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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 4093/2012 

ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΤΝ 

 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020 

 Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4734/2020, στους συνταξιούχους του Δη-

μοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. θα καταβληθούν, άτοκα, τα ποσά που αντιστοιχούν στη 

μείωση του Ν. 4093/2012 επί των κύριων συντάξεων και αφορούν το χρονικό 

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

 Σχετικώς έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Νόμο Υπουργική Απόφαση, 

η οποία ορίζει ότι η καταβολή θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως την 31 Δεκεμ-

βρίου 2020.  Επομένως, δεν είναι σίγουρο πόσο ευσταθούν τα δημοσιεύματα περί 

πληρωμής με τις συντάξεις Νοεμβρίου, ήτοι για τους συνταξιούχους Δημοσίου 

περί τις 27 Οκτωβρίου 2020. 

 Στον ίδιο ως άνω Νόμο και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του άρθρου 

33 ορίζεται ότι: «Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1, οι αξιώσεις των συντα-

ξιούχων του Δημοσίου για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και κα-

ταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χρι-

στουγέννων και Πάσχα, για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημο-

σίευση του Ν. 4387/2016, δυνάμει του Ν. 4093/2012 αποσβένονται».  Εξαιρού-

νται, βέβαια, οι περιπτώσεις όσων έχουν ασκήσει ήδη αγωγές. 



 

 

  Η συγκεκριμένη διάταξη εγείρει θέματα αντισυνταγματικότητας.  Σε 

κάθε περίπτωση, έχει δημιουργήσει απορίες στους μερισματούχους του Μετοχι-

κού Ταμείου Ναυτικού, που επιθυμούσαν να ασκήσουν αγωγές για την κράτηση 

του Ν. 4093/2012 στα μερίσματα ΜΤΝ / ΕΚΟΕΜΝ, αλλά δεν τις έχουν καταθέσει 

ακόμη. 

 Κατ’ αρχάς θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διάταξη περί απόσβεσης δι-

καιωμάτων δεν αναφέρει και τα μερίσματα (όπως ρητώς τα ανέφερε ο Ν. 

4093/2012, δυνάμει του οποίου διενεργείται η περικοπή).  Επίσης, δεν είναι δε-

δομένο ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα κριθεί συνταγματική.  Τέλος, ακόμη και αν 

πράγματι αποσβεστούν κάποια δικαιώματα, αυτά θα αφορούν μόνο την περίοδο 

του 11μήνου, ενώ οι αξιώσεις κατά του ΜΤΝ ανατρέχουν σε πενταετία, σύμφωνα 

με τον Κανονισμό του. 

 Επειδή αντιλαμβάνομαι την αγωνία των αποστράτων, θα σας πρότεινα, 

όσοι έχουν αποφασίσει να ασκήσουν αγωγές κατά του ΜΤΝ, να το πράξουν έως 

τις 23 Οκτωβρίου 2020.   

 Τέλος, γνωρίζω από προσωπική πείρα, κατόπιν των αγωγών που έχω 

καταθέσει κατά του ΜΤΝ, ότι τις τελευταίες ημέρες η ιστοσελίδα του εμφανίζει 

προβλήματα και δεν είναι εύκολη η εκτύπωση των απαιτούμενων ενημερωτι-

κών!!! 

 

Ελπίζω τα παραπάνω να είναι κατατοπιστικά και χρήσιμα. 
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