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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

 

Όπως έχουμε μέχρι σήμερα αναφέρει, με την πιλοτική δίκη που έγινε 

στις 10 Ιανουαρίου 2020 και κατόπιν της προσφυγής του ΕΦΚΑ και του 

Υπουργείου Εργασίας, ζητήθηκε σαφής απόφαση για το τι μέλει γενέσθαι με 

την πληρωμή των αναδρομικών των μνημονιακών νόμων, εφόσον περίπου 

250.000 συνταξιούχοι είχαν καταθέσει αγωγές στα διοικητικά δικαστήρια.  

Εξαιτίας του ν.3900/2010 ανεστάλησαν οι προγραμματισμένες εκδικάσεις των 

σχετικών υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια και όλες οι δικαστικές 

αποφάσεις που επρόκειτο να δημοσιευθούν έως την έκδοση της απόφασης του 

ΣτΕ τον Ιούλιο 2020. Σε συνέχεια της εκδόσεως της απόφασης του ΣτΕ τον 

Ιούλιο 2020, η Κυβέρνηση αποφάσισε να καταβάλλει σε όλους τους 

συνταξιούχους τα ποσά των περικοπών που υπέσθησαν στις κύριες συντάξεις  

κατ’ εφαρμογή των νόμων 4051/2012 και 4093/2012. Προς τούτο ψηφίσθηκε 

και σχετική νομοθετική διάταξη, η οποία προέβλεπε την καταβολή των 

περικοπών των κυρίων συντάξεων ατόκως, εξαιρώντας τις περικοπές των 

επικουρικών συντάξεων καθώς και των δώρων εορτών και του επιδόματος 

αδείας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, οι τόκοι που απορρέουν από τις παράνομες 

περικοπές στις κύριες συντάξεις, καθώς και οι περικοπές των επικουρικών και 

δώρων (έντοκα) θα διεκδικηθούν με τις αγωγές που ήδη έχουν ασκηθεί ενώπιον 

των διοικητικών δικαστηρίων. Ήδη τα διοικητικά δικαστήρια ξεκίνησαν την 

εκδίκαση υποθέσεων του Γραφείου μας.  

Με τα σημερινά δεδομένα που γνωρίζουμε σας ενημερώνουμε ότι: 

1. Με την Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) θα δοθούν χρήματα αναδρομικά και 

άτοκα μόνο για τις κύριες συντάξεις, σε όσους έγιναν περικοπές από τους 

νόμους 4051/12 και 4093/12 ( οι παράνομες κρατήσεις από τις επικουρικές 

συντάξεις, καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας 

ΔΕΝ θα δοθούν αυτοβούλως από την κυβέρνηση παρά μόνο με δικαστικές 

αποφάσεις). 



 2.Όσοι έχουν καταθέσει αγωγές, πιθανόν θα τους δίνεται η δυνατότητα να 

εισπράξουν το ποσό που θα τους πιστωθεί, (όταν πιστωθεί) και παράλληλα θα 

συνεχίσουν τις αγωγές τους διεκδικώντας  στα διοικητικά δικαστήρια, τόσο τους 

τόκους επί του κεφαλαίου για τις περικοπές στις κύριες συντάξεις, όσο και όλα 

τα αναδρομικά της επικουρικής σύνταξης και των δώρων Χριστουγέννων, 

Πάσχα και επιδόματος άδειας, όλα έντοκα. Οι τόκοι υπολογίζονται από την 

άσκηση της κάθε αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του κάθε δικαιούχου. 

Αυτό θα γίνει με την ολοκλήρωση των  διοικητικών δικαστηρίων και τις 

αποφάσεις που τελικώς αυτά θα εκδώσουν. Πληροφοριακά σας αναφέρουμε 

ότι έχουν εκδικασθεί πολλές αγωγές των 50 ατόμων εκάστη και αναμένονται οι 

αποφάσεις, ενώ άρχισαν πάλι να συζητούνται και αυτές που είχαν ανασταλεί 

λόγω κορωνοϊού με νέες ημερομηνίες εντός του 2020.  

3. Όσοι δεν έχουν καταθέσει αγωγές και εισπράξουν το ποσό των 

αναδρομικών, όταν αυτά δοθούν, αυτόματα παραιτούνται από κάθε δικαστική 

διεκδίκηση των αναδρομικών από τις επικουρικές συντάξεις και των δώρων 

Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, όπως αναφέρεται στην 

τροπολογία 4714/31-7-20 της Κυβέρνησης. Έχουν όμως το δικαίωμα, όσοι 

επιθυμούν να καταθέσουν αγωγή έως την 31 Δεκεμβρίου 2020, για να 

διεκδικήσουν τα παραπάνω, (κατόπιν υπάρχει παραγραφή 5ετίας για το έτος 

2015)  σε κάθε περίπτωση μέχρι να εισπράξουν το ποσό που θα τους κατατεθεί 

στο λογαριασμό τους από την κυβέρνηση. Μπορούν βέβαια και μετά την 

καταβολή του ποσού της κύριας σύνταξης να προχωρήσουν στην διεκδίκηση 

των υπόλοιπων αξιώσεων, γιατί προτιθέμεθα να προσβάλλουμε τον νόμο, που 

τους καταργεί το δικαίωμα, ως αντισυνταγματικό. 

4. Παρακαλούμε τα μέλη σας, που έχουν ασκήσει αγωγές όταν λάβουν το ποσό 

των αναδρομικών για τις κύριες συντάξεις, οπωσδήποτε να φωτοτυπήσουν το 

σχετικό λογαριασμό της τραπέζης που αναγράφει το ποσό αυτό και να μας το 

στείλουν  (ή να το στείλουν  στα γραφεία του Συλλόγου σας και μετά μας το 

στέλνετε), προκειμένου να το περιλάβουμε στα υπομνήματά μας στα 

δικαστήρια που συνεχίζονται.      

 

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020 

Οι Δικηγόροι 


