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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς: Το ΔΣ του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής 

Τραπέζης», όπως νομίμως εκπροσωπείται.

Θέμα: «Παρατηρήσεις για τις διατάξεις του άρθρου 34 ν.4734/2020»

Αγαπητά μέλη του ΔΣ,

Όπως  γνωρίζετε,  στις  8.10.2020  δημοσιεύθηκε  ο  νόμος  4734/2020  (ΦΕΚ  Α’

196/8.10.2020), ο οποίος στο άρθρο 34 ορίζει τα εξής:

«Το άρθρο 114 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως 

ακολούθως:

«Άρθρο114

Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα

1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων 

συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του

άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40), της υπ’ αριθμ. 476/28.2.2012 κοινής απόφασης των

Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β΄ 499) και 

της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)

και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 

4387/2016 (Α΄185), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους,

2. Τα καταβαλλόμενα ποσά της παρ. 1 είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του 

Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται 



και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το 

Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά 

Ιδρύματα. Κατά την καταβολή των ποσών της παρ. 1 δεν διενεργείται παρακράτηση 

φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), ούτε παρακράτηση ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των 

προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

4. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού 

τομέα για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, 

επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, 

κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, 

δυνάμει του ν. 4051/2012 και του ν. 4093/2012, αποσβένονται.

5. Η παρ. 4 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατά τον 

χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το 

καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1.»

Δοθέντος  όμως  ότι  οι  αξιώσεις  των  συνταξιούχων  για  τις  περικοπές  των  νόμων

4051/2012 και 4093/2012 (σε συντάξεις κύριες – επικουρικές και δώρα) έχουν οιονεί

αναγνωρισθεί  δικαστικά,  με  την  διάγνωση  σε  πρότυπες  δίκες  (βλ.  Αποφάσεις  της

Ολομελείας  ΣτΕ  2287/2015  και  2288/2015  αλλά  και  1439/2020  Απόφαση  της

Ολομελείας ΣτΕ) του ανίσχυρου των διατάξεων των νόμων 4051/2012 και 4093/2012,

που προέβλεπαν περικοπές σε συντάξεις κύριες, επικουρικές και δώρα, με βάση τις

οποίες εφαρμόσθηκαν οι περικοπές και δεν έχουν υποπέσει σε πενταετή παραγραφή,

οι διεκδικήσεις των συνταξιούχων παραμένουν ενεργές και οι ανωτέρω διατάξεις του

ν.4734/2020 θέτουν ευθέως σοβαρά ζητήματα επέμβασης του νομοθέτη σε γεγενημένα

περιουσιακά  δικαιώματα  των  συνταξιούχων,  που  δικαιούνται  την  επιστροφή  των

παρανόμων περικοπών στις συντάξεις τους.

Ως εκ τούτου, κατά την γνώμη μας, οι  ανωτέρω διατάξεις του αρθ. 34 παρ. 4 και 5

ν.4734/2020  είναι  ανίσχυρες  αφενός  ως  αντιφατικές  μεταξύ  τους  και  αφετέρου  ως

αντίθετες προς το Σύνταγμα (άρθρα 4, 17 και 25), το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου
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Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις διατάξεις

416 επ. του Αστικού Κώδικα. 

Σε ενημερώνουμε δε ότι το Γραφείο μας θα συνεχίσει την άσκηση (ομαδικών) Αγωγών

για τις περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 για όσους ενδιαφερόμενους μας

προσκομίσουν  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  μέχρι  και  το  τέλος  Νοεμβρίου  2020,

προκειμένου να προβούμε στην εμπρόθεσμη άσκηση των Αγωγών. Στην περίπτωση

που κάποιος συνταξιούχος δεν προλάβει και θέλει να ασκήσει την Αγωγή του μετά τις

31.12.2020,  θα  μπορεί  να  διεκδικήσει  τις  περικοπές  που  αντιστοιχούν  στο  χρονικό

διάστημα από 1.1.2016 έως και 12.5.2016. 

Σημειώνουμε ότι όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε μία από τις επόμενες Αγωγές, θα

πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ανωτέρω ζητήματα αντισυνταγματικότητας και παραβίασης

των διατάξεων της ΕΣΔΑ, αλλά και του Αστικού Κώδικα, θα εξετασθούν κατ’ αρχήν από

τα πρωτοβάθμια Διοικητικά Δικαστήρια, αλλά πιθανόν και από τα αρμόδια Διοικητικά

Εφετεία  και  το  Συμβούλιο της  Επικρατείας,  στην περίπτωση που παραπεμφθούν οι

υποθέσεις σε αυτά τα Δικαστήρια. 

Για οτιδήποτε χρειαστείτε σε σχέση με τα ανωτέρω, παραμένουμε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Οι Δικηγόροι
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