
ΤΟ  ΣτΕ  ΓΙΑ ΤΑ «ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ» 

 και 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

1. Η Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 

 

Το ΣτΕ, με την υπ’ αριθ. 1439/2020 Απόφαση της Ολομέλειάς του, έκρινε και 

πάλι ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις των Νόμων 4051/12 και 4093/12, που 

επέβαλαν περαιτέρω μειώσεις στα μηνιαία ποσά των Κύριων και Επικουρικών 

Συντάξεων και κατάργηση των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας στις 

δύο αυτές Συντάξεις. 

Ειδικότερα, το ΣτΕ έκρινε ότι: 

 Από τη δημοσίευση του Νόμου 4387/16, [12.5.2016], και εφεξής οι 

μειώσεις  και οι καταργήσεις των δύο αυτών Νόμων είναι νόμιμες. 

 Η νομιμοποίηση, όμως, αυτή δεν καταλαμβάνει προγενέστερα χρονικά 

διαστήματα, δηλαδή μέχρι την 11.5.2016, κατά τα οποία οι μειώσεις 

κρίθηκαν αντισυνταγματικές. 

 Χρονικά διαστήματα πριν τη 10.6.2015, οπότε δημοσιεύθηκαν οι υπ’ 

αριθ. 2287/15 και 2288/15 Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, αφορούν 

μόνον όσους είχαν ήδη ασκήσει Αγωγή μέχρι την ημερομηνία εκείνη. 

 Για όλους τους άλλους Συνταξιούχους, η αντισυνταγματικότητα των 

Νόμων αυτών επήλθε από την 11.6.2015, μετά, δηλαδή, τη δημοσίευση 

των ως άνω δύο Αποφάσεων του ΣτΕ, και μέχρι τη δημοσίευση του 

Νόμου 4387/16, [12.5.2016].   

 

2. Η Κυβερνητική Αντίδραση 

 

Η Κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι θα σεβαστεί την Απόφαση του ΣτΕ και ότι θα 

καταβάλλει τα δικαιούμενα ποσά σε όλους, ανεξάρτητα από το εάν είχαν 

ασκήσει Αγωγή ή όχι. Τελικά, δεν έκανε τίποτα από τα δύο. 

Με το άρθρο 114 του Νόμου 4714/20, θεσπίστηκε διάταξη, σύμφωνα με την 

οποία: 

 Για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 12.5.2016, δηλαδή για 11 

μήνες και 2 ημέρες και εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου 

αυτού, [ήτοι από την 31.7.2020], καταβάλλονται άτοκα στους 

δικαιούχους Συνταξιούχους οι μηνιαίες μειώσεις των Νόμων 4051/12 και 

4093/12, ΜΟΝΟΝ επί των Κυρίων Συντάξεων. Τίποτα άλλο. 

 ΄Οσοι Συνταξιούχοι δεν έχουν ασκήσει Αγωγή, με την καταβολή των 

αναλογούντων ποσών στους τραπεζικούς Λογαριασμούς τους, ΧΑΝΟΥΝ 



το δικαίωμα να διεκδικήσουν τις μηνιαίες μειώσεις των 

αντισυνταγματικών Νόμων στην Επικούρησή τους καθώς και τις 

καταργήσεις των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας, σε Κύρια 

και Επικουρική Σύνταξη. 

 ΄Οσοι, όμως, Συνταξιούχοι έχουν ασκήσει Αγωγή, οι Δίκες των Αγωγών 

τους αυτών, όταν ολοκληρωθούν, θα αφορούν πλέον μόνο στις αξιώσεις 

που υπερβαίνουν το ποσό,   το οποίο θα τους έχει ήδη καταβληθεί. 

 

3. Διευκρινίσεις και Συμπεράσματα 

 

 Ποιοι Είναι οι Δικαιούχοι 

 

Δικαιούχοι είναι όλοι οι Συνταξιούχοι, οι οποίοι, κατά την περίοδο 11.6.2015 – 

12.5.2016, είχαν υποστεί μειώσεις στην Κύρια Σύνταξή τους από τους Νόμους 

4051/12 και 4093/12 ή, έστω, ΜΟΝΟΝ από  το Νόμο 4093/12. 

Δηλαδή, χαμηλο-Συνταξιούχοι, χωρίς μείωση του Νόμου 4093/12, δεν είναι 

δικαιούχοι. ΄Όμως, και αυτοί δικαιούνται τα Δώρα Εορτών και το Επίδομα 

Αδείας της ως άνω περιόδου, τα οποία δεν τους καταβάλλονται, με την ως άνω 

διάταξη, και τα οποία ανέρχονται μέχρι 800,00 Ευρώ το χρόνο, καθώς και τις 

αντίστοιχες, εάν τους έχουν βαρύνει, μειώσεις στην Επικούρησή τους. 

