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Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020 

Τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, «έβρεχε λεφτά» για 

τους συνταξιούχους, καθώς από τον Τύπο ενημερωθήκαμε ότι πιστώθηκαν στους 

λογαριασμούς τους τα «αναδρομικά».  Τελικά ο θησαυρός απεδείχθη «άνθρακας» 

και κάποια μικρά ποσά που δόθηκαν αφορούσαν μόνο επικουρικές συντάξεις και 

όχι τα μερίσματα των αποστράτων. 

Το ανάγνωσμα «βρέχει λεφτά» συνεχίζεται και τώρα το Σεπτέμβρη.  

Συγκεκριμένα, σχεδόν σύσσωμος ο Τύπος πανηγυρίζει ότι εντός του Οκτωβρίου 

θα καταβληθούν οι «περικοπές» των συντάξεων.  Επειδή έχουν καλλιεργηθεί 

μεγάλες προσδοκίες και έχουν δημιουργηθεί πολλές απορίες, παρακάτω θα 

βρείτε χρηστικές πληροφορίες, που όμως είναι απόλυτα ακριβείς νομικά και 

οριοθετούν αυτό που πραγματικά ισχύει:  

α) Στην παρούσα φάση, οι όποιες καταβολές αφορούν μόνο τους 

συνταξιούχους του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. 



 

 Με το άρθρο 114 του Ν. 4714/2020, που ισχύει από 31 Ιουλίου 2020, 

εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου θα καταβληθούν άτοκα στους δι-

καιούχους οι μειώσεις των Ν. 4051/2012 και 4093/2012.  Τα ποσά αυτά αφορούν 

ΜΟΝΟ τις περικοπές στις ΚΥΡΙΕΣ συντάξεις και ΜΟΝΟ το χρονικό διάστημα από 

11-06-2015 έως 12-05-2016 (11 ΜΗΝΕΣ). 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί το 

αργότερο έως 31 Ιανουαρίου 2021, αλλά θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση κοινής 

Υπουργικής απόφασης Οικονομικών και Εργασίας, που έως σήμερα δεν έχει δη-

μοσιευθεί. 

 Ο ίδιος Νόμος προβλέπει ότι μετά την καταβολή των παραπάνω ποσών 

ΑΠΟΣΒΕΝΝΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ οι αξιώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα για 

το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (11μηνο), ακόμη και αν αφορούν άλλες περι-

κοπές, δώρα κλπ. 

 Οι συνταξιούχοι που έχουν ασκήσει ήδη αγωγές δεν χάνουν τις αξιώσεις 

τους, κατά τα υπερβάλλοντα ποσά (δηλαδή για τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το 

ποσό που θα τους καταβληθεί). 

 

β) Τι προβλέπεται για τους συνταξιούχους του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ. 

 Στην παρούσα φάση, ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ.  Έχει εξαγγελθεί, 

αλλά ακόμη δεν έχει κατατεθεί η σχετική ρύθμιση.  Τον Ιούλιο, ο Υπουργός Εργα-

σίας έλεγε ότι, για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, θα αναμένει τις αποφάσεις 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Πρόσφατα, ανακοινώθηκε ότι θα ληφθεί νομοθετική 

πρωτοβουλία και για το Δημόσιο.  Προσέξτε όμως ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα 

καταβάλει μόνο τις μειώσεις του Ν. 4093 ή αν θα αποδώσει και την περικοπή του 

Ν. 4051. 

 Το μόνο που θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο είναι ότι (κατ’ αναλογία με 

τη ρύθμιση για τον ιδιωτικό τομέα), όσοι συνταξιούχοι του Δημοσίου έχουν ασκή-

σει ήδη αγωγές δεν χάνουν τις αξιώσεις τους για τα υπερβάλλοντα ποσά σε σχέση 

με αυτά που θα τους καταβληθούν.  

 



 

γ) Πρακτικά παραδείγματα – ΠΙΝΑΚΕΣ 

 Η μείωση του Ν. 4051 είχε επιβληθεί στο ποσό συντάξεων άνω των 1.300 

ευρώ και η μείωση του Ν. 4093 στο ποσό συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ.  Πρα-

κτικά αυτό σημαίνει ότι όσοι το έτος 2012 είχαν άθροισμα συντάξεων κάτω των 

1.000 ευρώ, δεν θα λάβουν κάτι.  Επίσης, όσοι λάμβαναν μεταξύ 1.000,01 και 

1.300 ευρώ, θα έχουν μικρότερη επιστροφή. 

