ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ
ΣΗ 2εο ΔΙΓΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΗ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ
ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΣΗ 8εο ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019
(ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ ΣΟΤ Γ΄ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΑΚΟΠΩΝ)

---------Μ Δ Λ Η : Ισάλλεο αξκάο, πξώηνο Αληηπξόεδξνο, θσιπνκέλεο ηεο
Πξνέδξνπ, Μαξία Αζαλαζνπνύινπ, Αληηπξόεδξνο, Κσλζηαληίλνο
Παξαζύξαο, Δηξήλε Καηζηθέξε, Αηθαηεξίλε Μπνθώξνπ, Αληηγόλε ηίλε,
Βαζηιηθή Πέππα, ύκβνπινη.
ΓΔΝΙΚΟ
ΔΠΙΣΡΟΠΟ
ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ
:
Δπάγγεινο
Καξαζαλαζόπνπινο, Αληεπίηξνπνο Δπηθξαηείαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ : Γεώξγηνο Καξαζαββίδεο, Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο, πνπ
αλαπιεξώλεη λόκηκα ηελ Δπίηξνπν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Διεγθηηθνύ
πλεδξίνπ Διέλε Απγνπζηόγινπ, πνπ απνπζίαζε δηθαηνινγεκέλα.
Η ύκβνπινο Αηθαηεξίλε Μπνθώξνπ, πνπ νξίζηεθε από ηνλ
Πξόεδξν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ εηζεγήηξηα, θέξεη πξνο ζπδήηεζε ηελ
ζπλππνγξαθόκελε από ηνπο Τπνπξγνύο Οηθνλνκηθώλ, Δζσηεξηθώλ,
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ [ηξνπνινγία ζηηο] δηαηάμεηο ην[π]
από 2 Απγνύζηνπ 2019 ζρεδίνπ λόκνπ πνπ απεζηάιε[…] ζην Διεγθηηθό
πλέδξην κε ην 88413 Δμ 2019/ΤΠΟΙΚ 07/08/2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ, (αξηζκ. 574/07/08/2019 Γεληθήο Δπηηξνπείαο ηεο Δπηθξαηείαο
ζην Διεγθηηθό πλέδξην) γηα λα γλσκνδνηήζεη επ’ απηώλ ε Οινκέιεηα,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο.
Σν θείκελν απηώλ έρεη σο εμήο:
« Σξνπνινγία ζην ρέδην Νόκνπ
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ»
«Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή
δηαθπβέξλεζε θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα»
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Σν ζπλνιηθό αθαζάξηζην πνζό θάζε κεληαίαο θύξηαο ζύληαμεο ή
πεξηζζόηεξσλ ηεο κηαο ζπληάμεσλ ιόγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ πνπ
ρνξεγνύληαη από ηνλ ΔΦΚΑ θαη εθόζνλ κέξνο ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο
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δηαλύζεθε ή αλάγεηαη έσο θαη 31-12-2016, αλέξρεηαη θαη’ αλώηαην όξην ζην
δσδεθαπιάζην ηεο εζληθήο ζύληαμεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
4387/2016 πνπ αληηζηνηρεί ζε είθνζη ρξόληα αζθάιηζεο, όπσο ην πνζό
απηήο ηζρύεη θάζε θνξά. Σν νξηδόκελν ζην πξνεγνύκελν εδάθην αλώηαην
όξην θαηαιακβάλεη θαη ηηο θάζε είδνπο πξνζαπμήζεηο ηεο ζύληαμεο ή ησλ
ζπληάμεσλ, ελώ δελ θαηαιακβάλεη ηα πνζά ησλ ρνξεγνύκελσλ από ηνλ
ΔΦΚΑ επηδνκάησλ αλαπεξίαο.
2. Σν αλώηαην όξην ηεο παξ. 1 εθαξκόδεηαη θαη ζηηο ζπληάμεηο πνπ
έρνπλ ρνξεγεζεί έσο θαη ηελ 12.5.2016 ή αλαηξέρνπλ ζηελ ίδηα εκεξνκελία
θαη νη νπνίεο επαλππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηα άξζξα 14 θαη 33 ηνπ λ.