 

 Ποιο  Είναι το Δικαιούμενο Ποσό 

 

Το δικαιούμενο ποσό ισούται με το άθροισμα των μηνιαίων μειώσεων των δύο 

πιο πάνω Νόμων, το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 11,067, δηλαδή το 

διάστημα των 11 μηνών και 2 ημερών. 

 

Εάν δεν μπορείτε να υπολογίσετε τη μείωση του Νόμου 4051/12 και δεν είχατε 

μεταβολές μετά τον Ιανουάριο 2015, αναζητήσετε το Εκκαθαριστικό του μήνα 

αυτού από το ΤΣΠΑΤΕ. 

 

Εάν, όμως, κατά την περίοδο 11.6.2015 – 12.5.2016, είχατε μεταβολές στα ποσά 

των δύο ως άνω μειώσεων της Κύριας Σύνταξής σας, τότε κάθε επιμέρους 

άθροισμα των δύο αντισυνταγματικών μειώσεων πρέπει να πολλαπλασιαστεί 

επί την αντίστοιχη διάρκειά του, σε μήνες/μέρες, και να προστεθούν τα 

γινόμενα που θα προκύψουν. 

 

Οι κληρονόμοι δικαιούνται την αναλογία τους, από το ποσό που θα 

καταβαλλόταν στο/η Συνάδελφο/φισσα που έφυγε. 

 

 



 Τι Διεκδικούν ΄Οσοι  Έχουν Ασκήσει Αγωγή  

 

Οι 3.000 περίπου Συνάδελφοι/ισσες που έχουν ήδη ασκήσει ομαδική Αγωγή, με 

τη συμβολή του Συλλόγου, διεκδικούν τα ακόλουθα ποσά, πέρα από εκείνο που 

αναμένεται να τους καταβληθεί: 

 Αποζημίωση, για τη ζημία που τους προξένησαν οι αντισυνταγματικές 

μηνιαίες μειώσεις στην Επικουρική τους Σύνταξη. 

 Αποζημίωση, για τη ζημία που τους προξένησαν οι αντισυνταγματικές 

καταργήσεις των Δώρων Εορτών και Επιδόματος Αδείας στην Κύρια και 

Επικουρική Σύνταξή τους. 

 ΄Εντοκη καταβολή των παραπάνω, [ με επιτόκιο 6%], από την ημέρα 

επίδοσης της αντίστοιχης ομαδικής Αγωγής και μέχρι την εξόφληση κάθε 

επιδικασθείσας αποζημίωσης. 

 Τόκους υπερημερίας επί του ποσού της ζημίας στην Κύρια Σύνταξη που 

θα έχει πλέον καταβληθεί, από την επίδοση της αντίστοιχης Αγωγής και 

μέχρι την ημέρα καταβολής του δικαιούμενου ποσού. 

 ΄Εντοκη διεκδίκηση του όποιου, κατά τα ανωτέρω, επιπλέον 

δικαιούμενου ποσού, που δεν θα έχει καταβληθεί, όπως των δύο  [2] 

επιπλέον ημερών. 

 Διεκδίκηση αποζημίωσης, τουλάχιστον, μέχρι την 31.12.2018, για όλες τις 

ως άνω μειώσεις και καταργήσεις. 

 

Σημειώνεται δε ότι η επιδικαζόμενη αποζημίωση είναι αφορολόγητη, οπότε 

γεννάται θέμα για τη διαφαινόμενη φορολόγηση του δικαστικά δικαιούμενου 

ποσού που θα έχει καταβληθεί, κατά την ως άνω διάταξη του Νόμου 4714/20, η 

οποία , όμως, στηρίζεται στην πρόσφατη Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που 

καλύπτει όλους όσοι είχαν ασκήσει αποζημιωτική  Αγωγή μέχρι τότε, όπως 

έπραξαν τα μέλη του Συλλόγου. 

 

 Τι Μπορούν να Διεκδικήσουν ΄Οσοι ΔΕΝ  ΄Εχουν Ασκήσει Αγωγή 

 

΄Οσοι/ες Συνάδελφοι/ισσες δεν έχουν ασκήσει μέχρι σήμερα Αγωγή, μπορούν, 

εφόσον το επιλέξουν, να μετάσχουν σε ομαδική Αγωγή, η οποία, όμως, για 

να γίνει «παραδεκτή» από το Δικαστήριο, πρέπει να κατατεθεί ΠΡΙΝ ο e-ΕΦΚΑ 

τους καταβάλλει, κατά τα ανωτέρω, τα ποσά της Κύριας Σύνταξής τους. 

