
1 
 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΦΑΙΗ ΤΖΩΡΑ  ΜΩΡΑΚΗ  

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΣΟΛΩΝΟΣ 73 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 106 79 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 210 3606024, ΦΑΞ. 210 3606085 

https://www.nomikisymvouli.gr 

 

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΔΙΚΕΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 

 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2021 

Σημαντικά θέματα που αφορούν στις αξιώσεις για αναδρομικά των συντα-

ξιούχων του Δημοσίου κρίνονται στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δι-

κάσιμος της 15ης Σεπτεμβρίου 2021), καθώς έχουν παραπεμφθεί σε αυτήν προδι-

καστικά ερωτήματα από τα ΙΙΙ και IV Τμήματά του.  

Συνοπτικά, η Ολομέλεια καλείται να αποφανθεί οριστικά επί της συνταγματι-

κότητας των κατωτέρω ρυθμίσεων (όπως τα αντίστοιχα ερωτήματα διατυπώνο-

νται στις σχετικές προδικαστικές αποφάσεις των Τμημάτων): 

1) Της μεταβατικής ρύθμισης του άρθρου 13 Ν. 4387/2016 περί επιβολής 

προσωρινού (μέχρι 31-12-2018) ανώτατου ορίου ποσού 2.000 ευρώ στις 

ατομικές μηνιαίες συντάξεις όσων είχαν καταστεί συνταξιούχοι πριν την 

12-05-2016. 
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2) Της μείωσης των συντάξεων που είχε επέλθει (με τις διατάξεις του Ν. 

4093/2012 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ισχύοντος τότε Κώδικα Πο-

λιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων) λόγω της μείωσης των αντίστοι-

χων αποδοχών του εν ενεργεία προσωπικού. 

3) Των διαδοχικών μειώσεων των Νόμων 4024/2011 και 4051/2012. 

4) Σε συνάρτηση προς το παραπάνω ερώτημα, η Ολομέλεια καλείται να κρί-

νει εάν ως βάση υπολογισμού των νέων συντάξεων (μετά την ισχύ των Νό-

μων «Κατρούγκαλου – Βρούτση») νοούνται οι συντάξιμες αποδοχές όπως 

καταβάλλονταν μετά την παρακράτηση των περικοπών Ν. 4024, 4051, 

4093 ή αν θα πρέπει ως βάση υπολογισμού να εκλαμβάνονται οι συντάξι-

μες αποδοχές χωρίς τις αντισυνταγματικές περικοπές.  Στη δεύτερη περί-

πτωση, η Ολομέλεια καλείται να διευκρινίσει αν η «ενσωμάτωση» των 

προηγούμενων περικοπών στο Ν. «Κατρούγκαλου – Βρούτση» είναι σύν-

νομη (ως διαρθρωτικού χαρακτήρα μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό) ή 

παράνομη (εφ’ όσον οι εξακολουθούσες περικοπές αντέβαιναν σε υπερνο-

μοθετικής ισχύος διατάξεις και αρχές). 

5) Εάν η καταβολή στους παλαιούς συνταξιούχους του Δημοσίου της περικο-

πής Ν. 4093/2012 για το (11μηνο 2015-2016) επιδρά στις εκκρεμείς έως 

13-10-2020 δίκες και δη στο σκέλος των τόκων επιδικίας.  Επίσης, στο 

βαθμό που σε ότι αφορά τις εκκρεμείς δίκες δεν θίγονται οι αξιώσεις που 

υπερβαίνουν τα καταβαλλόμενα ποσά, εάν η καταβολή του 11μήνου επι-

δρά στο σύνολο των μειώσεων του Ν. 4093/2012, που δεν είχαν επιδιω-

χθεί δικαστικά μέχρι την ισχύ του Ν. 4734/2020. 

Υπενθυμίζω ότι, ειδικά για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, υπάρχουν α-

κόμη αρκετά ζητήματα εκκρεμή, που δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως με τις έως 

σήμερα αποφάσεις τις Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Μεταξύ των θεμά-

των που χρήζουν αποσαφήνισης είναι: 

• Η συνταγματικότητα ή μη της κατάργησης των επιδομάτων των δώρων 

για τους συνταξιούχους του Δημοσίου. 

• Η συνταγματικότητα ή μη της συνέχισης των «μνημονιακών» περικοπών 

(Ν. 4093/2012 κλπ) μετά τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016.  Αν δηλαδή θα 

αποδοθούν στους συνταξιούχους του Δημοσίου οι περικοπές του Ν. 

4093/2012 για ένα 11μηνο (όπως έκρινε το ΣτΕ) ή έως 31-12-2018. 
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• Εάν η απόσβεση των αξιώσεων για όσους δεν είχαν ασκήσει αγωγές μέχρι 

τη δημοσίευση του άρθρου 33 του Ν. 4734/2020 αντίκειται στο Σύνταγμα 

και την ΕΣΔΑ ή όχι. 

Η διατύπωση των προδικαστικών ερωτημάτων (όπως αναφέρονται παρα-

πάνω) αφήνει κατά την άποψή μου κάποια κενά.  Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό 

ότι με ένα εκ των προδικαστικών ερωτημάτων θίγεται το ζήτημα της «ενσωμά-

τωσης» των παλαιότερων περικοπών στο νέο τρόπο υπολογισμού των συντά-

ξεων.   

Η Δικαιοσύνη τώρα έχει το λόγο στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Με τιμή, 

Φαίη Τζώρα – Μωράκη 

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, ΜΔΕ 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Πιστοποιημένη D.P.O. 

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

Μέλος του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας 
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