 Σας παραθέτω ενδεικτικό Πίνακα που εκπονήθηκε από τη συνεργάτιδα 

του γραφείου, Δικηγόρο κ. Ελένη Σπηλιώτη, ειδικά για τους αποστράτους του Λι-

μενικού Σώματος, με τη συνδρομή λογισμικού που έχει σχεδιαστεί κατ’ αποκλει-

στικότητα για το γραφείο μας. 

 

ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
2015-2016 

ΜΕΙΩΣΗ 
Ν. 40511 

ΜΕΙΩΣΗ Ν. 
40932 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
11 ΜΗΝΩΝ 

2.795,10 114,30 320,73 435,03 4.785,33 

2.776,26 112,67 318,93 431,60 4.747,60 

2.607,21 98,06 302,87 400,93 4.410,23 

2.465,45 88,18 292,00 380,18 4.181,98 

2.311,85 74,76 277,24 352,00 3.872,00 

2.143,93 64,21 232,36 296,57 3.262,27 

2.036,27 54,60 216,36 270,96 2.980,56 

1.959,43 49,62 167,28 216,90 2.385,90 

1.781,78 33,59 154,63 188,22 2.070,42 

1.703,41 26,52 149,44 175,96 1.935,56 

1.639,50 25,47 148,68 174,15 1.915,65 

1.510,34 13,44 139,86 153,30 1.686,30 

1.437,10 7,20 115,56 122,76 1.350,36 

1.395,79 6,80 112,95 119,75 1.317,25 

1.310,16 -- 59,31 59,31 652,41 

1.269,00 -- 62,76 62,76 690,36 

 

 Ακόμη και για τους παραπάνω υπολογισμούς, θα σας πρότεινα να κρα-

τάτε «μικρό καλάθι», δεδομένου ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί πως θα γίνει η παρα-

κράτηση φόρου, ενώ αναμένω να επιβληθούν κρατήσεις περίθαλψης κ.λπ. επί του 

καταβλητέου ποσού. 

 
1 μείωση κατά 12% στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα χίλια τριακόσια 
(1.300) ευρώ 
2 μείωση κατά 5% έως 20% στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα χίλια (1.000) 
ευρώ 



 

 Σημειώνω, επίσης, ότι κρατήσεις των Ν. 4051 και 4093 και για χρονικό 

διάστημα που περιλαμβάνει και το 11μηνο που επιστρέφεται είχαν επιβληθεί και 

στο ποσό που χορηγήθηκε το Δεκέμβρη 2018 με το Ν. 4575.  Η διατύπωση της 

διάταξης του άρθρου 114 Ν. 4714/2020 θα μπορούσε να καταλαμβάνει και τις 

κρατήσεις αυτές.  Υπενθυμίζω ότι ο Ν. 4575/2018 αφορούσε τα ειδικά μισθολό-

για μόνο, επομένως δεν έχει συνέπειες για τον ιδιωτικό τομέα και τα ποσά που θα 

καταβληθούν στους συνταξιούχους του.  Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, 

θα πρέπει πρώτα να ψηφιστεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να εξαγά-

γουμε συμπεράσματα με ασφάλεια. 

 

δ) Διευκρινήσεις. 

Τα παραπάνω «αναδρομικά» δεν θα πρέπει να συγχέονται με την αύξηση 

που αναμένουν οι συνταξιούχοι με πάνω από 30 έτη ασφάλισης.  Όπως σας έχω 

ήδη ενημερώσει, ο Νόμος «Βρούτση» άλλαξε (όχι εξ αρχής, αλλά από 01-10-2019) 

το ποσοστό αναπλήρωσης και μόνο για όσους έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη.  

Στην πράξη, οι παλαιοί συνταξιούχοι δεν αναμένεται να δουν διαφορά, καθώς η 

όποια «αύξηση» θα συμψηφιστεί με την υπάρχουσα προσωπική διαφορά.  Για 

τους νέους συνταξιούχους, η αύξηση θα εξαρτηθεί από τις συντάξιμες αποδοχές.   

Ελπίζω τα παραπάνω να είναι αρκούντως κατατοπιστικά και δεσμεύομαι 

να συνεχίσω την παρούσα σειρά ενημερωτικών, που ασχολείται με θέματα που 

αφορούν και προβληματίζουν όλους τους συνταξιούχους και πάντα με σεβασμό 

στην αλήθεια και στη δεοντολογία. 
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