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ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου 

 ΚΟΙΝ: Γεν. Γραμματέα κ. Ν. Αλεξόπουλο 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

 

 Αξιότιμε κ. Πρόεδρε. 

 Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 504/2021 απόφαση της 

Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι οι διατάξεις με τις οποίες 

επιβλήθηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) (άρθρα 38 του ν. 

3863/2010, 11 του ν. 3865/2010, 44 παρ. 10 του ν. 3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν. 

4002/2011) αντίκεινται στο Σύνταγμα και, ειδικότερα, στις διατάξεις των άρθρων 4 

παρ. 1 και 5 (αρχές ισότητας ενώπιον του νόμου και ισότητας στα δημόσια βάρη) και 

25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος (αρχή της αναλογικότητας). Η ανωτέρω κρίση περί 

αντισυνταγματικότητας αφορά, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, το χρονικό 

διάστημα έως τις 31.12.2018, δεδομένου ότι μετά την ανωτέρω ημερομηνία η 

εισφορά αυτή ενσωματώθηκε στη συνολικότερη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 

συστήματος που επήλθε με τον ν. 4387/2019. 
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 Η απόφαση αυτή του ανωτάτου δημοσιονομικού δικαστηρίου της χώρας 

αφορά αποκλειστικώς τους συνταξιούχους δημοσίους λειτουργούς και δημοσίους 

υπαλλήλους και δεν καταλαμβάνει τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. 

Μάλιστα, το Δικαστήριο δεν παραλείπει να επισημάνει στην απόφασή του το 

ιδιαίτερο συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. 

Ωστόσο, είναι σαφές ότι η έκδοση της αποφάσεως αυτής συνιστά θετική εξέλιξη για 

την πορεία των αντίστοιχων υποθέσεων των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, 

δεδομένου μάλιστα ότι σε αυτήν περιλαμβάνονται ευρύτερες νομικές σκέψεις που 

μπορεί να επεκταθούν και στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Από την 

άποψη αυτή, ιδιαίτερα σημαντική είναι πρωτίστως η κρίση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία «η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων συνιστούσε 

μία ειδικώς προορισμένη επιβάρυνση, διαρθρωτικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι δεν 

αποσκοπούσε αμιγώς ούτε στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου ούτε 

στη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, αλλά, όπως συνάγεται από τις σχετικές 

μελέτες που συνόδευαν το οικείο νομοθέτημα και τις αντίστοιχες αναλογιστικές 

προβολές που πραγματοποιήθηκαν, μαζί με τα λοιπά μέτρα τα ασφαλιστικής 

μεταρρύθμισης, στη μείωση, κυρίως, των δημοσιονομικών υπερβάσεων». 

 Υπενθυμίζεται ότι η Δικηγορική Εταιρεία μας έχει ασκήσει ενώπιον των 

αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων εκ μέρους των μελών του Συλλόγου σας 

ομαδικές αγωγές με τις οποίες διεκδικούμε τα ποσά που έχουν απωλέσει αυτοί λόγω 

της επιβολής της Ε.Α.Σ. Στις εν λόγω αγωγές έχει περιληφθεί μάλιστα το σύνολο της 

νομικής επιχειρηματολογίας, επί της οποίας θεμελιώνεται η ανωτέρω κρίση της 

Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.   

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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