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Του Α' Κλιμακßου του Ελεγκτικοý Συνεδρßου

(δια τηò ΓενικÞò Διεýθυνσηò ΧορÞγησrιò ΣυντÜξεων Δημιοσßου

ΤομÝα. Διεýθυνση ΔιενÝργειαò Μεταβολþν και Δειγματικþν

ΕλÝγχων ΤμÞμα Α'του Γενικοý Λογιστηρßου του ΚρÜτουò ) .

Πολιτικοý συνταξιοýχου του Δη μοσßου με Α.Μ

ΚατÜ

Του αριθ εγγρÜφου τηò Γεν. Δ/νσηò ΧορÞγησηò ΣυντÜξεων

Δημüσιου ΤομÝα του Γενικοý Λογιστηρßου του ΚρÜτουò με το οπü[ο

εκδηλþνεται στην απü υποβληθεßσα αßησrι μου

Üρνηη σε μÝνα yLa ην εφαρμομj και στη δικτ1 μου περßπτωση τηò αριθ,

4327 Ι201,4 απüφασηò τηò ΟλομÝλειαò του Ελεγκτικοý Συνεδρßου, που

ζÞησα να ορτστεß η σýνταξÞ μου στο ποσü τηò σýνταξηò που Ýπαιρνα

πριν απü την ισ2ρ του òτνττσυνταγματικοý νüμου 4093 /20ºΖ Ka-L να

διακοτεß η μεßωση τηò συνταξÞò μου κατÜ ,,,,,,,0/ο σε εýλογο χρονικü

δ ιÜση μα,



Α.IΣΤΟΡΙΚΟ

Α;{ Ιι4ε την απü απüφαση του Υπουργοý των

Οικονομικþν [Διεýθυνση Μεταβολþν KaL Δειγματοληπτικþν ΕλÝγχων επß

των Πολιτικþν, Στρατιωτικþν και Πολεμικþν ΣυντÜξεων του Γενικοý

Λογισηρßου του ΚρÜτουò παρακρατÞθηκε απü την συνταξÞ μου απü 1_

Ιανουαρßου 2Ο13 «,..,,..,,,..,.,.Ευρþ>>, σýμφωνα με τLò διατÜξειò πlò

ΠαραγρÜφου Β', την ΥποπαρÜγραφο Β3 τεριπτ. Α'του Üρθρου πρþτου

του Ν. 4093ΙΖOº3 (ΦΕΚ 2Ζ9/ΑΙl,Ο-ºL-20º2.

Ακολοýθωò μετÜ την Ýκδοση τηò αριθψ, 4327 ΙΖ07+ απüφαη τηò

ΟλομÝλειαò του Ελεγκτικοý Συνεδρßου με την οποßα Ýγινε δεκτü üτι οι

διατÜξει τηò ΥποπαραγρÜφου 7 του Üρθρου Πρþτου Παρ, Γ του ωò Üνω Ν,

4093/20º2 με τLò οποßεò μειþθηκαν oL αποδοχÝò των ενεργεßα

δικαστικþν λειτουργþν, oL συντÜξειò των συνταξιοýχων δικαστικþν

λειτουργþν αναδρομικÜ απü t,B"201,2, αντßκειταL στLò διατÜξειò των

Üρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ, 4 του ΣυντÜγματοò, σýμφωνα με τLò οποßεò

