
 

 

Ανακοίνωση 

04.08.2020 

Αναδρομικά Συντάξεων Σύμφωνα με τις Αποφάσεις του ΣτΕ  

 

1ον. Απόφαση ΣτΕ Ολ. 1439/14-7-2020, της από 10/1/2020 πρότυπης δίκης, 

για την καταβολή των περικοπών συντάξεων των ν. 4051, 4093/2012.  

Στην πρότυπη δίκη στις 10 Ιανουαρίου 2020 η Ολομέλεια του ΣτΕ συνεδρίασε 

για να δικάσει την αγωγή 46 συνταξιούχων με την οποία ζητείτο να τους 

καταβληθούν: 

Α. Ποσά λόγω των παράνομων περικοπών στην καταβολή της κύριας και 

επικουρικής σύνταξής τους, περικοπές που έλαβαν χώρα με βάση τις 

διατάξεις των ν. 4051/2012 και 4093/2012 και  

Β. Ποσά για την παράνομη κατάργηση των δώρων εορτών και του 

επιδόματος αδείας, όπως τα ζητήματα αυτά κρίθηκαν με τις 2287/2015 και 

2288/2015 αποφάσεις ΣτΕ. 

Η υπ’ αριθμ. ΣτΕ Ολ. 1439/14.7.2020 απόφαση για την εν λόγω αγωγή  

απεφάνθη ότι, για το διάστημα από 11 Ιουνίου 2015 έως και την δημοσίευση 

του ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), δηλαδή για ένα διάστημα 11 

μηνών, οι περικοπές στις κύριες συντάξεις κατ’ εφαρμογή των νόμων 

4051/2012 και 4093/2012 είναι παράνομες ως αντισυνταγματικές και τα 

χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους.  

Με την ίδια απόφαση (ΣτΕ Ολ. 1439/14.7.2020), κρίθηκε ότι οι  περικοπές  

από τη δημοσίευση του νόμου 4387/2016 και εφεξής, δηλαδή από 12.5.2016, 

είναι νόμιμες, διότι  από την τελευταία αυτή ημερομηνία και εφεξής, οι 

ανωτέρω περικοπές έχουν ως νόμιμο έρεισμα όχι τις διατάξεις των ν. 4051 

και 4093/2012, αλλά την  διάταξη του άρθρου 14 του ν. 4387/2016.  

./.



 

 

Όσον δε αφορά τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα, κατ’ 

εφαρμογή των ανωτέρω νόμων, ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις της 

Ολομέλειας του ΣτΕ 2287–2288/2015, οι οποίες έκριναν τις εν λόγω 

περικοπές παράνομες ως αντισυνταγματικές.  

2ον. Η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

της 29.7.2020 για την καταβολή των αναδρομικών των κυρίων 

συντάξεων για τις περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012. 

Με το άρθρο 114 -καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα – 

του Ν. 4714/31 Ιουλίου 2020, θα δοθούν άτοκα, μέχρι το τέλος του έτους, τα 

ποσά των περικοπών και μειώσεων μόνο των κύριων συντάξεων 

συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες επιβλήθηκαν με τους 

ν. 4051/2012 και 4093/2012 και αφορούν το χρονικό διάστημα από 

11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, την 12.5.2016.  

Όσοι έχουν ήδη ασκήσει αγωγές, οι έντοκες διεκδικήσεις τους (6% επιτόκιο) 

για τις περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, αλλά και για τα 

δώρα παραμένουν ενεργές, καθόσον ρητά η σχετική ρύθμιση δεν 

καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες.   

Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες των προς επιστροφή ποσών 

(περικοπές για τις κύριες συντάξεις) θα ρυθμισθεί με Κοινή Υπουργική 

Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των συναρμοδίων Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας. 

Μόλις δημοσιευθεί η ΚΥΑ θα επανέλθουμε με νέα ενημέρωσή μας καθώς και 

για το θέμα όσων δεν έχουν ασκήσει αγωγή, οι οποίοι μπορούν να το 

πράξουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε να μην παραγραφεί το 

δικαίωμά τους για την διεκδίκηση των περικοπών που υπέστησαν το έτος 

2015 (5ετής παραγραφή).  

Για το ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας 

                  Ο  Πρόεδρος                                       Ο   Γεν.  Γραμματέας 

 

             Χρήστος Τσιλώνης     Παύλος Δερμενάκης 

 

 

 

 

 

 


