
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ         

ΦΩΤΗΣ Σ. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ – ΑΛΚΑΙΟΣ Φ. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ 

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 

Ακαδημίας 57, Αθήνα, 10679 

 210.3610195 – 210.3610573 

Fax: 210.3602011   

Email: klaoudlawoffice@yahoo.gr  

 

Αθήνα, 29.6.2022 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Θέμα: Ενεργές οι νομικές διεκδικήσεις για τις περικοπές στις συντάξεις, 

που εφαρμόσθηκαν με βάση τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012, μετά 

τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ. 

 

 

 

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι του ΔΣ, 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το Σωματείο σας και 

κατ’ επέκταση όλα τα μέλη σας, για τις πρόσφατες υπ’ αριθ. ΣτΕ Ολομ 1403-

7/2022 δικαστικές αποφάσεις αναφορικά με την καταβολή (επιστροφή) ποσών 

για τις περικοπές σε κύριες συντάξεις (11 μηνών), χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται οι επικουρικές και τα δώρα και η απόσβεση των λοιπών 

αξιώσεων για όσους δεν άσκησαν αγωγή έως 31.7.2020.  

Η παρούσα επιστολή μας βασίζεται στην περίληψη των αποφάσεων, η οποία 

δημοσιεύθηκε εχθές, 28.6.2022, στην ηλεκτρονική σελίδα του Ανωτάτου 

Ακυρωτικού Δικαστηρίου (ΣτΕ), ενώ οι δικαστικές αποφάσεις θα δημοσιευθούν 

σε επόμενο χρονικό διάστημα. 

Ως προς την ουσία των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ σας 

αναφέρουμε τα εξής: 



Όπως γνωρίζετε, τον Ιανουάριο 2021 συζητήθηκαν ενώπιον της Ολομελείας 

του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) οι αιτήσεις ακυρώσεως που είχαν 

ασκήσει συνταξιουχικά σωματεία και συνταξιούχοι κατά της Κ.Υ.Α. 

Φ.11321/35005/1528/13.10.2020 «Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων 

ιδιωτικού τομέα» (Β΄ 4536/14.10.2020), με την οποία (ΚΥΑ) κατεβλήθησαν σε 

όλους τους συνταξιούχους οι περικοπές του 11μήνου για τις κύριες συντάξεις, 

μη συμπεριλαμβάνοντας επικουρικές και δώρα και μάλιστα άτοκα. Οι αιτούντες 

ζητούσαν από το ΣτΕ να ακυρώσει την ως άνω ΚΥΑ διότι α) με το άρθρο 114 

παρ. 4 ν.4714/2020 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 ν.4734/2020) 

κατεβλήθησαν μόνο τα ποσά του 11μήνου που αφορούν τις κύριες συντάξεις 

ενώ δεν προβλεπόταν η επιστροφή ποσών που αντιστοιχούσαν σε περικοπές 

των επικουρικών συντάξεων και των επιδομάτων αδείας και εορτών και β) ότι 

θα πρέπει να καταβληθούν οι περικοπές του 11μήνου στις κύριες – επικουρικές 

– δώρα ανεξαρτήτως εάν οι συνταξιούχοι είχαν ασκήσει αγωγές ενώπιον των 

τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.  

Με βάση πάντοτε την δημοσιευθείσα περίληψη του Δικαστηρίου, οι αιτήσεις 

ακυρώσεως απερρίφθησαν από το ΣτΕ, αναφέροντας επί της ουσίας ότι με 

βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια της Χώρας, καλώς κατεβλήθησαν μόνο τα 

ποσά που αντιστοιχούν στις περικοπές του 11μήνου για τις κύριες συντάξεις, 

μη περιλαμβάνοντας επικουρικές και δώρα (επίδομα αδείας, δώρο 

Χριστουγέννων – Πάσχα).  

Όμως το Δικαστήριο, συνεχίζοντας το σκεπτικό του, έκρινε ότι όσοι 

συνταξιούχοι είχαν ασκήσει αγωγή έως τις 31.7.2020, δηλαδή πριν από 

την δημοσίευση του ν.4714/2020 οι αξιώσεις τους δεν έχουν αποσβεσθεί 

και η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους για τις περικοπές που έχουν 

υποστεί σε συντάξεις κύριες, επικουρικές και δώρα (και όλες οι αξιώσεις 

τους νομιμοτόκως), είναι ενεργή και εξαρτάται από την έκβαση των δικών 

επί των αγωγών που έχουν ασκήσει στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια 

της επικράτειας.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη το ανωτέρω σκεπτικό του ΣτΕ, σας υπενθυμίζουμε ότι 

όλες οι αγωγές που ανέλαβε το Γραφείο μας, οι οποίες αφορούν τις περικοπές 

των συντάξεων των μελών σας, περικοπές που εφαρμόσθηκαν με τους νόμους 

4051/2012 και 4093/2012 (κύριες – επικουρικές – δώρα και όλα νομιμοτόκως) 



έχουν ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως ενώπιον των Διοικητικών 

Δικαστηρίων και δη πριν από τις 31.7.2020.  

Ως εκ τούτου, για την δικαστική πορεία των υποθέσεων των εντολέων μας και 

μελών του Σωματείου σας, θα σας ενημερώνουμε εγκαίρως και διεξοδικώς, 

όπως ήδη πράττουμε μέχρι σήμερα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

γνωρίζετε ότι μόλις οι υποθέσεις τελεσιδικήσουν στα Διοικητικά Δικαστήρια και 

οι δικαστικές αποφάσεις είναι ώριμες προς πληρωμή, τότε αφενός θα 

ενημερώσουμε σχετικώς και το Σωματείο σας και αφετέρου θα κινήσουμε την 

προβλεπομένη από το νόμο διαδικασία για την είσπραξη των επιδικασθέντων 

χρηματικών ποσών από τον e-ΕΦΚΑ. 

Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε στην διάθεση τόσο την δική σας, όσο 

βεβαίως και των μελών σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση σε σχέση με τα 

ανωτέρω. 

Με εκτίμηση 

Οι Δικηγόροι 

Φώτιος Κλαουδάτος                                             Αλκαίος Κλαουδάτος 

 