4387/2016 όπσο ηζρύνπλ. Η ηπρόλ πξνζσπηθή δηαθνξά πνπ έρεη πξνθύςεη
από ηελ αλαπξνζαξκνγή αλαθαζνξίδεηαη κε βάζε ην λέν αλώηαην όξην.
3. Πνζά από ζπληάμεηο πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ή επαλππνινγηζηεί κεηά
ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4387/2016 θαη έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί, ελώ
ππεξβαίλνπλ ην αλώηαην όξην ηεο παξ. 1, πξνζαξκόδνληαη ζην νξηδόκελν
από ηηο παξ. 1 θαη 2 πνζό από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαηαβνιήο ηνπο ή
επαλππνινγηζκνύ ηνπο. Σπρόλ επηπιένλ δηαθνξέο πνζώλ ζπληάμεσλ
αλαδεηνύληαη άηνθα σο θαινπίζησο εηζπξαρζέληα θαη επηζηξέθνληαη κε
παξαθξάηεζε ζε πνζνζηό 20% ηεο κεληαίαο θαηαβαιιόκελεο ζύληαμεο θαη
κέρξη νινζρεξνύο εμνθιήζεσο.
Αζήλα, 2 Απγνύζηνπ 2019
Οη Τπνπξγνί
Οηθνλνκηθώλ

Δζσηεξηθώλ

Δξγαζίαο & Κνηλσληθώλ
Τπνζέζεσλ

Ο Αληεπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθό πλέδξην
Δπάγγεινο Καξαζαλαζόπνπινο αλέθεξε ηα αθόινπζα:
Δηζάγνπκε ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ώκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην
Διεγθηηθό πλέδξην, θπξσζέληνο κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 4129/2013
(ΦΔΚ Α΄ 52), ηελ από 2.8.2019 ηξνπνινγία ζην ζρέδην λόκνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ηίηιν «Ρύζκηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ,
δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα», ε
νπνία ζπλππνγξάθεηαη από ηνπο Τπνπξγνύο Οηθνλνκηθώλ, Δζσηεξηθώλ θαη
Δξγαζίαο & Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, θαη καο απεζηάιε κε ην αξηζκ. πξση
Τπ.Οηθ.. 88413/ΔΞ/2019/7.8.2019 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Τπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ (αξηζκ. πξση. ΓΔΔ: 574/7.8.2019), πξνθεηκέλνπ λα εθθέξεη ε
Οινκέιεηα ηελ πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 2 ηνπ
πληάγκαηνο γλσκνδόηεζή ηεο, θαη εθζέηνπκε ηα αθόινπζα:
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Με ηηο πξνηεηλόκελεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο δηαξζξώλνληαη ζε ηξεηο
(3) ζπλνιηθώο παξαγξάθνπο ελόο εληαίνπ άξζξνπ επέξρνληαη αιιαγέο ζε
ζεηξά δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016 «Δληαίν ύζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο
- Μεηαξξύζκηζε αζθαιηζηηθνύ - ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο - Ρπζκίζεηο
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηπρεξώλ παηγλίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ
Α΄ 85).
Δπί ησλ επηκέξνπο ξπζκίζεσλ:
παξ. 1: Η πξνηεηλόκελε ξύζκηζε, ζην βαζκό πνπ αθνξά ζηηο
ζπληάμεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζηξαηησηηθώλ (Κεθάιαην Β΄ ηνπ
λ.4387/2016), δελ ζπλνδεύεηαη από θάπνηα εηδηθόηεξε αηηηνινγία θαη
κειέηε, από ηελ νπνία ζα ηεθκεξησλόηαλ ε πξνζθνξόηεηα ηνπ κέηξνπ
(πξβι. Δ. πξαθη. Οινκ. ηεο 1εο Δηδ. πλ. ηεο 20.4.2016), ελώ, πεξαηηέξσ,
ε ξύζκηζε απηή, θαηά ην κέξνο πνπ θαηαιήγεη ζηελ νξηδόληηα πεξηθνπή ησλ
ζπληάμεσλ θαίλεηαη λα κελ ιακβάλεη ππόςε ηελ αξρή ηεο αλαινγίαο
ζύληαμεο θαη απνδνρώλ ελεξγείαο (πξβι. απόθ. Οινκ. Δ.. 1277/2018).
