοστό 4% 

 iii. Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €, ποσοστό 5% 

 iv. Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €, ποσοστό 6% 

 v. Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €, ποσοστό 7% 

 vi. Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 €, ποσοστό 8% 

 vii. Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €, ποσοστό 9% 

 viii. Για συντάξεις από 650,01 € και άνω, ποσοστό 10%. 

 
 γ) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης µετά την παρακράτηση 

της εισφοράς δεν µπορεί να υπολείπεται των τριακοσίων ευρώ (300 €). 
 
 δ) Εξαιρούνται της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς οι συνταξιούχοι που 

λαµβάνουν το Εξωιδρυµατικό Επίδοµα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α` 68), όπως 
ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, 
όπως ισχύει, και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α` 165), που 
λαµβάνουν προσαύξηση της σύνταξης τους λόγω απόλυτης αναπηρίας. 

……… 
 14. α) Οι ασφαλισµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου 

Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) - Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και 
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.), Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης 
Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (Τ.Α.Ν.) - που έχουν υπαχθεί 
στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο µέχρι 31.12.1992, 
και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τοµείς ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, πέραν της 
προβλεπόµενης από γενικές ή καταστατικές διατάξεις εισφοράς ασφαλισµένου, 
καταβάλλουν πρόσθετη µηνιαία εισφορά ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της 
1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των προεδρικών διαταγµάτων 124/1993 (Α` 54), 
126/1993 (Α` 54) και 125/1993 (Α` 54), όπως ισχύει. 

 
 β) Στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του 

Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) τα ανωτέρω πρόσωπα 
καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά ύψους 0,6%, (4%) "0,4" και 0,65% αντίστοιχα στους 
Τοµείς, επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των προεδρικών διαταγµάτων 
124/1993 (Α` 54),126/1993 (Α` 54) και 125/1993 (Α` 54),όπως ισχύει. 

 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το άρθρο 61 παρ.9 Ν.3996/2011,ΦΕΚ Α 

170/5.8.2011:"Στην περίπτωση β` της παρ. 14 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 το 
οριζόµενο ποσοστό 4% γίνεται 0,4 % µε ισχύ από 1.1.2012 σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρ. 17 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011". 

 

• Επίσης, στο άρθρο 2 παρ. 3 και 4 του ν. 4024/2011, 

προστέθηκαν οι εξής διατάξεις αναφορικά µε την επικουρική σύνταξη: 
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«3. Από 1.11.2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους του Ενιαίου Ταµείου 
Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), το τµήµα της µηνιαίας επικουρικής 
σύνταξης, το οποίο, µετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων 
Επικουρικής Ασφάλισης της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α` 152), 
υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ, µειώνεται κατά ποσοστό 30%. Το ποσό της 
σύνταξης µετά την ανωτέρω µείωση, δεν δύναται να υπολείπεται των 150 ευρώ. 

 
 4. Από 1.11.2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους του Κλάδου Ασφάλισης 

Προσωπικού ∆ΕΗ του ΤΑΥΤΕ-ΚΩ, των Τοµέων «ΤΕΑΠ-ΟΤΕ», «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ», 
«ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕ-ΚΩ και στους 
συνταξιούχους του ΕΤΑΤ που λαµβάνουν µόνο επικουρική σύνταξη, καθώς και στους 
συνταξιούχους του ΕΤΑΤ στο 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής 
σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους  

προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, το ποσό της µηνιαίας επικουρικής 
σύνταξης µειώνεται κατά ποσοστό 15% και για τους συνταξιούχους του Μ.Τ. Π.Υ. κατά 
ποσοστό 20%. Σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν. 
3986/2011, προηγείται η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων 
Επικουρικής Ασφάλισης. Ειδικά για το Μ.Τ.Π.Υ., το τµήµα του µερίσµατος που, µετά 
τις ανωτέρω παρακρατήσεις υπερβαίνει τα 500 ευρώ µηνιαίως, µειώνεται κατά 50%». 

 

• Το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4051/2012 αναφορικά µε τις µειώσεις 

στο ποσό της επικουρικής συντάξεως:  

 

«2. Τα καταβαλλόµενα ποσά συντάξεων από το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής 
Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τους Τοµείς του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης 
Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 
(ΤΕΑ∆Υ) και τους Τοµείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑ∆ΚΥ», το Ενιαίο Ταµείο 
Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), τους Τοµείς του Κλάδου Επικουρικής 
Ασφάλισης του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής 
Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, 
µειώνονται από 1.1.2012 ως εξής: 

 
 Οι συντάξεις έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο 

συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης µετά τη µείωση δεν µπορεί να υπολείπεται του 
ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. 

 
 Οι συντάξεις από διακόσια πενήντα ευρώ και ένα λεπτό (250,01) έως 

τριακόσια (300) ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης 
µετά τη µείωση δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων είκοσι πέντε (225) 
ευρώ. 

 
 Οι συντάξεις από τριακόσια ευρώ και ένα λεπτό (300,01) και άνω κατά 

ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης µετά τη µείωση δεν µπορεί να 
υπολείπεται του ποσού των διακοσίων πενήντα πέντε (255) ευρώ. 
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 Τα ποσοστά των µειώσεων αυτών καταλαµβάνουν και το 50% του 

συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το 
ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. 

 
 Για τη µείωση λαµβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 

επικουρικής σύνταξης. 
 

3. Από τη µείωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι 
συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του τέταρτου και πέµπτου εδαφίου 
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 4. Οι αναδροµικές µειώσεις των παραγράφων 1 και 2 παρακρατούνται σε 8 

ισόποσες µηνιαίες δόσεις αρχής γενοµένης από τη σύνταξη Μαΐου 2012». 

 

Περικοπή και µεταγενέστερα πλήρης κατάργηση των δώρων εορτών 

Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και επιδόµατος αδείας: 

 

• Οι µειώσεις και καταργήσεις των δώρων του Πάσχα, των 

Χριστουγέννων καθώς και του επιδόµατος αδείας αναλυτικά 

περιλαµβάνονται στο άρθρο 3 παρ. 10 του ν. 3845/2010 µε τίτλο «Μέτρα 
στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο», 

όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 τουν. 4038/2012: 

 

«10. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα 

αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή 
κανονιστικής πράξης, για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους όλων των Φορέων 
Κύριας Ασφάλισης, µε εξαίρεση τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α., χορηγούνται εφόσον ο 

δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας και το ύψος καθορίζεται ως εξής: 
α) Το επίδοµα εορτής Χριστουγέννων, στο ποσό των 400 ευρώ. 
β) Το επίδοµα εορτής Πάσχα, στο ποσό των 200 ευρώ. 
γ) Το επίδοµα αδείας, στο ποσό των 200 ευρώ.  
 
