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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ 

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

4093/12, ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Ν.3865/2010 κ.α 

 

Όπως είναι γνωστό, η Ολομέλεια του ΣτΕ συνήλθε σε διάσκεψη στις 10 

Ιανουαρίου 2020, προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα της 

συνταγματικότητας των νόμων 4051/12, 4093/12 κ.α που αφορούν τις 

περικοπές στις αποδοχές των συνταξιούχων. Ήδη σε προγενέστερες 

αποφάσεις του το ανώτατο Ακυρωτικό  (υπ’ αρ. 2287/2015 κ.α), είχε κρίνει 

τις ως άνω περικοπές στις συντάξεις, ως παράνομες και 

αντισυνταγματικές. Ως εκ τούτου, το δικηγορικό μας γραφείο, είχε 

προσφύγει μέσω ομαδικών αγωγών, ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, 

προκειμένου να επιστραφούν τα ως άνω παρανόμως παρακρατηθέντα 

ποσά.  

Η απόφαση επί της από 10 Ιανουαρίου 2020 συζήτησης, αναμένεται να 

εκδοθεί εντός του Ιουνίου 2020. Ενδέχεται να λάβουν μέρος των 

διεκδικούμενων ποσών όσοι εκ των συνταξιούχων έχουν προσφύγει 

δικαστικά έως την έκδοση της απόφασης. Η επιστροφή των αναδρομικών 

ποσών  πιθανολογείται ότι θα αφορά το διάστημα Ιούνιος 2015- Μάιος 

2016. 

Επομένως, όσοι συνταξιούχοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των 

Σωμάτων Ασφαλείας, δεν είχαν προβεί σε κάποια δικαστική ενέργεια, και 

έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι τον Μάιο του 2015, έχουν τη δυνατότητα 

να διεκδικήσουν μέσω του γραφείου μας, την επιστροφή των ως άνω 

παρανόμων περικοπών. Η αγωγή που θα λάβει χώρα από το γραφείο 
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μας, θα αφορά ωστόσο τη διεκδίκηση των ποσών για διάστημα από το  

2015 έως σήμερα.  

Τα έξοδα για τη συμμετοχή στην ομαδική αγωγή θα καθοριστούν 

ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτήν μετά από  

συνεννόηση με το δικηγορικό μας γραφείο και θα καταβληθούν στον υπ’ 

αρ. Λογαριασμό ΙΒΑΝ: GR03 0172 1710 0051 7105 3914 338 της 

τραπέζης Πειραιώς, πριν την κατάθεση της αγωγής, ενώ η αμοιβή του 

γραφείου μας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού που θα σας 

επιδικαστεί, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο συνημμένο ιδιωτικό 

συμφωνητικό. 

Λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων και της αποφυγής 

συνωστισμού εξαιτίας του covid-19, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να 

σταλούν υποχρεωτικά με email, το αργότερο έως τις 15 Μαΐου 2020 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του γραφείου μας 

kparagioudakis@gmail.com, και είναι τα παρακάτω: 

1) Η επισυναπτόμενη φόρμα προσωπικών στοιχείων συμπληρωμένη 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) 

2) Το επισυναπτόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) 

3) Η επισυναπτόμενη εξουσιοδότηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 

(Υπάρχει η δυνατότητα να σταλεί τον Ιούνιο, μετά την χαλάρωση των 

περιορισμών στις μετακινήσεις, προκειμένου να φέρει το γνήσιο της 

υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα) 

4) Ένα μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης κατ’ έτος, για τα έτη 

2015– 2020, το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)  

5) Φωτοαντίγραφο τυχόν υποβληθείσης αίτησης προς τον ΕΦΚΑ ή προς 

άλλη δημόσια αρχή, που αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

6) Αντίγραφο καταθετηρίου του ποσού στην τράπεζα. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

    Κωνσταντίνος Παραγιουδάκης 

                 Δικηγόρος  
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