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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ν.3865/2010) ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 

ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ Ν. 4051/12 ΚΑΙ 

Ν. 4093/12 

 

1)Εισφορά Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων  (ΕΑΣ) 

 

Με την υπ’ αρ. 244/2017 απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

κρίθηκε ότι  η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που είχε επιβληθεί δυνάμει του 

Ν. 3865/2010 είναι παράνομη κι αντισυνταγματική και ως εκ τούτου θα πρέπει να 

καταργηθεί. Περαιτέρω, κρίθηκε ότι όποιοι συνταξιούχοι δεν είχαν προβεί σε καμία 

ενέργεια διεκδίκησης μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ταύτης, ήτοι 8 

Φεβρουαρίου 2017, δεν έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν αναδρομικά το ποσό της 

ΕΑΣ που τους είχε παρακρατηθεί, παρά μόνο για το χρονικό διάστημα από την 

επομένη της δημοσίευσης και εντεύθεν.  

Μέχρι σήμερα τηρούσαμε μια στάση αναμονής, με την αυτονόητη προσδοκία ότι 

επίκειται η ψήφιση σχετικού νόμου που θα την καταργεί, πλην όμως παρά την 

παρέλευση πλέον του ενάμιση έτους, ουδεμία άρση της ως άνω κράτησης έχει λάβει 

χώρα, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι των Ενόπλων Δυνάμεων και 

των Σωμάτων Ασφαλείας να εξακολουθούν να υπόκεινται το δυσβάσταχτο βάρος των 

παράνομων αυτών κρατήσεων στις συντάξεις τους.  Κρίνουμε ότι ο ασφαλέστερος 

τρόπος διεκδίκησης της άρσης των κρατήσεων και της επιστροφής των αναδρομικών 

από τον Φεβρουάριο 2017 και εντεύθεν είναι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη υπό τη 

μορφή Ομαδικών Αγωγών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.  

 

 

2) Μειώσεις 5-10-15-20% και 12%. 
     Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (υπ’ αριθ. 1277/2018), 

κρίθηκαν, για τους στρατιωτικούς και πολιτικούς συνταξιούχους, ως 

αντισυνταγματικές  διατάξεις του ν. 4093/2012 και του ν. 4111/2013, με τις οποίες 

μειώνεται το συνολικό ποσό της σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, για το ποσό 

που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, σε ποσοστά από 5% έως 20%, ανάλογα με το ύψος 

της κάθε σύνταξης. 

Επίσης αντισυνταγματική έχει κριθεί η περικοπή κύριων συντάξεων κατά 12% για το 

ποσό που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ το μήνα με το ν. 4051/2012, σύμφωνα με τις 

αποφάσεις του ΣτΕ, υπ’ αριθ. 2287-2290/2015. 
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Οι παραπάνω αποφάσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη δικαστική διεκδίκηση 

των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών. 

 

3)Δώρα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας.    

 

      Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με τις αποφάσεις της, 2287-2290/2015, έκρινε παράνομες 

και αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν. 4093/2012, που κατήργησαν τα επιδόματα 

εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, για όσους φυσικά 

ελάμβαναν τα επιδόματα αυτά.   

  Πρόσφατα εκδόθηκε η υπ ’αριθμ. 3037/2018 απόφαση του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι 

παρανόμως συντελέστηκε τόσο η περικοπή στα δώρα κύριας και επικουρικής 

σύνταξης του νόμου 4093/12 όσο και η περικοπή στις συντάξεις του νόμου 4093/12 

και του 4051/12 και ως εκ τούτου η Διοίκηση υποχρεώνεται να καταβάλλει τα ποσά 

των περικοπών που επεβλήθησαν στους συνταξιούχους που προσέφυγαν, μηνιαίως 

τόσο στην κύρια σύνταξη γήρατος όσο και στα επιδόματα δώρων Χριστουγέννων 

Πάσχα και Αδείας που παρανόμως δεν τους κατεβλήθησαν. 

     Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων, προκειμένου να διεκδικηθούν τα 

ανωτέρω επιδόματα, υπάρχει δυνατότητα να κατατεθεί ομαδική αγωγή ενώπιον του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

  

Εάν δεν έχετε υποβάλλει έως σήμερα αίτηση προς το ΓΛΚ/ΕΦΚΑ ή το ΝΣΚ, με τον 

οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να υποβάλλετε έως τέλη Δεκεμβρίου 2018 το 

αργότερο, αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΦΚΑ, η οποία είναι 

διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ στις «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για 

συνταξιούχους». Μέσω της ως άνω αίτησης μπορείτε να επιτύχετε την διακοπή της 

παραγραφής της αξίωσής σας για ένα εξάμηνο. Εντός του εξαμήνου από την υποβολή 

της αίτησης θα πρέπει να κατατεθεί αγωγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, 

διότι μόνο με την άσκηση αγωγής διακόπτεται η παραγραφή μέχρι την έκδοση 

τελεσίδικης απόφασης. 

