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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ  

υποστρατήγου ε.α. Νικολάου Ζαρκάδα 

 

ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ 

ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

 

Εισαγωγή 

Στις 31 Ιανουαρίου 2022 ο Συνήγορος του Πολίτη {ΣτΠ} απευθύ-

νει πόρισμα προς τους αρμόδιους υπουργούς, προκειμένου η διοίκηση 

του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης {ΕΦΚΑ} να συμμορφωθεί 

προς την υπ’ αριθμόν 1477/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ελε-

γκτικού Συνεδρίου {ΕΛ.ΣΥ.}, σχετικά με την παρακράτηση της Εισφοράς 

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων {Ε.Α.Σ.} από τις μηνιαίες συντάξεις των συ-

νταξιούχων του Δημοσίου.  

 

Ιστορικό  

Η Ε.Α.Σ. θεσπίστηκε από 1.8.2010 και παρακρατείται από τις συ-

ντάξεις του Δημοσίου, οι οποίες υπερβαίνουν τα 1.400 ευρώ, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 3865/2010 {ΦΕΚ 120 Α΄}.  

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 2 {παρ. 13} του νόμου 

4002/2011 {ΦΕΚ 180 Α΄}, από 1.8.2011 τα ποσοστά παρακράτησης αυ-

ξήθηκαν και καθορίστηκαν από 3% έως 14%, όπως ισχύουν μέχρι σή-

μερα.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας 

του ΕΛ.ΣΥ, η αρχική επιβολή και στη συνέχεια η αύξηση της Ε.Α.Σ. κρί-

θηκε αντισυνταγματική, δεδομένου ότι οι σχετικές διατάξεις των νόμων 

αντίκεινται τόσο στις διατάξεις του Συντάγματος {άρθρα 4 παρ. 1 λοα 5, 

22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 και στις από αυτά απορρέουσες αρχές}, 

όσο και στις του Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμά-

των του Ανθρώπου {ΕΣΔΑ}. Το σκεπτικό της απόφασης στηρίζεται στο 

ότι αποδέκτης των εισφορών δεν είναι το Δημόσιο, από το οποίο συντα-

ξιοδοτούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά οι Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
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λισης, από τους οποίους δεν έχουν απολαβές οι συνταξιούχοι του Δη-

μοσίου.  

Ως χρονικό σημείο επέλευσης των αποτελεσμάτων της διάγνω-

σης και κρίσης της αντισυνταγματικότητας των μνημονευομένων διατά-

ξεων ορίζεται ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης ήτοι 10 Φεβρουα-

ρίου 2017.  

Τα αρμόδια Υπουργεία, παρά την ρητή και σαφή συνταγματική 

διάταξη και επιταγή ότι˙ «η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται 

προς τις δικαστικές αποφάσεις», {παρ. 5 άρθρου 95}, και την παρέλευ-

ση πέντε ετών {2017 – 2022, σε ουδεμία ενέργεια εκτέλεσης της από-

φασης προέβησαν.  

Με την υπ’ αριθμόν 1477/2021 απόφαση της Ολομέλειας του 

ΕΛ.ΣΥ. κρίθηκε ότι η παρακράτηση της Ε.Α.Σ. είναι αντισυνταγματική 

και συνεπώς κρατήθηκε παρανόμως από τις μηνιαίες συντάξεις των συ-

νταξιούχων του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα από 10.2.2017 έως 

31.12.2018.  

Με την ίδια απόφαση αποφαίνεται, ότι για το χρονικό διάστημα 

από 1.1.2019 και εντεύθεν η παρακράτηση της Ε.Α.Σ. μετά την υπαγω-

γή των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων στο ενιαίο κοινωνικοα-

σφαλιστικό σύστημα της χώρας, για την ενίσχυση του Ασφαλιστικού 

Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών, δεν είναι αντισυνταγματική. Τα ποσά 

της κράτησης συγκροτούν αποθεματικό για τις μελλοντικές γενεές συ-

νταξιούχων, προκειμένου να βοηθηθούν έναντι οποιαδήποτε δυσμενούς 

εξέλιξης των συνταξιοδοτικών δεδομένων. 

 

Πρόταση Συνηγόρου του Πολίτη  

Στην από 31.1.2022 διαμεσολάβηση επισημαίνει και προτείνει, ό-

τι˙ «η υπ’ αριθμόν 1477/2021 απόφαση της Ολομέλειας του ΕΛ.ΣΥ. 

πρέπει καθολικά να εφαρμοσθεί για το σύνολον των συνταξιούχων του 

Δημοσίου και δεν υφίσταται λόγος οι συνταξιούχοι να ταλαιπωρούνται 

υποβάλλοντας μεμονωμένα αιτήσεις προς το ΕΛ.ΣΥ. σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης προς την απόφασή του». 

Η οποιαδήποτε διαφορετική ενέργεια, από την πλευρά της διοί-

κησης, είναι αντίθετη με τις γενικές αρχές του δικαίου, την αρχή της νο-
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μιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της ασφάλειας δικαίου, της δικαιολο-

γημένης εμπιστοσύνης και κυρίως την αρχή της ισότητας, η οποία επι-

βάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων, που ευρίσκονται 

κάτω από τις ίδιες συνθήκες.  

Τέλος, επισημαίνεται, ότι είναι απαραίτητο όπως υπάρξει συμ-

μόρφωση της διοίκησης με την νομολογία και επιστραφούν αναδρομικά 

τα αχρεωστήτως παρακρατηθέντα ποσά από 10.2.2017 έως 

31.12.2018.  

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.  

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2022 

 

 

Π Η Γ Ε Σ 

- Πόρισμα ΣτΠ, 18 Απριλίου 2018. 

- Δελτίου Τύπου ΣτΠ, 31 Ιανουαρίου 2022.  


