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ΣτΕ: Συνταγματική η περικοπή των δώρων των συνταξιούχων 

Συνταγματική έκρινε το Α’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, την περικοπή των δώρων Χρι-

στουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος θερινής άδειας των συνταξιούχων, εκτός του ΟΓΑ. 

Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας απέρριψαν τους ισχυρισμούς των συνταξιούχων, κρίνοντας ότι οι πε-

ρικοπές των επιδομάτων έγιναν στο πλαίσιο σειράς νομοθετικών μέτρων λιτότητας και απέβλεπαν 

στον περιορισμό των δαπανών της γενικής κυβέρνησης, ο οποίος θα συνέβαλε στην μείωση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας. 

 

Υποστήριξαν ακόμη, ότι οι περικοπές δεν είναι αντίθετες στην Διεθνή Σύμβαση «περί του Ευρωπαϊ-

κού Κώδικος Κοινωνικής Ασφαλείας.» 

Σημειώνεται, ότι ο πρόεδρος του Τμήματος Νίκος Σακελλαρίου μειοψήφησε υποστηρίζοντας ότι οι 

περικοπές των επιδομάτων των συνταξιούχων είναι αντίθετες στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. 

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων 

ΔΕΗ, το Πανελλήνιο Σωματείο Συνταξιούχων Εργατοϋπαλλήλων Εταιρειών Πετρελαίου και Υγραε-

ρίου, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Αγροτικής Ανάπτυξης, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλά-

δος, το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, αλλά και συνταξιούχοι που υποστήριζαν ότι οι περικοπές 

των επιδομάτων είναι αντισυνταγματικές και προσκρούουν στην Ευρωπαική Σύμβαση Δικαιωμά-

των του Ανθρώπου.                                                                                          Kέρδος online                                                               

Φορολογικές δηλώσεις 

2015 

Η καταληκτική ημερο-

μηνία υποβολής των δη-

λώσεων είναι από το νό-

μο: έως τις 30 Ιουνίου.  

Ρωμανιάς: Εξασφαλισμένη μέχρι το 2017 η ρευστότητα των Ταμείων 

"Τώρα δεν έχουμε θέμα ρευστότητας, είναι εξασφαλισμένη μέχρι το 2017. Όντως όμως, το σύ-

στημα θα έχει πρόβλημα μετά από 5 χρόνια. Υπάρχει ζήτημα μακροβιότητας του συστήματος", 

υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιώργος Ρωμανιάς, μιλώντας 

στον Real FM. 


