
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1943 

ΛΕΚΚΑ 23-25 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10562 
Τηλ.: 210 36.28.168Fax: 210 36.17.838 

website: http:// www.sste.gr 
Αθήνα, 20/2/2017 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 32 
 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Ο Σύλλογός μας έχοντας μοναδική επιδίωξή του τη σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση 
των συναδέλφων θεώρησε λογικό να μην προτρέξει από μόνος του να ενημερώσει τα μέλη του 
για την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εισφορά αλληλεγγύης 
στους συνταξιούχους του Δημοσίου, αλλά να ζητήσει τη νομική ερμηνεία του όλου θέματος 
από τους νομικούς συμβούλους του την οποία και παραθέτουμε αυτούσια: 

Με την υπ΄αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των νόμων 3865/2010 (αρ. 11 παρ.2), 3986/2011 
(αρ.44 παρ.10-13), 4002/2011 ( αρ.2 παρ.13) με τις οποίες είχε επιβληθεί σε όλους τους 
συνταξιούχους του Δημοσίου «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων»  στις κύριες και επικουρικές 
συντάξεις τους. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις : 
- όλοι οι συνταξιούχοι κύριας σύνταξης από 1400 ευρώ και άνω κατέβαλλαν ως Εισφορά 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από 6-14% για συντάξεις από 1.400 ευρώ και άνω (παρ. 10), 
(βλ.  και άρθρο  2 παρ. 13  του Ν. 4002/2011)  
- επιπλέον Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης από 6-10% αν οι συνταξιούχοι ήταν κάτω των 60 ετών με 
σύνταξη από 1700 ευρώ και άνω (παρ. 11) (βλ.  και  άρθρο 2  παρ. 2 παρ. 14 του  Ν. 4002/2011) 
- και επιπλέον εισφορά σε ποσοστό από 3-10% κατέβαλαν όσοι συνταξιούχοι είχαν επικουρική 
σύνταξη από 300 ευρώ και άνω. ( παρ.13)  

Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου  οι ως άνω διατάξεις 
αντίκεινται τόσο στις διατάξεις του Συντάγματος αλλά και στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το οποίο προστατεύει την περιουσία 
στην οποία περιλαμβάνονται και οι συντάξεις. 
 

Η ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι συνέπειες της 
αφορούν όμως μόνο του συνταξιούχους του Δημοσίου.  
Τις αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν στους συνταξιούχους του ΙΚΑ, των ειδικών Ταμείων 
και γενικά  σε όλους τους συνταξιούχους τραπεζοϋπαλλήλους,  η Ολομέλεια του Συμβουλίου 
της Επικρατείας με τις υπ΄αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 τις έκρινε συνταγματικές.  

 
 



Σύμφωνα με τις αποφάσεις της  Ολομέλειας του ΣτΕ: 

Οι περικοπές και οι μειώσεις οι οποίες ξεκίνησαν από τα επιδόματα εορτών και αδείας των 
οργανισμών κύριας ασφάλισης (άρθρο τρίτο παρ. 10-14 του ν. 3845/2010), και συνεχίστηκαν με 
την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων κύριας ασφάλισης (άρθρο 38 του Ν. 3863/2010), την 
εν συνεχεία αναπροσαρμογή και τη συμπλήρωση της εισφοράς αυτής και την επέκτασή της στην 
επικουρική ασφάλιση  (άρθρο 44 παρ. 10-13 του Ν. 3986/2011), καθώς και τις μειώσεις στις 
συντάξεις των κάτω των 55 ετών συνταξιούχων και στις κύριες και επικουρικές συντάξεις που 
υπερβαίνουν αντιστοίχως τα 1200 και τα 150 ευρώ (άρθρο 2 παρ. 1-5 του Ν. 4024/2011), 
εντάσσονται στις δέσμες μέτρων που έχουν ως βάση της προβλέψεις του πρώτου Μνημονίου και 
του πρώτου «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου» και συνιστούν, μέτρα «άμεσης απόδοσης» για την 
εξεύρεση πόρων προς αντιμετώπιση της Έκτακτης ανάγκης στην οποία βρέθηκε η 
Χώρα. Με τα δεδομένα αυτά, οι εν λόγω περικοπές έχοντας αποφασισθεί υπό την πίεση 
των ως άνω όλως εξαιρετικών περιστάσεων και επιβαλλόμενες κατά την εκτίμηση του 
νομοθέτη για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσεως, δεν παραβιάζουν συνταγματικές 
διατάξεις. 

Επίσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις δεν δύναται να γεννηθεί ζήτημα 
παραβιάσεως της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, δεδομένου ότι τα ληφθέντα 
μέτρα επεβλήθησαν, όπως αναφέρθηκε, εν όψει εκτάκτων και αποβλέπων συνθηκών και είχαν 
επείγοντα χαρακτήρα. Κατόπιν  των   ανωτέρω, οι πιο πάνω διατάξεις καθ’ ο μέρος 
επιβάλλονται με αυτές οι εν λόγω περικοπές και μειώσεις,  είναι συμβατές με το 
Σύνταγμα.  

Ακόμη, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ οι περικοπές που θεσπίστηκαν 
με τις διατάξεις των νόμων 3845/2010, 3863/2010, 3986/2011 και 4024/2011 δεν αντίκειται 
ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου  Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ εφόσον υπό τα 
ανωτέρω δεδομένα, δεν κλονίζεται η δίκαιη ισορροπία μεταξύ του γενικού συμφέροντος 
που τις απαγόρευσε και των περιοριζόμενων με αυτές περιουσιακών δικαιωμάτων. 

Επομένως, κατά τη γνώμη των νομικών συμβούλων, και με  δεδομένο ότι εκδόθηκαν 
αντίθετες αποφάσεις από δύο ανώτατα δικαστήρια της Χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας και 
Ελεγκτικό Συνέδριο)  για την αντισυνταγματικότητα των ως άνω διατάξεων πρέπει να κρίνει 
οριστικά  το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρο 100 Σ) το οποίο και θα άρει την 
αμφισβήτηση υπέρ ή όχι της συνταγματικότητας των κρίσιμων ως άνω διατάξεων. 
  

Η έκτακτη ανακοίνωση με ημερομηνία 13/2/2017 της παράταξης των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» για το 
παραπάνω θέμα έρχεται άλλη μια φορά να επιβεβαιώσει στην πράξη τον τυχοδιωκτικό τρόπο 
αντιμετώπισης όλων των θεμάτων που απασχολούν τους συνταξιούχους από τη 
συγκεκριμένη παράταξη. Καθ’ ότι διανύουμε στο Σύλλογό μας προεκλογική περίοδο θεώρησαν 
καλό, άλλη μια φορά, να παραπληροφορήσουν τους συναδέλφους και να σχηματίσουν 
εσφαλμένες εντυπώσεις για ένα θέμα αρκετά σοβαρό. 

Όλα στο βωμό των συνδικαλιστικών σκοπιμοτήτων… 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος Ελένη Κλητοράκη – Πούλια 
 