παξ. 2: Ιζρύνπλ νη παξαηεξήζεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ.
παξ. 3: Αλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο πξνηεηλόκελεο
δηάηαμεο, ε αλαδήηεζε πνζώλ ζπληάμεσλ πνπ έρνπλ ήδε απνλεκεζεί ή
επαλππνινγηζηεί θαη θαηαβιεζεί κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4387/2016
ελδέρεηαη λα αληίθεηηαη, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ εηδηθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ θάζε αηνκηθήο πεξίπησζεο, ζηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο
δηνίθεζεο, ηεο πξνζηαηεπόκελεο εκπηζηνζύλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ θαη ζην
άξζξν 1 ηνπ Πξώηνπ Πξόζζεηνπ Πξσηνθόιινπ ηεο Δπξσπατθήο ύκβαζεο
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ.
Αζήλα, 8 Απγνύζηνπ 2019
Ο Αληεπίηξνπνο Δπηθξαηείαο
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΑΡΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
Η Οινκέιεηα έθξηλε αξρηθά όηη λνκίκσο ζπγθξνηήζεθε κε ηελ
παξνύζα ζύλζεζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ. 3 ηνπ Κώδηθα Νόκσλ πεξί
Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ (λ. 4129/2013) θαη κε ην από 22 Μαΐνπ 2019
Πξαθηηθό πλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ πεξί
ζπγθξνηήζεσο ηκεκάησλ δηαθνπώλ ζην Γηθαζηήξην.
Οη πξνζειζόληεο, ύζηεξα από αίηεκα ηνπ πξνεδξεύνληνο ηεο
Οινκέιεηαο, ππεξεζηαθνί παξάγνληεο («…» Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ

Δ.Α../prk/olm.19/ΔΙΓ.ΤΝ.02

4

Τπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ θαη «…», Δηδηθόο
πλεξγάηεο ηνπ Τπνπξγνύ) έδσζαλ ηηο αθόινπζεο εμεγήζεηο επί ηεο
αλάγθεο ζέζπηζεο ηεο πξνηεηλόκελεο δηάηαμεο: (1) Τπό ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία δελ πθίζηαηαη αλώηαην όξην ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ γηα ηνπο
πξηλ από ηελ 31-12-2016 ζπληαμηνδνηεζέληεο. (2) Παξαηεξήζεθε όηη γηα
κεξηθέο θαηεγνξίεο ζπληαμηνύρσλ, είηε ιόγσ ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ησλ
απνδνρώλ ηνπο (ζπκβνιαηνγξάθνη, κεραληθνί) είηε ιόγσ εμαηξεηηθώο
πςειώλ απνδνρώλ (ππάιιεινη ηξαπεδώλ) ε εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ.
4387/2016 νδήγεζε ζε θαλνληζκό ηδηαηηέξσο πςειώλ ζπληαμηνδνηηθώλ
παξνρώλ, κε ζπκβαηώλ κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην λνκνζέηεκα. (3) Η
ξύζκηζε δελ αθνξά άκεζα ηνπο δεκνζίνπο ιεηηνπξγνύο θαη ππαιιήινπο
δηόηη δελ είλαη δπλαηόλ, εθόζνλ απηνί δελ ζπληαμηνδνηνύληαη θαη από άιιν
ιόγν, λα δηθαηνύληαη ζπληάμεσο ζε ύςνο απνδνρώλ σο απηό πνπ ε
πξνηεηλόκελε ξύζκηζε επηδηώθεη λα απνθιείζεη. Μόλνλ αλ δηθαηνύληαη
ζπληάμεσο θαη από άιιν ιόγν, κόλν ηόηε ελδέρεηαη, νη δεκόζηνη ιεηηνπξγνί
θαη ππάιιεινη, λα ππαρζνύλ ζηελ πξνηεηλόκελε ξύζκηζε. (4) Σν όξην πνπ
ηίζεηαη σο νξνθή ζπληάμηκσλ απνδνρώλ, ήηνη ην δσδεθαπιάζην ηεο εζληθήο
ζύληαμεο (λ. 4387/2016, άξζξν 7 παξ. 6) εηέζε, ύζηεξα από ελδνππεξεζηαθνύο ππνινγηζκνύο, πνπ δελ απνηππώζεθαλ όκσο ζε έθζεζε
δπλάκελε λα θνηλνπνηεζεί ζην Διεγθηηθό πλέδξην, πξνθεηκέλνπ λα κε ζηγεί
ν αληαπνδνηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ ζπζηήκαηνο ελόςεη ηνπ ύςνπο ησλ
ζπληάμεσλ πνπ αλακέλεηαη όηη απνηειεί ηνλ θαλόλα θαη’ εθαξκνγή ησλ
ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 4387/2016.