((oL ¸λληνεò πολßτεò συνεισφÝρουν χωρßò διακρßσειò στα δημüσια

βÜ_ρηανÜλογα με τη δýναμÞ τουò» και üτι «Το ΚρÜτοò δικαιοýται να

αξιþνει απü üλουò τουò πολßτεò την εκπλÞρωση του χρÝουò τηò

κοινωνικßò KaL εθνικÞò αßληλεγγýηò» αΙλÜ και τLò διατÜξειò του Üρθρου

Πρþτου του Πρþτου Πρüσθετου Πρωτοκüλßου τηò Ευρωπαßιαlò

Σýμβασηò ΔικαιωμÜτων του Ανθρþπου (ΕΣΔΑ], ζÞrησα με ην απü ,

2Ο15 αßτηση μου πρOò την ανωτÝρω Διεýθυνση του Γενικοý

Λογιστηρßου του ΚρÜτουò επανεξÝταση τηò συνταξιοδüοιηò μου

υποθÝσειò με ανÜλογη εφαρμοπ ηò ανωτÝρω απüφασηò ηò ΟλομÝλειαò

του ΕΙ_. Συνεδρßου,

Β! Απü την παραπÜνω απüφαση σα-φþò προκýπτει üτι οι περικοπÝò των

συντÜξεων που Ýγιναν σε Üßλεò κατηγορßεò σι_-ινταξιοýχων του Δημοσßου,

üπωò KaL στη διÞ μου περßπτωση, ειδικüτερα αυτÝò που επιβλÞθηκαν με



τιò διατÜξεLò τηò Β3 τηò παραγρÜφου Β', «ΣυνταξιοδοτικÝò ΔιατÜξειò του

Δηυοσßου ΥποπαρÜγραφοL Β'», εßναι αντßθετεò προò τLò διατÜξειò των

Üρθρων παρ. 5 και 25 παρ, 4 του ΣυντÜγματοò για το λüγο üτι οι

συντα-ξLοýχοL τorJ Δημοσßου, αποτελοýν μια κατηγορßα πολιτþν γτα τουò

οποßουò Lσχýουν ωò προò ορισ;-ιÝνα συνταξLοδοτLκÜ θÝματα γενLκιò

φýσεωò ßδιοι κανüνεò, αφοý οι ¸trληνεò εßναι ßσοι ενþπLον του νüμου

[Üρθρο 4πσ-ρ,1του Σ.».

Αυτü σημαßνει την ισüτητα των Ε7ý,Þνων Πολιτþν Ýναντι του νüμου

αlλÜ KaL την ισüτητα του νüμου Ýναντι αυτþν, Ι\Ιλωστε δεν επιτρÝτεται η

ετιλεκτικÞ επιβÜρυνση συνταξιοýχων του Δημοσßου, τÝωò διοιητικþν

υπα.λλÞλων, τÝωò εκπαιδευτικþν λειτουργþν τηò ΠρωτοβÜθμιαò KaL

ΔευτεροβÜθμιαò Εκπαßδευσηò, των οργÜνων γενικÜ ται στελεχþν ηò
Δημüσια διοßησηò με σκοπü την αποκατÜσταση Γηò δημοσιονομικjò

προσαρμοτÞò.ηò χþραò KaL την Ýξοδο απü την οικονομικιß κρßση.