……. 
 
14. Τα επιδόµατα της παραγράφου 10 δεν καταβάλλονται, εφόσον οι 

καταβαλλόµενες συντάξεις, συµπεριλαµβανοµένων και των επιδοµάτων της 
παραγράφου 10, υπολογιζόµενες σε 12µηνη βάση υπερβαίνουν κατά µήνα, τα 2.500 

ευρώ. Αν, µε την καταβολή των επιδοµάτων της παραγράφου 10, οι καταβαλλόµενες 
συντάξεις υπερβαίνουν το ποσό αυτό, τα επιδόµατα της παραγράφου 10 καταβάλλονται 
µέχρι του ορίου των 2.500 ευρώ, µε ανάλογη µείωσή τους». 
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• Το Μνηµόνιο 3, ήτοι ο νόµος 4093/2012, στην παράγραφο Β 

και υποπαράγραφο Β4, όπως επίσης και στην υποπαράγραφο ΙΑ6, 

καταργεί παντελώς τα ανωτέρω επιδόµατα, καταστρατηγώντας 

κατάφωρα τις διατάξεις του Συντάγµατος και των διεθνών συνθηκών: 

 

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.4. 
 
 Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδοµα 

αδείας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2592/1998 (Α` 57) και 
του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010 (Α` 67) καταργούνται. 

 
…… 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.6 
 

 3. Από 1.1.2013 τα επιδόµατα και δώρα εορτών Χριστουγέννων και 
Πάσχα και το επίδοµα αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική 
διάταξη νόµου ή κανονιστική πράξη ή καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και 
βοηθηµατούχους όλων των φορέων και τοµέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς 
και του ΟΓΑ, του NAT και της Τράπεζας της Ελλάδος καταργούνται.  

 
 Κατ` εξαίρεση από 1.1.2013 χορηγείται σε όσους λαµβάνουν το 

εξωϊδρυµατικό επίδοµα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως 
ισχύουν, ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του εξωϊδρυµατικού επιδόµατος 
και ως δώρο Πάσχα και επιδόµατος αδείας το ήµισυ του µηνιαία καταβαλλόµενου 
επιδόµατος. Το ανωτέρω συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, 
καθώς και του επιδόµατος αδείας επιµερίζεται σε δωδεκάµηνη βάση και προσαυξάνει 
τη µηνιαία σύνταξη τους.» 

 
*** Το τελευταίο εδάφιο της περ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω  µε τη παρ.6 

του άρθρου 34 του  Ν. 4111/2013 ΦΕΚ Α 18/25-01-2013 µε έναρξη ισχύος από 
19/11/2012  όπως ορίζεται στη παρ. 3 του άρθρου 49 του αυτού νόµου». 

 

Ήδη προσβάλλουµε, ως συνταξιοδοτική οργάνωση, την υπουργική αυτή 

απόφαση εµπρόθεσµα και µε προφανές έννοµο συµφέρον, κατά την πάγια 

νοµολογία, η οποία δέχεται ότι υφίσταται ειδικό έννοµο συµφέρον για την 

προσβολή οποιασδήποτε πράξης που προξενεί βλάβη στα ηθικά συµφέροντα του 

νοµικού προσώπου να υπερασπίσει αγαθά που περιλαµβάνονται στους σκοπούς του 

(ενδεικτικά  ΣτΕ 2759/1994, 5148/1987, 4576/1977), για τους παρακάτω λόγους και 

όσους νόµιµα προσθέσουµε στο µέλλον: 
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Β- Λόγοι Ακύρωσης 

 

Β-1 Λόγω παράβασης του δεδικασμένου των αποφάσεων 

2287-2288/2015 Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 

Κατά τη διάταξη της παραγρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγµατος, «η 

∆ιοίκηση (άρα και η κανονιστικώς δρώσα ∆ιοίκηση) έχει υποχρέωση να 

συµµορφώνεται µε τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ. Η παράβαση της υποχρέωσης 

αυτής δηµιουργεί ευθύνη για κάθε υπαίτιο όργανο, όπως νόµος ορίζει». Σύµφωνα δε 

µε τη παραγρ. 4 του άρθρου 50 του ∆/τος 18/1989, οι διοικητικές αρχές πρέπει να 

συµµορφώνονται, κατά  τις ιδιαίτερες κάθε φορά περιπτώσεις, µε θετική ενέργεια, 

προς το περιεχόµενο της απόφασης του ΣτΕ. Η πράξη θεωρείται σαν να µην 

εκδόθηκε και επαναφέρεται αυτοδικαίως η πραγµατική και νοµική κατάσταση που 

υπήρχε πριν από την έκδοση της πράξης αυτή (ΣτΕ 4690/1983). Τυπική ανάκληση 

της πράξης που ακυρώθηκε, από την αρχή, η οποία την είχε εκδώσει, δεν χρειάζεται 

(ΣτΕ 4832/1987). Συνεπώς, η ακυρωτική απόφαση κατά το διατακτικό της, δηλαδή το 

ακυρωτικό αποτέλεσµά της, ισχύει απέναντι σε όλους (Π∆ 18/1989, άρθρο 50 παρ.1). 

Η ακύρωση της κανονιστικής πράξης καθιστά ακυρωτέα οποιαδήποτε άλλη 

διοικητική πράξη, η οποία στηρίζεται σ’αυτήν (ΣτΕ 1665/1987), ή προσβάλλεται (ΣΕ 

658/1986) µεταγενέστερα (ΣΕ 3028/1986). 

Η υποχρέωση της ∆ιοίκησης για συµµόρφωση συνίσταται στην έκδοση 

των αναγκαίων διοικητικών πράξεων: α) για την αποκατάσταση της νοµικής και 

πραγµατικής κατάστασης που θα υπήρχε, εάν η πράξη που ακυρώθηκε και δεν είχε 

εκδοθεί ή η παράλειψη που ακυρώθηκε δεν είχε συντελεσθεί και β) για τη δηµιουργία 

των νοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τους κανόνες δικαίου, των οποίων η 

παράβαση επέφερε την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης (ΣτΕ 1383/1982). 

Συνεπώς, η διοίκηση είχε υποχρέωση να συµµορφωθεί προς τις αποφάσεις που 

έκριναν αντισυνταγµατικές τις περικοπές των συντάξεων µας, κατ’εφαρµογή 

των προαναφερθεισών διατάξεων αποφασίζοντας την επιστροφή του συνόλου 

των περικοπών που κρίθηκαν αντισυνταγµατικές.  