Αθνινύζσο, ε εηζεγήηξηα ύκβνπινο παξνπζίαζε ηελ εηζήγεζή ηεο.
Η Οινκέιεηα, ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο, δέρζεθε ηελ εηζήγεζε ηεο πκβνύινπ Αηθαηεξίλεο Μπνθώξνπ.
Η γλώκε ηεο Οινκέιεηαο είλαη ε αθόινπζε:
ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
1. Γηα λα είλαη ζπκβαηή κε ην άξζξν 73 παξ. 2 εδάθην β΄ ηνπ
πληάγκαηνο ε πξνηεηλόκελε ξύζκηζε πξέπεη, εθόζνλ απηή δελ πεξηιεθζεί
ζε απηνηειέο λνκνζέηεκα, λα εληαρζεί ζε δηαθξηηό θεθάιαην
λνκνζεηήκαηνο πνπ πεξηέρεη θαη άιιεο ξπζκίζεηο επηπιένλ δε ζηνλ ηίηιν ηνπ
λνκνζεηήκαηνο λα γίλεη αλαθνξά ζηηο ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο πνπ απηό
πεξηιακβάλεη.
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2. Πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί αλ κε ηελ πξνηεηλόκελε ξύζκηζε
εηζάγεηαη λέα δηάηαμε ζην λ. 4387/2016 ή αλ ηξνπνπνηείηαη πθηζηάκελε
δηάηαμε ηνπ λόκνπ απηνύ.
3. Δλόςεη ηνπ όηη ζην ζπληαμηνδνηηθό –αζθαιηζηηθό θαζεζηώο ηνπ
Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ) εληάζζνληαη κεηά ηελ ηζρύ
ηνπ λ.4387/2016 ηόζν νη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ
ινηπώλ λ.π.δ.δ., πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη από ην Γεκόζην ή δηέπνληαη από ην
ίδην λνκνζεηηθό θαζεζηώο, όζν θαη νη ππάιιεινη ησλ Οξγαληζκώλ
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ ππήρζεζαλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α., ελδείθλπηαη λα
ρξεζηκνπνηείηαη, πξνο απνθπγή ζύγρπζεο, όηαλ πξόθεηηαη γηα ξύζκηζε πνπ
αθνξά ζε ζπληάμεηο, ν όξνο «ζύληαμε από νπνηαδήπνηε αηηία» έλαληη ηνπ
όξνπ «ζύληαμε ιόγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ», ν νπνίνο
παξαπέκπεη
απνθιεηζηηθά
θαη
κόλν
ζηελ
νξνινγία
ηνπ
θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη όρη θαη ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαίνπ ησλ
δεκνζίσλ θαη εμνκνηνύκελσλ πξνο απηνύο ππαιιήινπο.
ΔΙΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Επί της παραγράυοσ 1
4. Ο θαζνξηζκόο αξηζκεηηθά ελόο αλώηαηνπ νξίνπ ζπλνιηθνύ
αθαζάξηζηνπ πνζνύ κεληαίαο θύξηαο ζύληαμεο ή πεξηζζνηέξσλ ηεο κία
ζπληάμεσλ ελδέρεηαη λα εγείξεη δεηήκαηα ζπληαγκαηηθόηεηαο ή αληίζεζεο
ζηηο ππεξλνκνζεηηθήο ηζρύνο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 1νπ
Πξσηνθόιινπ ηεο Δ..Γ.Α. γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δεκνζίσλ
ιεηηνπξγώλ κε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία.