Γ! Με τLò διατÜξειò του Üρθρου Πρþτου του Πρþτου πρüσθετου

Πρωτοκüλλου τηò ΕΣΔΑ που Ýχει αυξημÝνη τυπιτοß Ýναντι των κοινþν

νüμων, Lσ-ρ συμφωνα με το Üρθρο 2Β του ΣυντÜγματοò, κατοχυρþνεται ο

σεβασμüò ηò περιουσßαò προσþπων, τιν οποßα μπορεßνα στερηθεß μüνο

για λüγουò δημüσιαò ωφÝλειαò και υπü δßκαιουò üρουò που πρÝπει να

αναφÝρονταL κατ να ορßζονταL στ0 νüμο. Στην Ýννοια τηò περιουσßαò

περιλαμβÜνονται üλα τα δικαιþματα «περLουσLακÞò φýσεωò» ωò και τα

«κεκτημÝνcι οικονομικÜ συμφÝροντα» προστατεýονται Ýτσι και τα

ενοχικÜ περτουστακÜ δικαιþματα, στα οποßα περι-},αμβÜνονται KaL τα

ποσÜ συντÜξεων σε βÜροò του Δημοσßου την εßσπραξη των οποßων

στεροýνται οι ¸}ληνεò συνταξιοýχοι, τÝωò δημοσιουπÜß_ληλοιι με τLò

διατÜ.ξειò του προαναφερθÝντα νüμου 4093 20t2,

Οι περικοπÝò αυτÝò εßναι αντßθετεò προò τLò παραπÜνω διατÜξειò,

γιατß δεν αιτιολογεßται üτι η μη εßσπραξη των ποσþν των σ-υντÜξεων

οφελεται σε λüγουò δημοσßαò τυφÝ7ιειαò και üτι υπÜρχει υπαιτιüτητα



ο-υγκεκρLμÝνων καΓηγοριþν συνταξιοýχων του Δημοσßου, üπωò εßναι κα-ι

δικ1 μου περßπτωση, που να δικα_ιολοι/εß τη μεßωση τηò σýνταξÞò μου,

ΛΟΓΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ

Την απÜντηη τlò αρμüδια_ò Διεýθυνσηò του Γενικοý Λογισηρßου

του ΚρÜτουò με την οποßα απορρßφθηκε το αßημÜ μου, προσβÜ]].,

ενþπιον του Κλιμακßου Σαò, α-φοý Ýχει εκτελεστικü χαρακτÞρα λüγω τηò

ουσιαστικjò κρßσηò του yla τουò παρακÜτ ι ορθοýò βÜσιμουò και

νüμιμουò λüγουò:

1. Σην προαναφερθεßσα απüφαση τηò ΟλομÝλειαò του Ε.Σ, Ýγινε

δεκτü üτι οι μειþσειò τÜ]ν συντÜξεων του νüμου 4093ΙΖ012 αφοροýν

ευρýτερò ßκλο προσþπων,

ΕπομÝνωò σαφþò συνÜγετα-ι üτι Ýχει εφαρμο.,η KaL yla üλουò τουò

πολιτικοýò σι-ινταξιοýχουò του Δημοσßου που συνταξιοδοτοýντατ με ττò

διατÜξειò του Α.Ν. 1,Β54Ιº951 «περß απονομÞò των Πολιτικþν KaL

Στρατιωτικþν Συνταξιοýχων» üπωò τροποποιηθηκαν κατ

συμπληρþθηκαν μεταγενÝστερα KaL κωδικοποιÞθηκαν με το Π,Δ,

rc9lza07, χωρßò διακρßσεLò γτα τουò υπαλλÞλουò και λειτουργοýò του

Δημοσßου k-al στρατιωτικοýò και üτι οτ συνταγματικÝò διατÜξειò òιφοροýν

KaL oL Ü-λßεò καΓηγορßεò συνταξιοýχων του Δημοσßου yla την εφαρμοη

τηò αριθ γι, 43Ζ7 20\4 απüφασηò ηò Ολομ, του Ελ. Σ,;νεδρßου.

