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ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Α.Σ.) 

 
             Αθήνα, 13.2.2017 

 

«Με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
που δημοσιεύτηκε στις 10-2-2017 κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των 
μνημονιακών νόμων 3865/2010, 3986/2011, 4002/2011 κ.ά., με τους οποίους είχε 
επιβληθεί «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» (Ε.Α.Σ.) σε όλους τους 
συνταξιούχους του Δημοσίου (Δημόσιο, ειδικά μισθολόγια, σώματα ασφαλείας κ.ά). 
Σε όλους αυτούς τους συνταξιούχους θα πρέπει να επιστραφούν τα ποσά της 
εισφοράς αλληλεγγύης που τους παρακρατήθηκαν μέχρι τώρα ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα. 
Σημειώνεται ότι στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε εισαχθεί προς 
συζήτηση το ζήτημα της εισφοράς σύμφωνα με τον ν. 4055/2012 «περί πρότυπης 
δίκης», αντίστοιχο με τον ν. 3900/2010 που ισχύει για το ΣτΕ. Είχαν προσφύγει και 
είχαν ζητήσει την αναδρομική Επιστροφή Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
δικαστικοί-εισαγγελικοί λειτουργοί, εκπρόσωποι των ένστολων καθώς και υπάλληλοι 
των ειδικών μισθολογίων.» 

 
Συνάδελφοι, 
Τα παραπάνω δημοσιεύτηκαν στις 12.2.2017 στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και 
επιβεβαιώνουν την εξαρχής σταθερή θέση της Κίνησής μας ότι η παρακράτηση 
της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.), υπέρ ΑΚΑΓΕ, από τις συντάξεις 
μας (κύρια και επικουρική) ήταν μη νόμιμη και δεν θα έπρεπε ειδικά στην ΤτΕ λόγω 
της φύσεως του Συστήματος Ασφάλισης Προσωπικού ΤτΕ, να είχε εφαρμοστεί.   
Η Κίνησή μας, παρά τις υβριστικές επιθέσεις που δέχθηκε από το Προεδρείο του 
Σ.Σ.Τ.Ε., έμεινε σταθερή στις απόψεις της και στήριξε πλήρως τους συνάδελφους 
που προσέφυγαν δικαστικά και κράτησαν έτσι ανοικτό το θέμα και για όλους 
τους συνταξιούχους της ΤτΕ.  
Για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκαν στην πράξη οι θέσεις και διεκδικήσεις των “ΕΝ 
ΔΡΑΣΕΙ”, που εδράζονται σε στέρεο νομικό και θεσμικό έδαφος. Είναι ευνόητο 
φυσικά, πως την επομένη των εκλογών και με ένα Σύλλογο αρωγό των δίκαιων 
θεσμικά και νομικά διεκδικήσεων των συνταξιούχων μας και όχι αντίπαλο, όπως 
γινόταν μέχρι σήμερα, θα  επιδιώξουμε την αποκατάσταση των συντάξεών μας για 
όλους τους συναδέλφους.  
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Η Ομάδα Συντονισμού 
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, 
Γρατσίας Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης Νίκος, Καραδήμα 
Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη 
Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, Μαλαπάσχας Παναγιώτης, Μανώλης 
Παύλος, Μασσαλάς Δημήτρης,  Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη 
Μάρθα, Μπουλαλά Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, 
Παπαγεωργάκης Μάρκος, Παπαμάργαρης Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, 
Στρίμπερης Θόδωρος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος.  