5. Καηά ηε γλώκε όκσο ηεο πκβνύινπ Βαζηιηθήο Πέππα ε
πξνηεηλόκελε ξύζκηζε, ζην βαζκό πνπ αθνξά ζηηο ζπληάμεηο δεκνζίσλ
ππαιιήισλ θαη ζηξαηησηηθώλ (Κεθάιαην Β΄ ηνπ λ.4387/2016), δελ
ζπλνδεύεηαη από θάπνηα εηδηθόηεξε αηηηνινγία θαη κειέηε, από ηελ νπνία ζα
ηεθκεξησλόηαλ ε πξνζθνξόηεηα ηνπ κέηξνπ (πξβι. Δ. πξαθη. Οινκ. ηεο
1εο Δηδ. πλ. ηεο 20.4.2016), ελώ, πεξαηηέξσ, ε ξύζκηζε απηή, θαηά ην
κέξνο πνπ θαηαιήγεη ζηελ νξηδόληηα πεξηθνπή ησλ ζπληάμεσλ θαίλεηαη λα
κελ ιακβάλεη ππόςε ηελ αξρή ηεο αλαινγίαο ζύληαμεο θαη απνδνρώλ
ελεξγείαο (πξβι. απόθ. Οινκ. Δ.. 1277/2018).
6. Πεξαηηέξσ επηζεκαίλεηαη όηη ε ιέμε «αλάγεηαη», εθόζνλ κε
απηήλ δελ πεξηγξάθεηαη θάπνηα εηδηθή λνκηθή θαηάζηαζε, απνηειεί
πιενλαζκό, σο θαη’ νπζία επαλάιεςε ηεο ακέζσο πξνεγεζείζαο απηήο
ιέμεο «δηαλύζεθε».
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Επί της παραγράυοσ 2
7. Δλόςεη ηνπ όηη κε ην άξζξν 1 ηνπ 1 νπ Πξσηνθόιινπ ηεο
Δ..Γ.Α. δελ θαηνρπξώλεηαη ην δηθαίσκα ζε ζύληαμε νξηζκέλνπ
ύςνπο, δελ απνθιείεηαη, θαηαξρήλ, δηαθνξνπνίεζε ηνπ ύςνπο ηεο
ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο, αλαιόγσο κε ηηο επηθξαηνύζεο εθάζηνηε
ζπλζήθεο. Δπνκέλσο, ε εθαξκνγή ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ ηεο παξ.1 θαη
ζηηο ήδε θαλνληζζείζεο ζπληάμεηο, εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη
αλαθεξόκελνη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο δηάηαμεο θαη ηελ έθζεζε
αμηνιόγεζεο ζπλεπεηώλ ξύζκηζεο ιόγνη ηεο αλαγθαηόηεηαο θαη
πξνζθνξόηεηαο ηνπ πεξηνξηζκνύ απηνύ, παξίζηαηαη θαη’ αξρήλ
δηθαηνινγεκέλε (νξάηε όκσο παξάγξαθν 4 ηνπ παξόληνο).
8. Πεξαηηέξσ επηζεκαίλεηαη όηη ε θξάζε «ή αλαηξέρνπλ ζηελ ίδηα
εκεξνκελία» απνηειεί πιενλαζκό, σο θαη’ νπζία επαλάιεςε ηεο ακέζσο
πξνεγεζείζαο απηήο θξάζεο «πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί έσο θαη».
Επί της παραγράυοσ 3
9. Η αλαδξνκηθή αλαδήηεζε πνζώλ ήδε θαλνληζζεηζώλ ή
επαλππνγηζζεηζώλ ζπληάμεσλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί θαζ’ ππέξβαζε ηνπ
αλώηαηνπ νξίνπ ηεο παξ.1, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ζπληάμεηο πνπ έρνπλ
θαλνληζζεί ή επαλππνινγηζζεί, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
πξναλαθεξόκελνπ λόκνπ, ελδέρεηαη λα εγείξεη δήηεκα παξαβίαζεο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ 1νπ Πξσηνθόιινπ ηεο Δ..Γ.Α.