Ειδικότερα, η προσβαλλοµένη έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε τις συνέπειες 

του δεδικασµένου των αποφάσεων 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολοµέλειας του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, όπως σαφώς προκύπτει και από το σκεπτικό της 

πρόσφατης, απόφασης 1439/2020 της Ολοµέλειας του ΣτΕ µε την οποία κρίθηκε, στο 

πλαίσιο της εξέτασης της συνταγµατικότητας του ν. 4387/2016 επί λέξει: 

 «σκ.21 - β) Η παραπάνω διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 περ. α του ν. 
4387/2016 δεν καταλαµβάνει ρυθµιστικά και το χρονικό διάστηµα από 1.1.2013 έως 
11.5.2016, για το οποίο ισχύουν τα κριθέντα µε τις 2287-2288/2015 αποφάσεις της 

Ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατείας»….. «σκ.14 - Ακολούθως, ο ν. 
4051/2012, µε τίτλο «Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες 
ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (Α΄ 40), 
προέβλεψε νέες περικοπές για τις συντάξεις του ∆ηµοσίου και για τις κύριες συντάξεις 
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των φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως που υπερέβαιναν τα 1300 ευρώ (άρθρα 1 παρ. 1 
και 6 παρ. 1, αντιστοίχως), καθώς και για τις επικουρικές συντάξεις που υπερέβαιναν 
τα 250 ευρώ (άρθρο 6 παρ. 2). Περαιτέρω, µε το άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.5 
περ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν. 4093/2012, «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-
2016» (Α΄ 222), προβλέφθηκαν περαιτέρω µειώσεις σε ποσοστά από 5% έως και 20%, 
για τις από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία συντάξεις, που υπερέβαιναν 
είτε αυτοτελώς είτε αθροιστικώς τα 1.000 ευρώ, για το πέραν των 1000 ευρώ ποσό, 
καθώς και κατάργηση των δώρων εορτών και των επιδοµάτων αδείας των 
συνταξιούχων των οργανισµών κοινωνικής ασφαλίσεως. «σκ.15- Επειδή, οι τελευταίες 
περικοπές των συντάξεων, που επήλθαν, κατ’ εφαρµογή του δεύτερου Μνηµονίου 
Συνεννόησης (ν. 4046/2012), µε τους ανωτέρω νόµους 4051/2012 και 4093/2012, 
κρίθηκαν αντισυνταγµατικές µε τις 2287 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολοµελείας 

του Συµβουλίου της Επικρατείας για το λόγο ότι δεν προηγήθηκε των εν λόγω 

περικοπών, οι οποίες θεσπίσθηκαν σε συνέχεια των περιγραφόµενων ανωτέρω 

προηγούµενων περικοπών των συντάξεων - οι οποίες κρίθηκαν συνταγµατικές - 

και ενώ είχε παρέλθει διετία από τον πρώτο αιφνιδιασµό της οικονοµικής κρίσης, 

η ειδική µελέτη που περιγράφεται στις ως άνω αποφάσεις. 

 

Ρητά, εποµένως, κρίθηκε ότι µε την 1891/2019 απόφαση της Ολοµέλειας 

ότι οι ένδικες περικοπές δικαιολογούνται επαρκώς, όχι αυτοτελώς αλλά ως 

εντασσόµενες στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού συστήµατος του ν. 4387/2016. 

Συνεπώς ναι µεν η  θεσπισθείσα µε το άρθρο 14 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4387/2016 

ρύθµιση της συνέχισης καταβολής των συντάξεων, όπως είχαν διαµορφωθεί µετά µε 

τις µειώσεις που επήλθαν µε τους ν. 4051/2012 και 4093/2012 για το χρονικό 

διάστηµα από την έναρξη ισχύος του νόµου 4387/2016 και εφεξής, είναι σύµφωνη µε 

το Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α, όµως η διάταξη αυτή δεν καταλαµβάνει ρυθµιστικά 

και το χρονικό διάστηµα από 1.1.2013 έως 11.5.2016, για το οποίο ισχύουν τα 

κριθέντα µε τις 2287-2288/2015 αποφάσεις.  

 

Συνεπώς, η προσβαλλοµένη παραβιάζει το δεδικασµένο των ανωτέρω 

αποφάσεων, στο βαθµό που περιορίζεται στην καταβολή ποσών συντάξεων µόνο 

στην κύρια σύνταξη, χωρίς να διαλαµβάνει ουδεµία ρύθµιση για τις περικοπές 

στην επικουρική σύνταξη και την κατάργηση των επιδοµάτων των δώρων και 

αδείας και πρέπει να ακυρωθεί.  

 

Β-2 Λόγω αντίθεσης στην συνταγματική αρχή της 

διάκρισης των λειτουργιών 

 

Η νοµιµότητα της προσβαλλοµένης θα πρέπει να εξεταστεί και σε 

συνδυασµό µε την πρόβλεψη της εξουσιοδοτικής της διάταξης (παρ. 3 του ως άρθρου 
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114 του ν. 4714/2020) κατά την οποία µε την καταβολή των ποσών που προβλέπει, 

αποσβένονται όλες οι αξιώσεις των συνταξιούχων για ποσά που αντιστοιχούν σε 

περικοπές, µειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδοµάτων 

αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστηµα από 

11.6.2015 έως τη δηµοσίευση του ν. 4387/2016 δυνάµει των νόµων 4051/2012 και 

4093/2012. Όπως δε προαναφέρθηκε (παραπάνω, Α), η ως άνω διάταξη 

συµπληρώθηκε µε τη ρύθµιση του άρθρου 34 παρ. 4 του 4734/2020 που προβλέπει 

ότι µε την καταβολή των παραπάνω ποσών οι αξιώσεις των συνταξιούχων του 

ιδιωτικού τοµέα για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, µειώσεις και καταργήσεις 

κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδοµάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και 

Πάσχα, κατά το χρονικό διάστηµα από τις 11.6.2015 έως τη δηµοσίευση του ν. 

4387/2016, δυνάµει του ν. 4051/2012και του ν. 4093/2012, αποσβένονται.. 

Οι παραπάνω ρυθµίσεις, στο βαθµό που επεµβαίνουν σε ήδη γεγενηµένες 

απαιτήσεις και απαγορεύουν αυτές να κριθούν από τα δικαστήρια, είναι αντίθετη στη 

θεµελιώδη διάταξη του άρθρου 26 του Συντάγµατος περί διάκρισης των λειτουργιών, 

η οποία λειτουργεί ως αυτοτελής συνταγµατικός κανόνας, που παραβιάζεται όταν 

αφαιρείται διαφορά από το δικαστήριο όπου µπορεί να ασκηθεί. Όπως έχει κριθεί, ο 

νοµοθέτης δεν δύναται να θεσπίζει απόσβεση αναγνωρισµένων µε αµετάκλητες. 

