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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ Ν. 4093 ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2020 

Κύριοι, 

1. Οι συντάξεις των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών 

έχουν υποστεί σοβαρές περικοπές τα τελευταία χρόνια συνεπεία της εφαρμογής 

των μνημονιακών νόμων (Ν.4051/2012 και Ν.4093/2012).  Οι εν λόγω περικοπές 

έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. τις υπ’ αριθ. 

2287 - 2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας). 

2. Η κρίση περί αντισυνταγματικότητας καταλαμβάνει και τις περικοπές που 

επιβλήθηκαν, με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 στις  επικουρικές συντάξεις και 

μερίσματα (με τα αντίστοιχα ποσά των περικοπών να αποτελούν έσοδο του 

οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα, από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη). 

3. Παράλληλα, το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση 

της Ολομέλειάς του έκρινε αντισυνταγματική την επιβολή (από 01-08-2010, 

με τα άρθρα 38 του Ν. 3863/2010 και 11 του Ν. 3865/2010 και εν συνεχεία με το 

άρθρο 44 παρ. 10 και 11 του Ν. 3986/2011 και άρθρο 44 παρ. 10 και 11 άρθρου 

44 Ν. 3986/2011) της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για όλους τους 

συνταξιούχους του Δημοσίου.   



4. Ήδη, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2020/2020 απόφαση της Ολομέλειας 

Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το ζήτημα της υπαγωγής των 

στρατιωτικών συνταξιούχων  στον ΕΦΚΑ και η κρίση της συμβατότητας 

των σχετικών διατάξεων του Ν. 4387/2016 με το Σύνταγμα .  

 

 Ενόψει του γεγονότος ότι οι παραπάνω αποφάσεις δεν έχουν άμεση και 

αυτοδίκαιη ισχύ για τους δικαιούχους συνταξιούχους, συνεπώς είναι απαραίτητη 

η εκ μέρους εκάστου δικαιούχου άσκηση αγωγής στα αρμόδια Δικαστήρια για τη 

διεκδίκηση και επιδίκαση των παράνομων περικοπών, με το αίτημα της αγωγής 

να καλύπτει (κατά περίπτωση) διετία ή/και πενταετία.  

  

Για τον επιμερισμό του κόστους και την δραστική μείωση των 

εξόδων που συνεπάγεται η άσκηση της αγωγής, προτείνουμε εφόσον είναι 

εφικτό, να  ασκούνται από τους συνταξιούχους ομαδικές αγωγές. 

 ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ: 

 Σε περίπτωση ασκήσεως του ένδικου βοηθήματος της αγωγής: 

Α) Για τη διεκδίκηση των περικοπών επί των επικουρικών συντάξεων ή 

μερισμάτων,  το ποσό που θα καταβάλει κάθε ενδιαφερόμενος για την κάλυψη 

των εξόδων κατάθεσης και συζήτησης (χωρίς άλλη επιβάρυνση και χωρίς 

υποχρέωση καταβολής ποσοστού ή αμοιβής κατά την είσπραξη των σχετικών 

ποσών από τους δικαιούχους) ανέρχεται στο ποσό των 50 Ευρώ/άτομο.  

Σημειώνεται ότι η αγωγή αυτή δεν μπορεί να σωρρευθεί με την αγωγή για τις 

περικοπές στις κύριες συντάξεις, καθώς απευθύνεται σε άλλο αρμόδιο 

Δικαστήριο. 

Β) Για τις διεκδικήσεις από 01.01.2019, μετά τον επανυπολογισμό με τις 

διατάξεις του Ν. 4387/2016, το ποσό που θα καταβάλει κάθε ενδιαφερόμενος για 

την κάλυψη των εξόδων κατάθεσης και συζήτησης (χωρίς άλλη επιβάρυνση και 

χωρίς υποχρέωση καταβολής ποσοστού ή αμοιβής κατά την είσπραξη των 



σχετικών ποσών από τους δικαιούχους) ανέρχεται στο ποσό των 50 

Ευρώ/άτομο. 

  

Το γραφείο μας, που έχει παρασταθεί με επιτυχία στην Ολομέλεια 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου για συνταξιοδοτικά θέματα των αποστράτων 

του Λιμενικού Σώματος, παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω 

πληροφορία. 

Με τιμή, 

Φαίη Τζώρα – Μωράκη 

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, ΜΔΕ, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, 

Μέλος του Μητρώου Συντονιστών Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Περιφέρειας Αττικής 

Μέλος του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας 
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