ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
---------------------------------------

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Με την 556/2021 απόφαση του II Τµήµατος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου [σε υπόθεση υπαγόµενη από 16.9.2020 στην αρµοδιότητα του
Τρίτου Τµήµατος], που εκδόθηκε επί της από 25.2.2013
(ΑΒ∆ 120/2013) έφεσης πολιτικού συνταξιούχου [πρώην µέλος του Ειδικού
και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.) των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.)] και ήδη συνταξιούχου του
Ηλεκτρονικού Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
υποβάλλεται προδικαστικό ερώτηµα, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 162 του
ν. 4700/2020, σχετικά µε την επίλυση του γενικότερης σηµασίας και µε
συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων ζητήµατος της συµβατότητας ή
µη της διάταξης της περ. 18 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, µε την οποία, κατ’ εφαρµογή του άρθρου
9 του π.δ/τος 169/2007, µειώθηκαν οι συντάξεις των συνταξιούχων, πρώην
µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. των Α.Ε.Ι., λόγω µείωσης των αποδοχών του εν ενεργεία
προσωπικού, προς υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις.
Ενόψει των διαπιστώσεων (α) ότι δεν υφίσταται απόφαση της
Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που να έχει επιλύσει το ανωτέρω
ζήτηµα και (β) ότι το Τµήµα άγεται σε κρίση περί αντίθεσης της ως άνω
διάταξης προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5, 16 περ. 6 εδ. β΄ και 25
παρ. 1 δ και 4 του Συντάγµατος και του άρθρου 1 του (πρώτου) Προσθέτου
Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.∆.Α..
Εισάγουµε την ως άνω έφεση, που υπάγεται στην αρµοδιότητα του
Τρίτου Τµήµατος, στην Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 4700/2020.
Ορίζουµε δικάσιµο την 30η Ιουνίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.00 π.µ..
Παραγγέλλουµε τη δηµοσίευση της πράξης αυτής στις ηµερήσιες
εφηµερίδες «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΤΑ ΝΕΑ» και την ανάρτησή της
στην ιστοσελίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των
εκκρεµών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτηµα.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση:
1) κ. Γενική Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
2) Τρίτο Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 162 ΤΟΥ ν. 4700/2020

----------ο---------ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ 556/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

[πρώην µέλος του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.∆Ι.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.)]
«Για τους λόγους αυτούς
Αναβάλλει να κρίνει οριστικά την από 25.2.2013 (Α.Β.∆. 120/2013)
έφεση τ… «…» κατά της «..»/12.12.2012 πράξης ανακαθορισµού σύνταξης
των ∆ιευθύνσεων Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Πολιτικών
Συντάξεων και Συντάξεων Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και Ειδικών Κατηγοριών
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Παραπέµπει στην Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου το ζήτηµα
της συµβατότητας ή µη των διατάξεων της περ. 18 της υποπαραγράφου Γ1
της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 µε διατάξεις
υπέρτερης τυπικής ισχύος, σύµφωνα µε όσα εκτίθενται στο σκεπτικό.
∆ιατάσσει τη δηµοσίευση περίληψης της απόφασης αυτής σε δύο
εφηµερίδες των Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 25 Ιουνίου 2020 και
στις 28 Ιανουαρίου 2021.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ

∆ηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του
∆ικαστηρίου, στις 15 Απριλίου 2021.
H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΑΡΛΑ»