δικαστικές αποφάσεις απαιτήσεων ούτε να καταργεί εκκρεµείς δίκες, «διότι άλλως 

θα αφαιρείτο η διαφορά από το δικαστήριον ενώπιον του οποίου είναι εκκρεµής, 

κατά παράβασις ούτω του άρθρου 26 του Συντάγµατος (ΣτΕ Ολ. 542/1999).  

Το γεγονός ότι µε την υπό κρίση εξουσιοδοτική ρύθµιση επιτρέπεται η 

συνέχιση των ήδη εκκρεµών δικών δεν αναιρεί τη αντισυνταγµατικότητα, στο βαθµό 

που κωλύει την δικαστική διεκδίκηση αξιώσεων µε την ίδια βάση, δεδοµένου ότι 

στον πυρήνα της δικαστικής κρίσης, η διάκριση της νοµοθετικής εξουσίας από τη 

δικαστική εντοπίζεται στην ταύτιση αµετάκλητης απόφασης και δεδικασµένου και 

στην αδυναµία του νοµοθέτη να επέµβει επ’αυτών. (βλ. σχετικά ΣτΕ (Ολ.) 2000/1992 

και τις συναφείς ΣτΕ 407/2009, ΣτΕ1779/2009, ΣτΕ1996/2009 και ΣτΕ1658/2008.)  

 Ανάλογη είναι και η κρίση του Αρείου Πάγου, ο οποίος γενικά θεωρεί (βλ. 

ενδεικτικά ΑΠ 73/1989 ότι «η νοµοθετική εξουσία δεν δεσµεύεται να ρυθµίσει µε 

νέους κανόνες δικαίου δικαιώµατα που αποκτήθηκαν µε προϊσχύσαντες νόµους ή 

αναγνωρίστηκαν µε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, που αναφέρονται στις 

ενοχικές σχέσεις και στα ενοχικά δικαιώµατα, δεν µπορεί όµως να προσβάλει µε 

οποιοδήποτε τρόπο ήδη γεγενηµένα και  κεκτηµένα δικαιώµατα, που είναι 

κατοχυρωµένα από το Σύνταγµα, όπως είναι το ατοµικό δικαίωµα της ιδιοκτησίας 

του άρθρου 17 του Συντάγµατος». 

Άρα η προσβαλλοµένη πρέπει να ακυρωθεί και για το λόγο αυτό.  

 

Β-3 Λόγω αντίθεσης στο άρθρο 20 παρ. 1 του 

Συντάγματος και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ 

Στο βαθµό που η προσβαλλοµένη κωλύει, ερµηνευόµενη, όπως εκτέθηκε 

στον προηγούµενο λόγο ακύρωσης, σε συνδυασµό µε την παρ. 3 του άρθρου 114 του 
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ν. 4714/2020 και  την παρ. 4 άρθρου 34 του 4734/2020 την δικαστική διεκδίκηση 

άλλων αξιώσεων εκτός από αυτές που προβλέπει, συνιστά προσβολή του 

δικαιώµατος έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια  και του δικαιώµατος για δίκαιη 

δίκη, που κατοχυρώνονται αντίστοιχα από τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 

της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) 

Ως γνωστό, κατά τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α), η αρχή της δίκαιης δίκης γίνεται αντιληπτή ως 

επιταγή δηλαδή για µία ανεξάρτητη και αντικειµενική δικανική κρίση κατά το 

περιεχόµενο κάθε υπόθεσης. Στην απόφαση του Ε∆∆Α της 9.12.1994 Στραν κατά 

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κρίθηκε συναφώς ότι ο νοµοθέτης δεν µπορεί να ρυθµίσει 

ζήτηµα που είναι αντικείµενο δίκης και στο οποίο είναι διάδικος. Ανάλογα έχει 

ερµηνευτεί η υποχρέωση αυτή και από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε 

την οποία «κατά την έννοιαν της διατάξεως  του άρθρου 6§1 της Συµβάσεως της 

Ρώµης δεν επιτρέπεται η διά νόµου κατάργησις εκκρεµών δικών, εις τας οποίας 

µετέχει και πρόσωπον το οποίον εµφανίζεται να ασκεί δηµόσιαν εξουσίαν¨(ΣτΕ Ολ. 

542/1999, ΣτΕ 2993/2007, 1349/2009, 1779/2009, 2006/2008).  

Η κρίση αυτή βασίζεται στην θεµελιώδη αρχή της ισότητας των διαδίκων,  

οποία ορίζει τον κανονιστικό πυρήνα της δίκαιης δίκης, ως απόρροια της 

θεµελιώδους αρχής του κράτους δικαίου και απαγορεύει οποιαδήποτε επέµβαση της 

νοµοθετικής λειτουργίας στη δικαστική που αποσκοπεί να επηρεάσει τη δικαστική 

έκβαση. Ανάλογα κρίνει και ο Άρειος Πάγος. Βλ. ενδεικτικά την ΑΠ 416/2004 όπου 

το Ανώτατο Πολιτικό ∆ικαστήριο κρίνει έκρινε διάταξη νόµου, που παρενέβαινε  

σε εκκρεµή δίκη κατά τρόπο καθοριστικό, µε την έννοια ότι η έκβαση της δίκης θα 

ήταν ευνοϊκή για το διάδικο µέρος που είναι φορέας δηµόσιας εξουσίας, ως αντίθετη 

στο δικαίωµα κάθε προσώπου για δίκαιη δίκη, ως έκφραση νόµιµης προσδοκίας για 

δικαστική ικανοποίηση περιουσιακού δικαιώµατος.  

