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Αναδρομικά των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 
(σωστότερα: επιστροφές παράνομων περικοπών) 

                                                                                        
                                                                                                               14 Οκτωβρίου 2020 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλοι και Μέλη του «ΙΚΑΡΟΥ», 
 
  Γνωστοποιείται, ότι διαβιβάσθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αφορά στα αναδρομικά Δημοσίου και Στρατιωτικών, του 
ν.4093/2012.   

     
                              Για λεπτομέρειες κάντε κλικ ΕΔΩ.  
 
 
 Για τον υπολογισμό των αναδρομικών (περικοπών), πολλαπλασιάζουμε επί 11 τη 
μείωση του ν.4093/2012, που φαίνεται σε οποιοδήποτε μηνιαίο ενημερωτικό, ενός εκ των 
μηνών Ιουλίου 2015 έως και Απριλίου 2106. Στη συνέχεια αφαιρούμε το 6% (4% οι 
πρώτες 19 ημέρες του Ιουν.2015). Η φορολόγηση θα γίνει με τροποποιητικές των ετών 
2015 και 2016, του χρόνου (2021). Τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς με την 
σύνταξη μηνός Νοεμβρίου (29 Οκτ.). 

 Ως ένα ενδεικτικό παράδειγμα, λαμβάνεται η περίπτωση Ανωτάτου Αξιωματικού με 
36 χρόνια υπηρεσίας και μείωση εκ του νόμου 4093/12   350€, όπως προκύπτει από το 
μηνιαίο ενημερωτικό του Αυγούστου 2015.  

 Η επιστροφή των περικοπών θα είναι 350 Χ 11 = 3.850 €. Από το ποσό αυτό 
πρέπει να αφαιρεθεί το 6% που αφορά στις κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης και 
ασφάλειας, ήτοι:  

3.850 Χ 6% = 231 → 3.850 -231 = 3619 € καταβαλλόμενη επιστροφή 

 Ο φόρος εισοδήματος για αυτή την επιστροφή θα επιβληθεί το έτος 2021, όπως 
προαναφέρθηκε. 

 Πρέπει να επισημανθεί ότι, οι Υπάλληλοι του Δημοσίου και συνεπώς όλοι οι 
Στρατιωτικοί, θα λάβουν ως επιστροφή, μόνο τις εκ του νόμου 4093/2012 προκληθείσες 
περικοπές,  ενώ οι Υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα θα λάβουν επιστροφές περικοπών των 
δύο νόμων, ήτοι: 4051/2012 και 4093/2012. 

 Αυτό γίνεται δυστυχώς διότι, ενώ το ΣτΕ που κρίνει - εκδικάζει συνταξιοδοτικά 
θέματα του ιδιωτικού τομέα, έκρινε αντισυνταγματικούς και τους δύο προαναφερθέντες 
νόμους, στον αντίποδα αυτής της εκδίκασης, το Ελ. Συνέδριο που χειρίζεται τα 
συνταξιοδοτικά θέματα των Υπαλλήλων του Δημοσίου έκρινε συνταγματικό το νόμο 
4051/2012 και αντισυνταγματικό το νόμο 4093/2012. 

  Τώρα βέβαια θα προκύψει ευλόγως το ερώτημα: «…πως γίνεται, δύο ανώτατα 
δικαστήρια να εκδίδουν για το ίδιο θέμα συγκρουόμενες αποφάσεις..?». Θα αποφύγουμε 
τις κρίσεις επί των δικαστικών αποφάσεων, αλλά θα επισημάνουμε ότι τέτοιου είδους 
αποφάσεις έχουν εκδοθεί και στο πρόσφατο παρελθόν. 

http://www.hellasmil.gr/images/stories/09.10.2020_%CE%93%CE%93%CE%9A%CE%912_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85%CE%9A%CE%A5%CE%91%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC.docx


 Δηλαδή, στην περίπτωση των περικοπών από την επιβολή της Εισφοράς 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), συνέβη το αντίθετο με αυτό που γίνεται τώρα, καθώς 
με το πρώτο Μνημόνιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο την αξιολόγησε ως αντισυνταγματική για 
τους συνταξιούχους του Δημοσίου, ενώ το ΣτΕ την έκρινε συνταγματική για τους 
υπόλοιπους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. 

 Οι πιθανότητες να αναιρεθεί η τωρινή απόφαση του Ελ. Συνεδρίου για το νόμο 
4051/2012, με νέες προσφυγές σε ανώτερα δικαστήρια (Ανώτατο Ειδικό 
Δικαστήριο/άρθρου 100 του Ελλ. Συντάγματος ή  Ευρωπαϊκά Δικαστήρια), κρίνονται πολύ 
μικρές. Ωστόσο, είμαστε σε επαφή με τον νομικό σύμβουλο της Π.Ο.Σ. και αν προκύψει 
σχεδιασμός κατάλληλου χειρισμού με βάσιμες ελπίδες επιτυχίας, θα ενημερωθείτε 
αμέσως. 

Ευχαριστούμε που μας διαβάζετε, 

 

Εκ του ΔΣ/ΣΑΣΙ/«ΙΚΑΡΟΣ» 


