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ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 

 

 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019 

Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 Ν. 3900/2010, αποτελούμενη από την 

Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρό του και 

την Πρόεδρο του αρμόδιου καθ’ ύλην Α΄ Τμήματος, αποφάσισε την εισαγωγή 

ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ εκκρεμούς αγωγής (ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών) κατά του Ε.Φ.Κ.Α.  

Η πρωτοβουλία της προσφυγής στην κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ ανήκει 

στον εναγόμενο Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος με την από 15-11-2019 αίτησή του θέτει στην 

κρίση της Ολομέλειας του Ανώτατου Ακυρωτικού τα ακόλουθα θέματα: 

α)  Αν η θεσπισθείσα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2Α του Ν. 

4387/2016 ρύθμιση της συνέχισης καταβολής των συντάξεων, όπως είχαν 

διαμορφωθεί την 31-12-2014, δηλαδή 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, ήτοι από 12-05-2016 και εφεξής, είναι σύμφωνη με το 

Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.  

β)  Αν η παραπάνω διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2α του Ν. 4387/2016  έχει 

την έννοια ότι καταλαμβάνει ρυθμιστικά και το διάστημα από 01-01-2013 έως 



 

την 11-05-2016 και, σε καταφατική περίπτωση, εάν η ρύθμιση για το διάστημα 

αυτό αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.  

γ)  Αν ο χρονικός περιορισμός της ισχύος των αποτελεσμάτων που έθεσαν 

οι 2287-8/2015 αποφάσεις της ΟλΣτΕ αφορά μόνο τη διαπίστωση της αντίθεσης 

προς το Σύνταγμα των διατάξεων των Ν. 4051/2012 και 4093/2012 ή 

καταλαμβάνει και τη διαπιστωθείσα αντίθεση αυτών προς το άρθρο 1 του 1ου 

Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και  

δ)  Αν με βάση τις ανωτέρω κρίσεις της ΟλΣτΕ 1891/2019 και των ΟλΣτΕ 

2287-8/2015 οι παραπάνω μειώσεις των συντάξεων για το χρονικό διάστημα 

από 01-01-2013 έως 11-05-2016 είναι δυνατό να κριθούν σύμφωνες με το 

Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ εφόσον από εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη, 

μεταγενέστερη των αποφάσεων ΟλΣτΕ 2287-8/2015 προκύπτει ή θα προκύψει 

ότι οι μειώσεις των συντάξεων βάσει των Ν. 4051/2012 και 4093/2012 από την 

έναρξη επιβολής τους (01-01-2013) ήταν κατ’ ουσίαν σύμφωνες με το Σύνταγμα 

και την ΕΣΔΑ. 

 

Η αίτηση του ΕΦΚΑ φέρει ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2019 και η πράξη με 

την οποία εισάγεται η υπόθεση στην Ολομέλεια (η οποία έχει ως έννομη συνέπεια 

να ανασταλεί η εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθενται τα ίδια 

ως άνω ζητήματα) δημοσιεύθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2019.  

 

Επί της ουσίας, πρόκειται για μία προφανή προσπάθεια του εναγομένου 

Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» να ανατρέψει το δεδικασμένο 

των αποφάσεων του ΣτΕ του 2015 και (το πιο πρωτοφανές) να νομιμοποιήσει τις 

ρυθμίσεις του Ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου) εκ πλαγίου και αναδρομικά από 01-

01-2013!!! 

 

Κατά την άποψή μου είναι πρόωρο να προδικάσουμε την κρίση του 

Ανωτάτου Ακυρωτικού.  Ωστόσο, προξενεί εντύπωση η ιδιαίτερη δημοσιότητα 

που δόθηκε, όταν, εν αντιθέσει, δεν δίνεται ιδιαίτερη δημοσιότητα από τα ΜΜΕ 

στις αντίστοιχες αποφάσεις και διατάξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Αναφέρεται, ενδεικτικά, ότι στις 15 Νοεμβρίου 2019 παραπέμφθηκε από το 

Α’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προδικαστικό ερώτημα προς την 

Ολομέλειά του σχετικά με τη συμφωνία προς το Σύνταγμα της περικοπής 

των επιδομάτων εορτών και αδείας από τις συντάξεις των πολιτικών και 



 

στρατιωτικών συνταξιούχων του Δημοσίου.  Θυμίζω ότι με αποφάσεις της 

Ολομέλειας έχει επικυρωθεί η περικοπή των σχετικών επιδομάτων στα επίπεδα 

του έτους 2010 (δηλ. 13ης και 14ης σύνταξης).  Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα 

εξετάσει εκ νέου το θέμα και συγκεκριμένα αν είναι νόμιμη η περικοπή των 

αντίστοιχων επιδομάτων στα επίπεδα του 2012, καθώς με το Ν. 4093/2012 

καταργήθηκαν πλήρως τα αντίστοιχα επιδόματα που ανέρχονταν στο συνολικό 

ποσό των 800 ευρώ κατ’ έτος.  
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