 

Β-4 Λόγω παράβασης του άρθρου 1 του Πρώτου 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ 

Πέραν των προαναφερθέντων λόγων, ο περιορισµός των επιστροφών των 

αντισυνταγµατικών περικοπών και η απόσβεση των λοιπών συναφών απαιτήσεων 

κρίθηκε πρόσφατα και από την Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως αντίθετες 

στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α. Ειδικότερα, κατά την 

3ης Ειδικής Συνεδρίασης της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 23-9-2020 

βάσει του άρθρου 73 παρ. 2 του Συντάγµατος, µε την εξής κρίση: 

22.∆οθέντος όµως ότι οι προαναφερόµενες αξιώσεις έχουν οιονεί 
αναγνωρισθεί δικαστικά, µε τη διάγνωση, σε πρότυπες δίκες, του ανίσχυρου των 
διατάξεων των περιπτ. 17, 21, 27 και 28 της υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012, µε βάση τις οποίες εχώρησαν οι αναπροσαρµογές, και δεν 
έχουν υποπέσει, όπως ήδη εκτέθηκε, σε παραγραφή, η απόσβεσή τους, ενώ παραµένουν 
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ενεργές και χωρίς µε τις προτεινόµενες διατάξεις να προβλέπεται η ικανοποίηση 
τους, θα µπορούσε να θέσει ζήτηµα επέµβασης του νοµοθέτη σε γεννηµένα 

περιουσιακά δικαιώµατα. 

23. Και είναι µεν αληθές ότι τέτοιες επεµβάσεις εκ προοιµίου δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ότι αποκλείονται, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι συντρέχουν λόγοι 
δηµοσίου συµφέροντος που τις επιβάλλουν και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Ως 
εκ τούτου δικαιολογείται, σε κάθε περίπτωση, επιφύλαξη, ως προς τη συµβατότητα των 
επίµαχων ρυθµίσεων προς το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 
ΕΣ∆Α. 

Ως γνωστό,  µε το εν λόγω άρθρο, κατοχυρώνεται ο σεβασµός της 

περιουσίας του προσώπου, την οποία µπορεί να τη στερηθεί µόνο για λόγους 

δηµόσιας ωφέλειας (βλ. πάγια νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, στο εξής Ε.∆.∆.Α., Pressos Compania Naviera SA 
κατά Βελγίου της 20.11.1995, Pine Valley Development κατά Ιρλανδίας της 
2.11.1991, Γεωργιάδης κατά Ελλάδος της 28.3.2000, ΣτΕ 3739/1999, Ε.∆.Κ.Α. 
1999, σελ. 16).  

Στην έννοια της περιουσίας, όπως προστατεύεται από το Πρώτο Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο, περιλαµβάνονται όχι µόνο τα εµπράγµατα δικαιώµατα, αλλά και τα 

δικαιώµατα "περιουσιακής φύσεως" και τα κεκτηµένα "οικονοµικά συµφέροντα" και 

ειδικότερα απαιτήσεις, εφόσον υπάρχει νόµιµη προσδοκία, µε βάση το ισχύον, έως 

την προσφυγή στο δικαστήριο, δίκαιο, ότι µπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά (βλ. 
Ε.∆.∆.Α., Pressos Compania Naviera SA κατά Βελγίου της 20.11.1995, Pine Valley 
Development κατά Ιρλανδίας της 2.11.1991, Γεωργιάδης κατά Ελλάδος της 28.3.2000, 
ΣτΕ 3739/1999, Ε.∆.Κ.Α. 1999, σελ. 16). 

 
 Παρόµοιας φύσης είναι και τα ενοχικά δικαιώµατα επί σύνταξης (Ε.∆.∆.Α. 

υπόθεση Αζινάς κατά Κύπρου της 20.6.2002, υπόθεση Αντωνακόπουλου κ.α. κατά 
Ελλάδος της 14.12.1999, Γεωργιάδης κατά Ελλάδος της 28.3.2000, Ε.Σ. [Ολ] 
2274/1997, ΣτΕ 3739/1999) και για το λόγο αυτό το Ε.∆.∆.Α. δέχεται ότι στα 

διανεµητικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, όπως είναι το ελληνικό,  

απαγορεύεται η ουσιώδης µείωση της σύνταξης (βλ. την απόφαση Ε∆∆Α της 12ης 
Οκτωβρίου 2004, Kjartan Ásmundsson  κατά Ισλανδίας, Ε∆ΚΑ, 2005, σ. 97, µε 
παρατηρήσεις Π. Πετρόγλου) και προβαίνει σε έλεγχο αναλογικότητας του µέτρου µε 

το οποίο µειώνεται η παροχή σε σχέση µε τον σκοπό δηµοσίου συµφέροντος που 

επιδιώκεται  και µε την προστασία του πυρήνα του  δικαιώµατος.   

          Το Ε.∆.∆.Α. έχει κρίνει, µεταξύ άλλων, ότι η καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών απορρέει από το δικαίωµα για απόληψη παροχών, που 

θεωρείται περιουσιακό δικαίωµα, αν και χωρίς να συνδέεται αυτό µε ένα 

ορισµένο ύψος παροχών (απόφαση Αζινάς κατά Κύπρου της 20.6.2002). 

Προσθέτως και µη ανταποδοτικές παροχές προνοµιακού χαρακτήρα θεωρήθηκε, 
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ότι προστατεύονται ως περιουσιακές (αποφάσεις Gaygusuz κατά Αυστρίας της 

16.9.1996, Koua Poirrez κατά Γαλλίας της 30.9.2003, Wessels-Bergervoet κατά 

Ολλανδίας της 4.6.2002). Ο ασφαλισµένος προστατεύεται από την αρχή της 

δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης ως προς την προσδοκία του (espérance légitime) 

για ασφαλιστική παροχή, εφόσον οι αξιώσεις του ερείδονται σε παγιωµένη 

νοµολογία των εθνικών δικαστηρίων, όπως αυτή του Συµβουλίου της Επικρατείας 

σχετικά µε τη δυνατότητα αναγνωρίσεως, κατόπιν εξαγοράς, του χρόνου 

πραγµατικής προϋπηρεσίας Ελλήνων οµογενών στην Τουρκία (Ε.∆.∆.Α., 

απόφαση της 19.6.2008, Ιχτιάρογλου κατά Ελλάδας). 

 

Συνεπώς, η αναγνωριζόµενη από το υφιστάµενο δίκαιο απαίτηση 

του ήδη συνταξιούχου για καταβολή της κανονισθείσας σε αυτόν σύνταξης  

στο ακέραιο, η οποία έχει ήδη γεννηθεί και, εποµένως, αποτελεί από τη 

γέννησή της στοιχείο της περιουσίας του, δεν επιτρέπεται να περιορισθεί µε 

µεταγενέστερη νοµοθετική ρύθµιση, εάν δεν συντρέχουν λόγοι πραγµατικής 

δηµόσιας ωφέλειας, οι οποίοι να δικαιολογούν τον περιορισµό, γιατί δεν 

συµβιβάζεται µε το άρθρο 1 εδάφιο α΄ του Π.Π.Π. της Ε.Σ.∆.Α, αφού τείνει σε 

αδικαιολόγητη αποστέρηση προστατευόµενου από αυτό περιουσιακού αγαθού 

(βλ. Ε.Σ. 27/2004 [Πράξη], Ε.∆.Κ.Α., 2004, σελ. 288, 36/2006, Ε.∆.∆.∆., 2006, 

σελ. 360).  

