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Αθήνα, 15.2.2016 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
Συναδέλφισσες, 
Συνάδελφοι, 

 

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά τα τελευταία έξι χρόνια δυνάμει των 
μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων και ειδικότερα δυνάμει των 

νόμων 3845/2010, 3863/2010, 3986,2013, 4024/2011, 
4051/2012 και 4093/2012, οι συνταξιούχοι όλων των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης έχουν υποστεί συνεχείς μειώσεις στις συντάξεις 

τους (κύριες και επικουρικές).  
Σε συνδυασμό δε και με τις λοιπές φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις 
(ΕΝΦΙΑ, ΕΑΣ κ.α.) έχουμε σηκώσει σε μεγάλο βαθμό το βάρος της 

δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και έχουμε οδηγηθεί σε πλήρη 
συρρίκνωση του εισοδήματός μας, διακυβεύοντας τη διαβίωση μας και 

των οικογενειών μας. 
 Η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις υπ’ αριθμ. 2287/2015 και 
2288/2015 αποφάσεις της, δέχθηκε ότι οι συνεχείς μειώσεις των κύριων 

και επικουρικών συντάξεών μας, είναι μη νόμιμες καθώς και οι σχετικές 
νομοθετικές διατάξεις παραβιάζουν πλήθος συνταγματικών διατάξεων και 

διεθνών κανόνων δικαίου και για το λόγο αυτό έκρινε ότι πρέπει να 
αποκατασταθούν και να επανέλθουν άμεσα στο ύψος που 
ανέρχονταν πριν τις μειώσεις των διατάξεων των Ν. 4051/2012 

και 4093/2012. 
 
 Και ενώ η Κυβέρνησή μας είχε την υποχρέωση να συμμορφωθεί 

χωρίς καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του ΣτΕ και να ενεργήσει ό,τι 
επιβάλλεται για την αποκατάσταση των συντάξεών μας με το προσχέδιο 

νόμου όχι μόνο δεν νομοθετεί προς την ανωτέρω κατεύθυνση αλλά 
επιχειρείται για μια ακόμη φορά η «έμμεση» περικοπή των συντάξεων 
μας με τον επαναϋπολογισμό τους (άρθρο 15 του προσχεδίου). 

 
 Πρόσφατα, σε συνεδρίασή του το το Δ.Δ. της Ένωσης Δικαστών 
και Εισαγγελέων, εξέδωσε ομόφωνη ανακοίνωση, στην οποία, μεταξύ 

άλλων αναφέρονται και τα εξής : 
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 « Το καθεστώς των μνημονίων, που έχει επιβληθεί στη Χώρα μας 

οδηγεί, πλέον σε αδιέξοδο. Μετά από έξι χρόνια παρατεινόμενης 

οικονομικής κρίσης, που ανέδειξε συγχρόνως θεσμική και αξιακή κρίση 

και διασάλευσης των αρχών του Κράτους Δικαίου και του Κράτους 

Πρόνοιας, από τις οποίες διαπνέεται η δημοκρατική έννομη τάξη μας, η 

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία, ως θεσμικός φορέας, έχει 

υποχρέωση να παρεμβαίνει όχι μόνον επί ζητημάτων που άπτοναι της 

απονομής της Δικαιοσύνης αλλά και επί μείζονος και ευρύτερης 

δικαοπολιτικής σημασίας θεμάτων, επισημαίνει τα ακόλουθα : 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών έχει ξεπεράσει τα όρια 

της αυτοθυσίας προς τον σκοπό της οικονομικής διάσωσης της χώρας. 

Ωστόσο, συνεχίζεται η επιβολή νέων μέτρων (ασφαλιστικό – φορολογικό), 

που πλέον πλήττουν τον πυρήνα της αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών. 

Η λογιστική αντιμετώπιση όλων των κρίσιμων τομέων της χώρας και ο 

προσανατολισμός μόνο στην κάλυψη δημοσιονομικών στόχων δεν αφήνει 

περιθώρια ανάπτυξης.» 

 
 Ο Σύλλογος, συνεχίζοντας την προσπάθεια του για εφαρμογή των 
αποφάσεων, εκτός από τα εξώδικα που έχει ήδη κάνει κατά του ΙΚΑ και 

του ΕΤΕΑ, θα στείλει εκ νέου επιστολή προς τους παραπάνω φορείς για 
άμεση εφαρμογή των αποφάσεων, που θα την κοινοποιήσει στην Ένωση 
Δικαστών και Εισαγγελέων, που είναι υπεύθυνοι για  την εφαρμογή των 

αποφάσεων. 
 Με βάση όλα τα παραπάνω και για ενίσχυση των ενεργειών, το Δ.Σ. 
του Συλλόγου, έχει πάρει απόφαση και έχει καλέσει τα μέλη του, να 

συμμετάσχουν σε ομαδικές αγωγές για την αποκατάσταση των συντάξεών 
τους.  

 
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
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