 

4) Επιστροφή 50% 

Σε ό,τι αφορά την επιστροφή του 50% των αναδρομικών ποσών των συντάξεων των 

αποστράτων αξιωματικών, πολλοί εκ των οποίων έχουν προσφύγει μέσω του 

δικηγορικού μας γραφείου ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, έχει αναγγελθεί από 

την Κυβέρνηση η υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ (1125-1128/2016) και 

αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου ή τροπολογίας το αμέσως προσεχές 

διάστημα, με το οποίο θα ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των 

αναδρομικών.  Προσδοκία και απαίτηση όλων είναι ότι θα πρέπει να 

καταβληθούν όλα τα αναδρομικά από τον Αύγουστο του 2012 κι εντεύθεν και να 

αναπροσαρμοστεί η σύνταξη, στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, δηλαδή πριν την 

ψήφιση του Ν. 4093/2012.  

 

 Στην παρούσα φάση θεωρούμε ότι δεν υφίσταται λόγος δικαστικής διεκδίκησης για 

το συγκεκριμένο ζήτημα. 

  

 

Ως εκ τούτου εφόσον επιθυμείτε να διεκδικήσετε είτε όλες είτε κάποιες από 

τις παραπάνω υπ’ αρ. 1, 2 και 3 περιπτώσεις, ο ασφαλέστερος τρόπος διεκδίκησης 

είναι η συμμετοχή σας σε ομαδική αγωγή η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλα τα 
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ανωτέρω. Το κόστος για κάθε ενάγοντα και για τις τρεις περιπτώσεις μαζί, 

ανέρχεται στο ποσό των σαράντα Ευρώ (40€), όπου περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα 

της διαδικασίας. Το ποσοστό της αμοιβής του Γραφείου μας ανέρχεται σε τέσσερα 

τοις εκατό πλέον ΦΠΑ (4% + ΦΠΑ) επί του επιδικασθέντος ποσού. Σε περίπτωση 

που τα ως άνω ζητήματα επιλυθούν με νομοθετική ρύθμιση πριν την έκδοση της 

απόφασης, η αμοιβή του Γραφείου μας θα ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό 

(2%+ΦΠΑ) πλέον ΦΠΑ. 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε είτε να προσκομίσετε στο 

γραφείο μας κατόπιν ραντεβού, είτε να αποστείλετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση 

του γραφείου μας, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είναι τα κάτωθι:   

 

1. Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα της συντάξεως ετών 2013 έως 2018 (ένα 

μηνιαίο σημείωμα κατ’ έτος, συνολικά 6 για όλα τα έτη) τα οποία μπορείτε 

να αναζητήσετε από την ηλεκτρονική σελίδα του Γενικού Λογιστηρίου 

Κράτους με τους κωδικούς TAXISNET. 

2. Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης που εκδόθηκε βάσει του νόμου 4093/2012 

με ημερομηνία έκδοσης 22-01-2013, εάν εκείνη την ημερομηνία ήσασταν ήδη 

εν αποστρατεία. 

3. Δύο αποφάσεις παρακράτησης σύνταξης από το Διευθυντή του ΓΛΚ με 

ημερομηνία έκδοσης 04-02-2013, εάν εκείνη την ημερομηνία ήσασταν ήδη εν 

αποστρατεία. 

4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

5. Φωτοαντίγραφο αίτησης και αριθμού πρωτοκόλλου προς τον ΕΦΚΑ ή το 

ΓΛΚ ή το ΝΣΚ ή προς κάθε άλλη αρμόδια Αρχή αναφορικά με τις 

συγκεκριμένες διεκδικήσεις. 

6. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής 

7. Το συνημμένο ιδιωτικό συμφωνητικό εις διπλούν. 

 

Η καταβολή του ποσού των 40€ δύναται να γίνει είτε σε συνάντηση που θα λάβει 

χώρα στο γραφείο μας, είτε στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζα 

Πειραιώς ΙΒΑΝ: GR03 0172 1710 0051 7105 3914 338. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

Κωνσταντίνος Παραγιουδάκης 

Δικηγόρος 

 

  


