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Με τις υπ' αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις υπ’
αριθμ. 244/2017 και 1277/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν
παράνομες ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων των δημοσίων
υπαλλήλων, των ενστόλων και των άλλων ειδικών κατηγοριών που επήλθαν είτε ως ποσοστιαία μείωση,
είτε ως επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Ειδικότερα έχουν κριθεί ως αντισυνταγματικές οι
διατάξεις πού τις επέβαλαν (άρθρο 6 παρ.2 ν.4051/2012 και άρθρο πρώτο παρ.1Α υποπαρ. ΙΑ.5 περίπτ.1
και υποπαρ. ΙΑ.6 περίπτ.3 του ν.4093/2012 και άρθρου 1 § 2 & 3 του ν. 4111/2013).
Mε τις ίδιες αποφάσεις κρίθηκε αντισυνταγματική και η κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων και
Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας σε όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
Με τις υπ’ αριθ. 164/2015 και 1, 2, 3 και 4/2018 το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) έκρινε
αντισυνταγματικές τις διατάξεις των ν. 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016. Οι τελευταίες αυτές
αποφάσεις έκριναν ότι ο υπολογισμός των νέων συντάξεων (μετά τις 13-5-2016) πρέπει να γίνεται χωρίς
να υπολογίζονται οι περικοπές του 2012 ούτε και οι περικοπές των Δώρων Χριστουγέννων Πάσχα και
επιδόματος αδείας.
Ήδη πρόσφατα η υπ' αριθ. 3037/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης σε
συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ δικαίωσε συνάδελφό μου συνταξιούχο και υποχρέωσε
τον Φορέα σας να του επιστρέψει αναδρομικά όλα τα ποσά που είχε παρακρατήσει από τη σύνταξη του,
εφαρμόζοντας τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ που έκριναν αμετάκλητα αντισυνταγματικές και
παράνομες τις σχετικές διατάξεις και αποτελούν πλέον Νομολογία. Του επιδίκασε μάλιστα και
συμβολικό ποσό για την ηθική βλάβη που του προξενήσατε από τις αντισυνταγματικές και παράνομες
περικοπές.
Επειδή η Υπηρεσία σας υπέχει ευθύνη εκ της παρανόμου και υπαίτιας περικοπής των συντάξεών μου
κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 ΕισΝΑΚ και επ., κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα και με την
επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
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2)

3)
4)
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Να μου δοθούν αναλυτικά σε κατάσταση οι περικοπές μου από μειώσεις και δώρα στο διάστημα
από 1-1-2013 μέχρι σήμερα.
Να μου καταβάλετε αναδρομικά από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα τα ποσά που παρακρατήσατε
παρανόμως από τη σύνταξη μου συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και του ΑΕΔ.
Να μου καταβάλετε αναδρομικά κάθε ποσόν που μου έχει επιβληθεί ως εισφορά αλληλεγγύης
συνταξιούχων από 1.1.2013, άλλως από της δημοσιεύσεως της ανωτέρω αποφάσεως του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (8.2.2017).
Να μου καταβάλετε από τώρα και στο εξής τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το
επίδομα αδείας όπως αυτά τα ποσά μου καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012.
Να αναπροσαρμόσετε από σήμερα τη σύνταξη μου στα επίπεδα προ του 2013, εξαλείφοντας τα
παρανόμως και μέχρι πρότινος παρακρατηθέντα ποσά όπως προαναφέρθηκαν και να μην
εφαρμόζετε εφεξής στην περίπτωση μου τις διατάξεις των ν. 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016
που ήδη κρίθηκαν από τα Ανώτερα Δικαστήρια της χώρας μας παράνομες και αντισυνταγματικές.
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