Κατ' ακολουθßα των ανωτÝρω κακþò απορρßφθηκε το αßτημÜ μου

α-πü ην α-ρμüδια Διεýθυνστ1 του Γενικοý Λογισηρßου του ΚρÜτουò χαJρßò

να, αντικροýσει, üπωò εßχε τ]ποχρÝrοη τουò περιεχüμενουò ση]ν

προπαρα-ταθεßσα αßηση μου νομßμουò σα-φεßò KaL π7.τlρι,ιò

αιτιολο.ημÝνουò ισχ.υρισμοýò μου [στουò οποßουò παραπÝμπω] για την



υποχρÝωση του Δημοσßου να οριστεß η σýνταξη μου στο ποσü τηò

σýνταξηò που Ýπαιρνα πριν απü τ-ην ισ-β του ωò Üνω αντισυγlg,lματικοý

νüμου 4093/2Ο12,

2, Ακο7,οýθησε μετÜ την αßηση μου η Ýκδοση των apLθ, 22Β7 κατ

2ΖΒΒ 2Ο15 αποφÜσεων τηò ΟλομÝλειαò του Συμβουλßου Επικρατεßαò με

τιò οποßεò Ýγινε δεκτü üτι οι διατÜξειò των Ν. 405LlZ0]_2 και 4093ΙΖOΙ2

που περLκüπτουν για «πολλοστÞ» φορÜ στα πλαßσLα εφαρμογτlò του

λ4νημονßου κÜθε εßδουò κυριεò KaL επικουρικÝò συντÜξειò εßναι

αντLσυνταγματικÝò και αντßθετεò ωò προò το Üρθρο Πρþτο του Πρþτου

Πρüσθετου Πρωτοκüλλου τηò Ευρωπαßιcτlò Σýμβαστlò ΔικαιωμÜτων του

Ανθρþπου [ΕΣΔΑ], yla τουò λüγουò που αναφÝρονται σ' αυτÝò τLò

αποφÜσειò, οι οποßεò αφοροýν τLò περικοπÝò των þρLων KaL επικουρι-κþν

συντÜξεων του ιδιωτικοý KaL του ευρýτερου δημοσßου ΤομÝα [ΔΕΚΟ],

3. Η διÜγνωση τηò αντLσυνταγματτκüτηταò των νüμων 4051 και

+Ο93/2072 θα υποχρÝωνε τη Διοßκηση να συμμορφωθεß με αναδρομικÞ

καταβολÞ των συνταξιοδοτικþν παροχþν που περιεκüπησαν βÜσεL των

διατÜξεων, üχι μüνο σην ενÜγουσα, üπωò ρητÜ αναφÝρεται σ' αυτÝò τιò

αποφÜσειò, αλλÜ και σε ιδιαιτÝρωò ευρý κýκλο π-ροσþπων που αφορÜ η

παροýσα δßκη üτι οι συνÝπεLεò ηò αντLσυνταγματικüτηταò των επßμαχων

διατÜξεων θα επÝλθουν μετÜ τη δημοσßευση αυτþν των αποφÜσεων

δηλαδÞ μετÜ τLò 1Ο Ιουνßου Ζ01,5 που δημοσιεýθηκαν oL σχετικÝò

αποφÜσειò,

Εφ' üσον επομÝνωò oL περικοπÝò των συντÜξεων κýριων KaL

επικουρικþν φιναν με τLò ßδιεò διατÜξειò των Ν. 4051Ι2OL2 και

4Ο93Ι2Ο12 που κρßθηκαν ωò αντισυνταγματLκÝò και προσκροýουν στLò

διατÜ-ξειò του Ü-ρθρου πρþτου του πρþτου πρüσθετου πρωτοκü}λου τηò

ΕΣΔΑ κατ αφοροýν ευρý κýκλο προσþπων Ýχουν εφα_ρμογÞ και ση δικη

μου περßπτωση yLa το λüγο üτι με τιò ßδιεò διατÜξειò περιεκüπτlσαν yLa

πο7J.οστÞ φορÜ οι συντÜξειò μουτþρτεò KaL επικουρικÝò.



-/
,

Συνακüλουθα üλων των προετòτεθÝντων πρÝπει να αιαJρωθεß ωò

πρüδηλα αβÜσιμη και παρÜνομη η απορριπτιισfo απÜντηση και κρßση τηò

αρμüδιαò Διεýθυνσηò του Γενικοý Δογιστηρßου του ΚρÜτουò γιατß

αντßκεινταL και στιò διατÜξειò των Üρθρων 4 παρ, ]- και 5 και 25 παρ. 4 του

ΣυντÜγματοò kal 1_ του Π,Π.Π. τηò ΕΣΔΑ, τ0 δε ΔικαστÞριο Σαò ν'

αποφανθεß υπÝρ τηò καταβολÞò τηò συνταξηò που ελÜμβανα πρLν απü ην
ιφρ των αντLσυνταγματικþν νüμων 4051 και 4093/20t2,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓOΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ζητþ την παραδοχÞ ,ηò υπü κρßση Ýνστασηò μου και το Δημüσιο να

υποχρεωθεß να χορηγτlσει σ' μÝνα τη σýνταξη που ελÜμβανα στιò 31

Δεκεμβρßου 20LZ η ρεßωση τηò οποßαò ßταρÜνομα συνεχßζεταL κατ μετÜ τη

10η Ιουνßου 2015.


