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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Βασίλης Κεγκέρογλου 

Βουλευτής Ν. Ηρακλείου 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 

 

Προς τον Υπουργό: Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη 

                                                    

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) στους 

συνταξιούχους του Δημοσίου μετά την αμετάκλητη απόφαση 504/2021 της 

Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη με υπ’ αρ. 41883/17150/2018 πόρισμά του, το οποίο 

διαβιβάστηκε τον Ιούλιο 2018 στον τότε αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, 

επισήμανε ότι «η υπ’ αριθμ. 244/10-2-2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως 

αποτέλεσμα πρότυπης δίκης, πρέπει καθολικά να εφαρμοστεί για το σύνολο των 

συνταξιούχων του Δημοσίου –τόσο ως προς τη διακοπή των κρατήσεων από τη μηνιαία 

σύνταξη τους όσο και ως προς την αναδρομική επιστροφή από 10.2.2017- και δεν 

υφίσταται λόγος οι συνταξιούχοι να ταλαιπωρούνται υποβάλλοντας μεμονωμένα αιτήσεις 

προς το Ελεγκτικό Συνέδριο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην απόφαση του». 

Με την υπ’ αριθ. 504/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ΕΑΣ 

που παρακρατήθηκε από τις συντάξεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κατά το χρονικό 

διάστημα από την υπαγωγή τους στον ΕΦΚΑ βάσει του ν.4387/2016 έως την 

31.12.2018 κρίθηκε ότι αντίκειται στην αρχή της ισότητας (άρθρα 4 παρ. 1 και 5) και την 

αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος). Και τούτο, σύμφωνα με το 

Ελ. Συν. , διότι η ΕΑΣ «δεν ενσωματώθηκε με συνεκτικότητα στη ριζική μεταρρύθμιση που 

επήλθε με το ν. 4387/2016 και επομένως δεν αιτιολογείται σε συνάρτηση με τη 

μεταρρύθμιση του ν. 4387/2016 η αναγκαιότητα διατήρησής της για τον σκοπό για τον 

οποίο θεσμοθετήθηκε…» 

Προκύπτει λοιπόν από την απόφαση του Ελ. Συν. ότι για το διάστημα Φεβρουάριος 

2017-31.12.2018,τα αναδρομικά τα δικαιούνται όλοι οι συνταξιούχοι, είτε 

διεκδικούν δικαστικά τις επιστροφές της ΕΑΣ, είτε όχι. Για το διάστημα, τέλος, από 

1.1.2019 και μετά, το Δικαστήριο το αφήνει ανοιχτό, αφού «απέχει να αποφανθεί περί της 

αντισυνταγματικότητας της παρακράτησης της ΕΑΣ», παραπέμποντας το θέμα σε εκδίκαση 

από το ΙΙΙ Τμήμα του Ελ. Συν. 

Επειδή η απόφαση της Ολομέλειας του Ελ. Συν. είναι αμετάκλητη και αφορά , κατ’ 

εκτίμηση, 450.000 συνταξιούχους του Δημοσίου,  

Επειδή  ήδη από το 2017 υπήρχε σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και 

πόρισμα του ΣτΠ σχετικά με την υποχρέωση καθολικής εφαρμογής της για το σύνολο των 
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συνταξιούχων του Δημοσίου, ωστόσο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απαξίωσε να ασχοληθεί, αν 

και είχε ενημερωθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη. 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

1. Έχετε εξετάσει κάποιο σχέδιο ή κάποιο χρονοδιάγραμμα επιστροφής της ΕΑΣ στους 

συνταξιούχους;  

2. Θα χορηγήσετε αναδρομικά διετίας ή πενταετίας στους δικαιούχους; Και με ποια 

νομική βάση; Ποιο είναι το ποσό που καλείται να επιστρέψει το Δημόσιο στους 

συνταξιούχους του Δημοσίου;  

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

 

Βασίλης Κεγκέρογλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