10. Καηά ηελ γλώκε όκσο ηνπ πξνεδξεύνληνο Αληηπξνέδξνπ, Ισάλλε
αξκά θαη ηεο Αληηπξνέδξνπ Μαξίαο Αζαλαζνπνύινπ, ε αλαδξνκηθόηεηα
ηεο ξύζκηζεο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ππό ηελ άπνςε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 1 νπ
Πξσηνθόιινπ ηεο ΔΓΑ θαζόζνλ ν ππνινγηζκόο ζπληάμεσλ ζε ύςνο πνπ
ππεξβαίλεη ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο αλώηαησλ θξαηηθώλ ιεηηνπξγώλ ελ
ελεξγεία, θαη’ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ελόο ζπληαμηνδνηηθνύ λνκνζεηήκαηνο
πνπ ζηεξίδεηαη - θαηά ηηο νηθείεο εμαγγειίεο ηνπ - ζηηο αξρέο ηεο εζληθήο
αιιειεγγύεο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο κόλνλ αληαπνδνηηθόηεηαο, είλαη
πξόδειν όηη δελ κπνξεί παξά λα νθείιεηαη ζε αδηθαηνιόγεηε εζσηεξηθή
αληίθαζε ηνπ λνκνζεηήκαηνο, ην νπνίν παξέιεηςε λα ζεζπίζεη νξνθή ζηηο
ζπληαμηνδνηηθέο απνδνρέο. Ωο εθ ηνύηνπ ζεκηηώο πεξηνξίδνληαη ηα
πεξηνπζηαθά δηθαηώκαηα ηνπ εηζπξάμαληνο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο
αλώηεξεο ηνπ σο άλσ επιόγνπ νξίνπ ηνπ δσδεθαπιαζίνπ, ελ όςεη κάιηζηα
θαη ηεο πξόβιεςεο πεξί ηκεκαηηθήο επηζηξνθήο, ζε ρακειό πνζνζηό, ησλ
εηζπξαρζέλησλ πνζώλ. Ο πξνεδξεύσλ Αληηπξόεδξνο εμήγεζε εηδηθόηεξα όηη
ε επέμβαση ελ πξνθεηκέλσ ζηελ πεξηνπζία ησλ εηζπξαμάλησλ εμαηξεηηθώο
πςειέο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο δηελεξγείηαη βάζεη λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο
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πνπ στοτεύει ηε δηόξζσζε πξνδήινπ ζθάικαηνο δεκηνπξγήζαληνο
αδηθαηνινγήησο επλννύκελνπο, - ελ όςεη ησλ αξρώλ ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο
- ζπληαμηνύρσλ, ην δε μέτρο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνο επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ,
ήηνη, ε θαηά ηα αλσηέξσ ηκεκαηηθή επηζηξνθή, εκθαλίδεηαη σο πξόζθνξν
θαη αλαγθαίν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε ζπκβαηήο κε ηηο αξρέο ηνπ
λνκνζεηήκαηνο εύλνηαο πνπ επεδείρζε ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο
ζπληαμηνύρσλ.
Μεηά ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην
νπνίν, αθνύ ζεσξήζεθε θαη εγθξίζεθε από ηνλ Πξόεδξν, ππνγξάθεηαη από
ηνλ ίδην θαη ηνλ Γξακκαηέα.
[Σν παξόλ, πνπ ζπληάρζεθε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο,
κπνξεί λα ππνζηεί αιιαγέο πξνο δηόξζσζε ηππηθώλ ζθαικάησλ πνπ
ελδερνκέλσο ζα εληνπηζηνύλ].
Δθδόζεθε ζηηο 8 Απγνύζηνπ 2019.
Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΑΒΒΙΓΗ

Γηα ηελ αθξίβεηα
Ο Γξακκαηέαο
Γεώξγηνο Καξαζαββίδεο
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