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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

 

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις περι-

λήψεις των υπ’ αριθ. 1439 έως 1443 αποφάσεων της Ολομελείας του που αφο-

ρούν στις περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων δυνάμει των Ν. 

4051/2012 και 4093/2012. 

Σύμφωνα με την κρίση του Ανωτάτου Ακυρωτικού, οι παραπάνω περικο-

πές είναι παράνομες (και επομένως επιστρεπτέες) αλλά μόνο για το χρονικό διά-

στημα από 10-06-2015 έως 11-05-2016, με τις ακόλουθες διακρίσεις: 

1. Κατ’ αρχάς το ΣτΕ επιβεβαίωσε την, διαγνωσθείσα με τις υπ’ αριθ. 2287-

2288/2015 αποφάσεις του, αντισυνταγματικότητα των διατάξεων των νόμων 

4051/2012 και 4093/2012 με τις οποίες επιβλήθηκαν οι εν λόγω μειώσεις, όσο 

και την αντίθεση των ίδιων διατάξεων στο περιουσιακό δικαίωμα που προστα-

τεύει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ατόμου (ΕΣΔΑ). 

2. Στη συνέχεια, όμως, το ΣτΕ διατυπώνει τη θέση ότι οι ίδιες διατάξεις που 

κρίθηκαν παράνομες από της θεσπίσεώς τους (2012), νομιμοποιούνται από 12 

Μαΐου 2016, λόγω της δημοσιεύσεως του Ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου).  



 

Πιο συγκεκριμένα, οι σημερινές αποφάσεις (που παραπέμπουν και στην προη-

γούμενη υπ’ αριθ. 1891/2019 που έκρινε σύμφωνη με το Σύνταγμα τη δημιουργία 

του Ενιαίου Φορέα) δέχονται ότι η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2  περ.  α΄ του Ν. 

4387/2016,  με την οποία, κατ’ ουσίαν, υιοθετήθηκαν εκ νέου,  στο πλαίσιο του 

εισαχθέντος  με το νόμο αυτό  ασφαλιστικού συστήματος,  οι  περικοπές των Ν. 

4051/2012 και 4093/2012 για τους παλαιούς συνταξιούχους είναι συμβατή με 

το Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α.   

3. Τέλος, με τις σημερινές αποφάσεις του, το ΣτΕ δέχεται ότι ναι μεν οι παρα-

πάνω περικοπές είναι παράνομες για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 έως 

την 11-05-2016, αλλά επιβεβαιώνει το χρονικό περιορισμό που έθεσε το ίδιο τον 

Ιούνιο 2015 (10-06-2015). 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1) Αν λαμβάναμε υπόψη μόνο τις σημερινές αποφάσεις που δημοσίευσε το 

Συμβούλιο της Επικρατείας: 

α) Όσοι είχαν ασκήσει ένδικα βοηθήματα πριν από την 10-06-2015, μπορούν 

να διεκδικήσουν περικοπές από 01-01-2013 έως 11-05-2016. 

β) Όσοι άσκησαν ένδικα βοηθήματα μετά τον Ιούνιο 2015, η διεκδίκησή τους 

περιορίζεται για 11 μήνες (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016). 

γ) Είναι αυτονόητο ότι το Δικαστήριο δεν έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει 

την επιστροφή αναδρομικών αυτοδικαίως σε όλους τους συνταξιούχους.  Μόνο 

όσοι έχουν προσφύγει δικαστικά, μπορούν να αναμένουν την επιδίκαση ποσών.  

Τα δε δημοσιεύματα περί επιστροφής σε όλους δε σημαίνουν κάτι, παρά μόνο αν 

υπάρξει πολιτική βούληση, που θα πρέπει να νομοθετήσει σχετικά.  

 

2) Παρά την δημοσίευση των σημερινών αποφάσεων, τα σχετικά θέματα δεν 

έχουν κλείσει και παραμένουν ανοιχτά, ειδικά για τους συνταξιούχους του Δημο-

σίου.  Επισημαίνω ότι αναμένεται η εκδίκαση των ίδιων θεμάτων από την Ολομέ-

λεια του Ελεγκτικού   Συνεδρίου.   Το Ελεγκτικό Συνέδριο τάσσεται υπέρ του ειδι-

κού υπηρεσιακού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος των δημοσίων λειτουργών, 

υπαλλήλων και στρατιωτικών, ως συνταγματικού κεκτημένου, η ανατροπή του 

οποίου απαιτεί αναθεώρηση των σχετικών συνταγματικών διατάξεων. 



 

  

Αντι στοιχα, το Ειδικο  Δικαστη ριο (99 του Συντα γματος), με τις αποφα σεις 

1-4/2018 ε κρινε ο τι, κατα  τον επαν-υπολογισμο  των συντα ξεων των δικαστικω ν 

λειτουργω ν συ μφωνα με το νε ο συ στημα του Ν. 4387/2016, ει ναι παρα νομο και 

αντι θετο με το Συ νταγμα να λαμβα νονται υπο ψη οι περικοπε ς του Ν. 4093/2012 

που ε χουν κριθει  αντισυνταγματικε ς και ο τι πλε ον πρε πει να καταβα λλονται 

κανονικα  τα Δω ρα - επιδο ματα στους δικαιου χους της συ νταξης η  στους 

κληρονο μους τους.   

Επίσης, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που δημοσιεύθη-

καν σήμερα δεν φαίνεται να επεκτείνονται στο θέμα των επιδομάτων εορτών και 

αδείας, ούτε διαλαμβάνουν κάτι για την ΕΑΣ. 

Ως τελικό συμπέρασμα, οι σημερινές αποφάσεις δικαιώνουν εν μέρει μόνο 

τους συνταξιούχους που άσκησαν αγωγές.  Ωστόσο, μένουν πολλά θέματα ανοι-

χτά και υπάρχουν προσδοκίες για «δικαίωση» μεγαλύτερων χρονικών διαστημά-

των και ποσών. 
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