 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, η καταβολή των ποσών 

αυτών αναμένεται να γίνει στο διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι και το 

Δεκέμβριο 2020. 



Οι Συνάδελφοι/ισσες, πάντως, αυτοί/ές θα μπορέσουν να απαιτήσουν όλα όσα, 

κατά τα ανωτέρω, διεκδικούνται με τις Αγωγές που έχουν ήδη ασκηθεί, αρκεί, 

να το επιθυμούν και να το επισπεύσουν. 

Ο Σύλλογος έχει απευθυνθεί σε 4 Δικηγορικά γραφεία (Αποστολίδης,  

Μακρυγιάννης, Τσέλιου, Φρώυντε - Βυτινιώτη). Σας παρουσιάζουμε αυτή που 

έχουμε και αναμένουμε τις υπόλοιπες.  

 

 Η Πρόταση της Εταιρείας Λουκάς Αποστολίδης & Συνεργάτες 

 

Η ως άνω εταιρεία, προσφέρει στα μέλη του Συλλόγου, τη δυνατότητα να 

ασκήσουν Αγωγές, για πρώτη φορά,  έστω και τώρα, με τους ακόλουθους όρους: 

 

 Για ομαδικές Αγωγές από 26 έως 49 ανάγοντες, 30,00 Ευρώ, κατ’ άτομο,  

για τη σύνταξη, κατάθεση, κοινοποίηση και συζήτηση της Αγωγής σε 

πρώτο βαθμό και δικηγορική αμοιβή εκ ποσοστού 4% πλέον ΦΠΑ, σε 

περίπτωση ευδοκίμησης της Αγωγής. 

 Για ομαδικές Αγωγές των 10 έως 25 εναγόντων, κόστος ανέρχεται στα 

50,00 Ευρώ, το κατ’ άτομο, με την ίδια ως άνω δικηγορική αμοιβή. 

 Για λιγότερα από 10 άτομα, η εταιρεία επιφυλάσσεται να καθορίσει το 

κόστος της κατ’ άτομο συμμετοχής. 

 

Σημειώνεται ότι στις Αγωγές της περιόδου αυτής, ο Σύλλογος δεν θα έχει 

καμία άλλη, πέραν των όποιων αναγκαίων ενημερώσεων, εμπλοκή. Για 

το λόγο δε αυτό, οι Συνάδελφοι/ισσες που ενδιαφέρονται, προτρέπονται 

να επικοινωνούν απευθείας με την ως άνω δικηγορική εταιρεία στα 

τηλέφωνα: 2103610116  και 2103619650. 

 

Προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία της σύνταξης των νέων αυτών 

Αγωγών, οι ενδιαφερόμενοι Συνάδελφοι πρέπει να συγκεντρώσουν άμεσα τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 Εκκαθαριστικά Κύριας Σύνταξης των μηνών Ιανουαρίου 2015, Μαϊου 

2016 και Δεκεμβρίου 2018. 

 Συγκεντρωτικό Πίνακα Πληρωμών της Επικουρικής Σύνταξής τους. 

 Πράξεις Απονομής Σύνταξης και Επικούρησης. 

 Φωτοτυπία Ταυτότητας. 

 Ιδιωτικό Συμφωνητικό σε τριπλούν, με πρωτότυπες υπογραφές. 

 Εξουσιοδότηση, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, [ΚΕΠ ή ΑΤ]. 

 Το Λογαριασμό και το ποσό συμμετοχής, θα σας τα δώσει η ως άνω 

εταιρεία, μετά από απευθείας επικοινωνία των ενδιαφερομένων. 

 



Προκειμένου δε οι Συνάδελφοι/φισσες, με μεταβολές στα ποσά των 

μνημονιακών μειώσεων των δύο αυτών Νόμων, κατά την περίοδο Ιανουαρίου 

2015 – Δεκεμβρίου 2018, να περιορίσουν τα στοιχεία που πρέπει να 

αποστείλουν στην ως άνω δικηγορική εταιρεία, σε σχέση με την Κύρια Σύνταξή 

τους, προτρέπονται να επιλέξουν και να αποστείλουν το Σημείωμα μόνον 

εκείνου του μήνα, με το μεγαλύτερο άθροισμα στις μειώσεις των Νόμων 

4051/12 και 4093/12. 

 

Για ό,τι νεώτερο, θα σας κρατάμε ενήμερους. 

 

 

 ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

 

 