 
Εποµένως, ο κοινός νοµοθέτης δύναται, συµφώνως προς την ανωτέρω 

διάταξη του άρθρου 1 του ανωτέρω Πρωτοκόλλου, να στερήσει τον δικαιούχο 

από γεγεννηµένα ως άνω δικαιώµατα, αλλά µόνο «δια λόγους δηµόσιας ωφελείας 

και υπό τους προβλεπόµενους υπό του νόµου και των γενικών αρχών του 

διεθνούς δικαίου όρους», οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται και να αιτιολογούνται 

ειδικώς. Απαιτείται εποµένως, όχι απλώς η ύπαρξη δηµόσιας ωφέλειας (που 

µάλιστα πάντα υπάρχει, ως δηµοσιονοµικό όφελος επί απόσβεσης ή 

περιορισµού περιουσιακών δικαιωµάτων, τα οποία υφίστανται έναντι του 

∆ηµοσίου), αλλά και η συνδροµή περαιτέρω τασσόµενων σχετικών από τον 

νόµο ή τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου όρων, όπως είναι η καθ’ 

ορισµένη διαδικασία διαπίστωση της δηµόσιας ωφέλειας, ή η θέσπιση άλλων 

υπέρ των δικαιούχων παροχών ή πλεονεκτηµάτων που αντισταθµίζουν την 

περιουσιακή απώλεια (Ελ. Συν. 1562/2005, Ε.∆.∆.∆., 2005, σελ. 822, βλ. σχετικά 
Π. Παπαρηγοπούλου, Ανταποδοτική και βασική σύνταξη σε αναζήτηση 
ακριβοδικίας, Εισήγηση στο ∆ΣΑ, Ιούνιος 2010) 

 

Ειδικότερα αναφορικά µε την µείωση και τη µεταγενέστερη πλήρη 

περικοπή των δώρων, πρόκειται περί προδήλως µη ανεκτής νοµοθετικής 

παρέµβασης σε θεµελιωµένο περιουσιακό δικαίωµα και ουσιαστικά περί πλήρους 

αποστέρησης του δικαιώµατος στην περιουσία. Άλλωστε, η προσβολή του 

δικαιώµατος µας στην περιουσία δεν επιτρέπεται να κρίνεται αυτοτελώς και 

µεµονωµένα βάσει κάθε µιας από τις προαναφερθείσες διατάξεις, αλλά 
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λαµβάνοντας τις υπόψη ως οργανικό όλο, εφόσον το µνηµονιακό «πρόγραµµα» 

ήταν διαρκές και οι µειώσεις είναι σωρευτικές σε βάρος συγκεκριµένης µερίδας 

πολιτών. Οι µειώσεις αυτές αποτέλεσµα καταλήγουν σε υπέρµετρη απώλεια του 

προηγούµενου εισοδήµατος (του εισοδήµατος πριν τις µνηµονιακές ρυθµίσεις) 

και ο αιφνιδιαστικός, βίαιος και χωρίς τέλος τρόπος εφαρµογής κλονίζουν ριζικά 

την οικονοµική κατάσταση των εργαζοµένων και ανατρέπουν το επίπεδο της 

αγοραστικής δύναµης και τον πυρήνα της ζωής όπως καλόπιστα και µε 

εµπιστοσύνη απέναντι στο κράτος είχαν αποβλέψει.  

 
 

Β-5 Λόγω αντίθεσης στο άρθρο 12 του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Χάρτη 

  

Η µη πλήρης επιστροφή των περικοπών των συντάξεων είναι ευθέως 

αντίθετες στο άρθρο 12 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ), πράγµα που έχει 

ήδη κριθεί µε σειρά αποφάσεων του δικαιοδοτικού οργάνου επίβλεψης του, της 

Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων (αποφάσεις επί των προσφυγών 65/2011 και 

66/2011, 76-80/2011 κα) 

Ως γνωστό, η Ελλάδα έχει κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη 

(Ε.Κ.Χ.) του 1961 µε τον ν. 1426/1984, καθώς και τα Πρωτόκολλα του 1988 και 

1995 µε τον ν. 2595/1998, τον δε αναθεωρηµένο ΕΚΧ µε το νόµο 4359/2016. Ο 

Ε.Κ.Χ. αποτελεί σήµερα το διεθνές συµβατικό κείµενο µε τον πληρέστερο κατάλογο 

κοινωνικών δικαιωµάτων στον κόσµο και έχει, κατά το άρθρο 28 του Συντάγµατος, 

όπως όλες οι διεθνείς συµβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα µας 

υπερνοµοθετική ισχύ.  

Ενδεικτικά, επί της Προσφυγής συνδικαλιστικών οργανώσεων µε όµοια 

συµφέροντα µε τα δικά µας κατά της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας,  εξεδόθη, µεταξύ 

άλλων οµοίου περιεχοµένου, η υπ΄ αριθµ. 79/2011 απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων (∆ιάσκεψη 4 & 7 ∆εκεµβρίου 2012) η οποία 

έκανε δεκτή στο σύνολό της την προσφυγή αναφέροντας τα εξής (Bλ. Σκέψη 78 – 

83): 

 

 «Η Επιτροπή εκτιµάει ότι το σωρευτικό αποτέλεσµα των περιορισµών που 
έχουν αποφασισθεί όπως τα γνωστοποίησαν τα αιτούντα συνδικάτα (βλ. παραγράφους 
56-61 παραπάνω), το οποίο δεν αµφισβητήθηκε από την Κυβέρνηση, συνιστά εκ των 

πραγµάτων µια σηµαντική υποβάθµιση του επιπέδου ζωής και των συνθηκών 

ζωής ενός σοβαρού αριθµού συνταξιούχων τους οποίους αφορούν. 
 
79. Ακόµη και αν ληφθεί υπόψη το ιδιαίτερο περιβάλλον το οποίο έχει 

δηµιουργηθεί στην Ελλάδα εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και της περίστασης κατά 
την οποία η Κυβέρνηση αναγκάσθηκε να αποφασίσει επειγόντως τα µέτρα αυτά, η 

Επιτροπή εκτιµάει επιπλέον ότι η Κυβέρνηση δεν µελέτησε ούτε ανέλυσε τα 
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αποτελέσµατα που θα έχουν τα συγκεκριµένα µέτρα καθώς και δεν εκτίµησε κατά 

τρόπο εµπεριστατωµένο τις επιπτώσεις στις πιο ασθενείς κοινωνικές οµάδες. 

