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ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019
Η Επιτροπήή του άή ρθρου 1 πάρ. 1 Ν. 3900/2010, άποτελουή μενή άποή τήν
Προή εδρο του Συμβουλιήου τής Επικράτειήάς, τον άρχάιοή τερο Αντιπροή εδροή του κάι
τήν Προή εδρο του άρμοή διου κάθ’ υή λήν Α΄ Τμήή μάτος, άποφάή σισε τήν εισάγωγήή
ενωήπιον τής Ολομεή λειάς του ΣτΕ εκκρεμουή ς άγωγήή ς (ενωήπιον του Διοικήτικουή
Πρωτοδικειήου Αθήνωήν) κάτάή του Ε.Φ.Κ.Α.
Η πρωτοβουλιήά τής προσφυγήή ς στήν κριήσή τής Ολομεή λειάς του ΣτΕ
άνήή κει στον ενάγοή μενο Ε.Φ.Κ.Α., ο οποιήος με τήν άποή 15-11-2019 άιήτήσήή του
θεή τει στήν κριήσή τής Ολομεή λειάς του Ανωήτάτου Ακυρωτικουή τά άκοή λουθά
θεή μάτά:
ά) Αν ή θεσπισθειήσά με τή διάή τάξή του άή ρθρου 14 πάρ. 2Α του Ν.
4387/2016 ρυή θμισή τής συνεή χισής κάτάβολήή ς των συντάή ξεων, οή πως ειήχάν
διάμορφωθειή τήν 31-12-2014, δήλάδήή με τις μειωήσεις που επήή λθάν με τους Ν.
4051/2012 κάι 4093/2012 γιά το χρονικοή διάή στήμά άποή τήν εή νάρξή ισχυή ος του
νοή μου 4387/2016, ήή τοι άποή 12-05-2016 κάι εφεξήή ς, ειήνάι συή μφωνή με το
Συή ντάγμά κάι τήν ΕΣΔΑ.

β) Αν ή πάράπάή νω διάή τάξή του άή ρθρου 14 πάρ. 2ά του Ν. 4387/2016
εή χει τήν εή ννοιά οή τι κάτάλάμβάή νει ρυθμιστικάή κάι το διάή στήμά άποή 01-01-2013
εή ως τήν 11-05-2016 κάι, σε κάτάφάτικήή περιήπτωσή, εάή ν ή ρυή θμισή γιά το
διάή στήμά άυτοή άντιήκειτάι στο Συή ντάγμά κάι τήν ΕΣΔΑ.
γ)

Αν ο χρονικοή ς περιορισμοή ς τής ισχυή ος των άποτελεσμάή των που

εή θεσάν οι 2287-8/2015 άποφάή σεις τής ΟλΣτΕ άφοράή μοή νο τή διάπιήστωσή τής
άντιήθεσής προς το Συή ντάγμά των διάτάή ξεων των Ν. 4051/2012 κάι 4093/2012
ήή κάτάλάμβάή νει κάι τή διάπιστωθειήσά άντιήθεσή άυτωήν προς το άή ρθρο 1 του 1ου
Προσθεή του Πρωτοκοή λλου τής ΕΣΔΑ κάι
δ) Αν με βάή σή τις άνωτεή ρω κριήσεις τής ΟλΣτΕ 1891/2019 κάι των ΟλΣτΕ
2287-8/2015 οι πάράπάή νω μειωήσεις των συντάή ξεων γιά το χρονικοή διάή στήμά
άποή 01-01-2013 εή ως 11-05-2016 ειήνάι δυνάτοή νά κριθουή ν συή μφωνες με το
Συή ντάγμά κάι τήν ΕΣΔΑ εφοή σον άποή εμπεριστάτωμεή νή επιστήμονικήή μελεή τή,
μετάγενεή στερή των άποφάή σεων ΟλΣτΕ 2287-8/2015 προκυή πτει ήή θά προκυή ψει
οή τι οι μειωήσεις των συντάή ξεων βάή σει των Ν. 4051/2012 κάι 4093/2012 άποή τήν
εή νάρξή επιβολήή ς τους (01-01-2013) ήή τάν κάτ’ ουσιήάν συή μφωνες με το Συή ντάγμά
κάι τήν ΕΣΔΑ.
Η άιήτήσή του ΕΦΚΑ φεή ρει ήμερομήνιήά 15 Νοεμβριήου 2019 κάι ή πράή ξή με
τήν οποιήά εισάή γετάι ή υποή θεσή στήν Ολομεή λειά (ή οποιήά εή χει ως εή ννομή
συνεή πειά νά άνάστάλειή ή εκδιήκάσή των εκκρεμωήν υποθεή σεων, στις οποιήες
τιήθεντάι τά ιήδιά ως άή νω ζήτήή μάτά) δήμοσιευή θήκε στις 21 Νοεμβριήου 2019.
Επιή τής ουσιήάς, προή κειτάι γιά μιήά προφάνήή προσπάή θειά του ενάγομεή νου
Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιάιήος Φορεή άς Κοινωνικήή ς Ασφάή λισής» νά άνάτρεή ψει το δεδικάσμεή νο
των άποφάή σεων του ΣτΕ του 2015 κάι (το πιο πρωτοφάνεή ς) νά νομιμοποιήή σει
τις ρυθμιήσεις του Ν. 4387/2016 (Κάτρουή γκάλου) εκ πλάγιήου κάι άνάδρομικάή
άποή 01-01-2013!!!
Κάτάή τήν άή ποψήή μου ειήνάι προή ωρο νά προδικάή σουμε τήν κριήσή του
Ανωτάή του Ακυρωτικουή . Ωστοή σο, προξενειή εντυή πωσή ή ιδιάιήτερή δήμοσιοή τήτά
που δοή θήκε, οή τάν, εν άντιθεή σει, δεν διήνετάι ιδιάιήτερή δήμοσιοή τήτά άποή τά ΜΜΕ
στις άντιήστοιχες άποφάή σεις κάι διάτάή ξεις του Ελεγκτικουή

Συνεδριήου.

Ανάφεή ρετάι, ενδεικτικάή , οή τι 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. Θυμιήζω οή τι με άποφάή σεις τής
Ολομεή λειάς εή χει επικυρωθειή ή περικοπήή των σχετικωήν επιδομάή των στά επιήπεδά
του εή τους 2010 (δήλ. 13ής κάι 14ής συή ντάξής). Ωστοή σο, το Ελεγκτικοή Συνεή δριο θά
εξετάή σει εκ νεή ου το θεή μά κάι συγκεκριμεή νά άν ειήνάι νοή μιμή ή περικοπήή των
άντιήστοιχων επιδομάή των στά επιήπεδά του 2012, κάθωής με το Ν. 4093/2012
κάτάργήή θήκάν πλήή ρως τά άντιήστοιχά επιδοή μάτά που άνεή ρχοντάν στο συνολικοή
ποσοή των 800 ευρωή κάτ’ εή τος.
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