Επιπλέον, δεν συζητήθηκαν οι διαθέσιµες µελέτες – απόψεις µε τις ενδιαφερόµενες 

οργανώσεις, όπως αυτές εκπροσωπούν τα συµφέροντα σηµαντικών κατηγοριών 

που θίγονται από τα µέτρα. 

 
80. Η Επιτροπή εκτιµάει εποµένως ότι δεν εξετάστηκε αν άλλα µέτρα θα 

µπορούσαν να εφαρµοσθούν, µε στόχο να περιορίσουν τα σωρευτικά 

αποτελέσµατα των περικοπών που αµφισβητούνται από τους συνταξιούχους. 
 
81. Από µία γενική άποψη και κατά συνέπεια, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι 

η Κυβέρνηση δεν τεκµηριώνει, σε αντίθεση µε αυτό που απαιτείται από το άρθρο 12 
παρ. 3, ότι επέδειξε  το αναγκαίο ενδιαφέρον για να διατηρηθεί µια επαρκή 
προστασία για τα ευπαθή µέλη της κοινωνίας, ακόµη και αν το αποτέλεσµα των 
ληφθέντων µέτρων κινδυνεύει να οδηγήσει, έτσι όπως αναδεικνύουν άλλες διεθνείς 
οργανώσεις (βλ. παρα. 36 και 47 παραπάνω), σε µαζική εξαθλίωση ένα σηµαντικό 
µέρος του πληθυσµού.  

 
82. Η Επιτροπή θεωρεί: όπως και το ∆ικαστήριο σε σχέση µε την Σύµβαση, 

ότι οι επιλογές που γίνονται σχετικά µε τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα,  πρέπει να 
σέβονται την απαίτηση να συµφιλιώνουν το γενικό συµφέρον και τα δικαιώµατα των 
ιδιωτών, (εν προκειµένω των συνταξιούχων), συµπεριλαµβανοµένων των νοµίµων 
προσδοκιών που µπόρεσαν αυτοί να διαµορφώσουν αναφορικά µε τη σταθερότητα των 
κανόνων που αφορούν κοινωνικές παροχές. Η Επιτροπή συµπεραίνει ότι τα 
αµφισβητούµενα περιοριστικά µέτρα - τα οποία δείχνουν να οδηγούν ένα τµήµα του 
πληθυσµού στη στέρηση από ενός σηµαντικού τµήµατος των µέσων συντήρησης του – 
ελήφθησαν χωρίς να λάβουν υπόψη τη νόµιµη προσδοκία των συνταξιούχων να 
εφαρµόζονται οι τροποποιήσεις στις κοινωνικοασφαλιστικές αξιώσεις τους 
συνεκτιµώντας δεόντως την ευαίσθητη κατάστασή τους, τις θεµελιωµένες οικονοµικές 
προσδοκίες τους και τέλος, το δικαίωµα να διαθέτουν πραγµατική πρόσβαση στη 
κοινωνική προστασία και στη κοινωνική ασφάλιση. Πάντως, η Επιτροπή θεωρεί ότι 
ανήκει στην αρµοδιότητα άλλων οργάνων να επιληφθούν προσφυγές που αφορούν τις 
επιπτώσεις της επίδικης νοµοθεσίας στο δικαίωµα ιδιοκτησίας στην περιουσία των 
συνταξιούχων. Από αυτήν την άποψη, τα εθνικά ∆ικαστήρια µπορούν επίσης να 

διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό ρόλο.  
 
83. Η Επιτροπή κρίνει, κατά συνέπεια, ότι λόγω του σωρευτικού 

αποτελέσµατος και των διαδικασιών που υιοθετήθηκαν για την θέσπισή τους, τα 

περιοριστικά µέτρα που περιέχονται στους νόµους 3845/6.5.2010, 3847/11.5.2010, 
3863/15.7.2010, 3865/21.7.2010, 3896/1.7.2011 και 4024/27.10.2011, 
3833/15.3.2010, 3866/26.5.2010, 3986/1.7.2011, 4002/22.8.2011, 4051/28.2.2012 και 
4093/2012 παραβιάζουν το άρθρο 12 παρ. 3 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 

του 1961.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή συµπεραίνει, οµόφωνα, ότι το 

άρθρο 12 παρ. 3 του Χάρτη του 1961 παραβιάζεται». 

 
 

Β-6 Λόγω παραβίασης των συνταγματικών αρχών της 

αναλογικότητας (άρθρο 25), της ισότητας στα δημόσια βάρη 

(άρθρα 4 παρ. 5) και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας 

(άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος)  

Η µη πλήρης ανόρθωση της ζηµίας που υποστήκαµε από το συνολο 

των αντισυνταγµατικών περικοπών αποτελεί ευθεία παράβαση και της αρχής της 

αναλογικότητας, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρου 25 του Συντάγµατος, σε 

συνδυασµό µε την αρχή της ισότητας στα δηµόσια βάρη (άρθρο 4 παρ. 5 του 

Συντάγµατος), όπως έγινει δεκτό  από τις προαναφερθείσες στον πρώτο λόγο 

ακύρωσης αποφάσεις 2287-2288/2015 της Ολοµέλειας του ΣτΕ, αλλά και από  

την Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 3η και 4η ειδική συνεδρίαση του 

αναφορικά µε τη συνταγµατικότητα των συνταξιοδοτικών διατάξεων του τότε 

σχεδίου νόµου και νυν Ν. 4093/2012 Μεσοπρόθεσµου 2013-2016, η οποία έκρινε 

µεταξύ άλλων:  

 

«Μπορεί να γίνει δεκτό ότι σε περιπτώσεις παρατεταµένης οικονοµικής 

κρίσης ο νοµοθέτης δύναται να θεσπίσει µέτρα περιστολής δαπανών που 

συνεπάγονται οικονοµική επιβάρυνση µεγάλων κατηγοριών πληθυσµού, πλην όµως 

η δυνατότητα αυτή έχει ως όριο την καθιερούµενη από το άρθρο 4 παρ. 5 του 

Συντάγµατος αρχή της ισότητας στην κατανοµή στα δηµόσια βάρη αναλόγως των 

δυνάµεων του εκάστου, καθώς και στην καθιερούµενη στο άρθρο 2 παρ. 1 του 

Συντάγµατος αρχή του Σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Με τις διατάξεις 
των ανωτέρω νόµων και ιδίως του ν. 3845/2010 (Μνηµόνιο) προβλέπεται τόσο η 
µείωση των δαπανών του Κράτους µε µείωση του µισθολογικού γενικά κόστους όσο και 
η αύξηση των εσόδων προερχόµενων από τη φορολογία των εισοδηµάτων, αλλά και 
από την είσπραξη των βεβαιωµένων οφειλών (φόρων παρελθόντων ετών, πρόστιµα και 
χρηµατικές ποινές), πλην όµως ενώ οι µειώσεις µισθών και συντάξεων 
πραγµατοποιούνται κατά «τακτά χρονικά διαστήµατα», δεν εµφανίζεται η ίδια εικόνα 
ως προς τις εισπράξεις από τη φορολογία και τα βεβαιωθέντα προς είσπραξη ποσά.  

Α) Αυτή η επιλεκτική µονοµερής και διαρκής επιβάρυνση της 

κατηγορίας των µισθωτών και εν προκειµένω των συνταξιούχων ( περιορισµός 
συντάξεων- ειδικές εισφορές- φορολογικά µέτρα), έναντι των άλλων οµάδων πολιτών 
που φοροδιαφεύγουν ή εισφοροδιαφεύγουν ως εύκολος και γρήγορος τρόπος 
ισορρόπησης – ισοσκέλισης των οικονοµικών δεδοµένων, δηµιουργεί άνιση 

µεταχείριση των διοικουµένων που έρχεται σε αντίθεση µε τις προπαρατεθείσες 

διατάξεις του Συντάγµατος, αλλά και εκείνης του άρθρου 25 παρ. 4 αυτού, της 
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αξιώσεως δηλ. του Κράτους να εκπληρώνουν όλοι οι πολίτες το χρέος τη 

κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης και προφανώς η πρακτική αυτή δεν είναι 

συµβατή και µε την καθιερούµενη συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 

25 παρ. 1 του Συντ.). Επιπλέον, η επαναλαµβανόµενη µείωση των συντάξεων 

οδηγείς την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων αλλά και ο τρόπος 
περιορισµού των υψηλότερων συντάξεων γενικά µε ποσοστό µεγαλύτερο (µε 
γεωµετρική πρόοδο) οδηγεί προοδευτικά στην ισοπέδωση των συντάξεων, αφού θα 
χορηγείται, τελικά, το ίδιο περίπου ποσό σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους, 
ανεξάρτητα από τα έτη του εργασιακού βίου, τη θέση ευθύνης που κατείχε ο υπάλληλος, 
τις εισφορές που έχει καταβάλει καθώς και τη θέση στην κλίµακα της υπαλληλικής 
ιεραρχίας, στοιχεία που τελικά διαµόρφωσαν τις συντάξιµες αποδοχές». 

 
Επιπλέον, αναφορικά µε τις µειώσεις των συντάξεων η Ολοµέλεια 

απεφάνθη χαρακτηριστικά:  

«Το Σύνταγµα και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣ∆Α δεν 
εγγυώνται ορισµένο ύψος µισθού ή σύνταξης. Ο περιορισµός τους όµως, από το 
νοµοθέτη επιβάλλεται το µεν να µην θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των 
οικονοµικώς ασθενέστερων τάξεων (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος), το δε να 
πρόκειται για µέτρο ικανό και πρόσφορο για την εξυπηρέτηση σκοπού δηµοσίου 
συµφέροντος, τηρουµένων των αρχών της ισότητας στην κατανοµή των δηµόσιων 
βαρών (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντ.) και της αναλογικότητας 9άρθρο 25 παρ. 1 του 
Συντ.). Περαιτέρω, οι ρυθµίσεις της παρ. 3, µε τις οποίες µειώνονται, ήδη για Πέµπτη 
φορά από το έτος 2010, οι συντάξεις του ∆ηµοσίου, χωρίς χρονικό περιορισµό και 
χωρίς συνεκτίµηση των λοιπών οικονοµικών επιβαρύνσεων, που έχουν στο µεταξύ 
επιβληθεί, µπορεί να πλήξει το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης µεγάλης κατηγορίας 
των υποκείµενων στη µείωση συνταξιούχων. Πέραν αυτού, µολονότι δε µπορεί 
καταρχήν να αµφισβητηθεί ότι µε τις ως άνω ρυθµίσεις διώκεται η ικανοποίηση 
σκοπού δηµοσίου συµφέροντος, συνιστάµενου στην περιστολή των δηµοσιονοµικών 
ελλειµµάτων, ούτε αιτιολογείται, ούτε τεκµηριώνεται, µε την παράθεση συγκεκριµένων 
στοιχείων, η προσφορότητα και αναγκαιότητα των θεσπιζοµένων περιορισµών για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού, υπό την έννοια της εξάντλησης κάθε άλλου διαθέσιµου 
µέτρου, ώστε να αποτραπεί η επιβάρυνση, για πολλοστή φορά, της ίδιας κατηγορίας 
πολιτών, πολύ περισσότερο, µάλιστα ου οι µειώσεις υπολογίζονται µε ενιαίο ποσοστό 
επί του συνόλου του ποσού κάθε σύνταξης χωρίς εσωτερική κλιµάκωσή τους, µε 
αποτέλεσµα να προκύπτουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις. Κατά συνέπεια, δηµιουργούνται 
ζητήµατα συµβατότητας των επίµαχων ρυθµίσεων µε τις προαναφερόµενες 
συνταγµατικές διατάξεις». 

 
Είναι επίσης σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι σε διεθνές επίπεδο και η 

νοµολογία των συνταγµατικών δικαστηρίων αναφορικά µε τις επιπτώσεις των 

Μνηµονίων διαµορφώνεται σε ανάλογο κλίµα και διαπιστώνει την 

αντισυνταγµατικότητα σηµαντικών προβλέψεων του: ενδεικτικά, µε την υπ’ αριθ. 

353/2012 απόφασή του το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο της Πορτογαλίας έκρινε 
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αντισυνταγµατικές τις ρυθµίσεις που καταργούσαν τον 13οκαι 14
ο
 µισθό στους 

εργαζοµένους.  

 

Συνεπώς, η προσβαλλοµένη πρέπει να ακυρωθεί και για το λόγο αυτό. 

 

Επειδή, η παρούσα είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθινή, 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

και όσους τυχόν προσθέσουµε νόµιµα και εµπρόθεσµα, 

 

ΖΗΤΟΥΜΕ 

 

Να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη πράξη και να καταδικαστεί το αντίδικο 

δηµόσιο στη δικαστική µας δαπάνη 

 

               Αθήνα, 

      Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος 

 


