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 Από τό Συμβόυλιό της Επικρατεί-
ας αναμένεται και νέα απόφαση, αυτή τη 
φορά για τις περικοπές των δώρων επι-
δομάτων σε κύριες και επικουρικές συ-
ντάξεις, καθώς και για τις περικοπές των 
επικουρικών την περίοδο των μνημονί-
ων. Οι δικαιούχοι των αναδρομικών, σε 
περίπτωση θετικής απόφασης του ΣτΕ, 
είναι μόνο όσοι έχουν προσφύγει. 

Η απόφαση αφορά την επιστροφή των 
δώρων του 11μήνου Ιούνιος 2015-Μά-
ιος 2016, όπως και τις αντίστοιχες πε-
ρικοπές στις επικουρικές συντάξεις. Το 
επίμαχο 11μηνο των επιστροφών ξεκι-
νά στις 11 Ιουνίου 2015, όταν το ΣτΕ 
έκρινε αντισυνταγματικές τις μειώσεις 
του 2012, και φτάνει έως τις 12 Μαΐου 
2016, όταν ξεκίνησε η ισχύς του νόμου 

Κατρούγκαλου με τον επανυπολογισμό 
των συντάξεων.

Από το συγκεκριμένο 11μηνο -οι περι-
κοπές του οποίου κρίθηκαν αντισυνταγ-
ματικές- επεστράφησαν αναδρομικά τον 
Οκτώβριο του 2020 μόνο οι μειώσεις 
που αφορούσαν τις κύριες συντάξεις.

Οκτώβριο η απόφαση
Η κυβέρνηση δεν κατέβαλε και τα δώρα, 
όπως ρητά προέβλεπε η απόφαση του 
ΣτΕ του 2019, με αποτέλεσμα να 
ακολουθήσουν νέες προσφυ-
γές στο ΣτΕ από οργανώσεις 
συνταξιούχων. Εντός Οκτω-
βρίου αναμένεται να δημο-
σιευτεί η απόφαση της πιλο-
τικής δίκης του προηγούμε-
νου Ιανουαρίου που θα κρί-
νει τον νέο γύρο αναδρομικών.
Δυνητικά τα νέα ανα-
δρομικά του 11μή-
νου Ιούνιος 

2015-Μάιος 2016 θα μπορούσαν να 
φτάσουν σε ύψος τα 2,5 δισ. ευρώ, ανά-
λογα με το εύρος της απόφασης και τις 
παραγραφές. Οι διεκδικήσεις αφορούν 
723 εκατ. ευρώ για τα αναδρομικά των 
επικουρικών και 1,875 δισ. ευρώ για τα 
δώρα του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα. Σωρευτικά, εάν τα δύο ανώτατα 
δικαστήρια δικαιώσουν τους συνταξιού-
χους, το δημοσιονομικό κόστος εκτιμά-
ται σε πάνω από 4 δισ. ευρώ. 

Σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προ-
στεθεί περίπου 1 δισ. ευρώ από την επι-
στροφή και κατάργηση της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου έχει εκδώσει απόφαση που 
δικαιώνει τους συνταξιούχους του Δη-
μοσίου από το 2017, αλλά το Δημόσιο 
μέχρι σήμερα δεν την έχει εφαρμόσει. 

Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά αλληλεγ-
γύης είναι 3% έως 14% και αφορά κύρι-
ες συντάξεις ή άθροισμα κύριων και επι-
κουρικών συντάξεων για ποσά από 1.400 
ευρώ μεικτά και άνω. Ηδη έχει αποφα-
σιστεί να δοθούν ποσά ως αναδρομι-
κά για τις κρατήσεις που έγιναν τη διε-
τία 2017-2018. Αλλωστε, υπάρχει αμε-
τάκλητη απόφαση του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου, που έκρινε ως αντισυνταγμα-
τική την εν λόγω εισφορά για τους συ-
νταξιούχους που προέρχονται από τα 
Σώματα Ασφαλείας και για όσους προ-
έρχονται από τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα. Τώρα, όμως, μένει να κριθεί εάν 
πρέπει να δοθούν ποσά και για όλα τα 
υπόλοιπα έτη.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Τα αναδρομικά, 
σε περίπτωση 
θετικής 
απόφασης του 
ΣτΕ, θα τα 
πάρουν μόνο 
όσοι έχουν 
προσφύγει

 ΕωΣ τό τΕλόΣ Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή των αναδρομι-
κών τουλάχιστον 23 μηνών σε περίπου 150.000 παλαιούς συνταξιούχους, οι 
οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης έως και τις 12 Μαΐου 2016 
και δικαιούνται αύξηση στη σύνταξή τους από τον Οκτώβριο του 2019, βά-
σει των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον νόμο 
Κατρούγκαλου. 

Το δεύτερο αυτό πακέτο αυξήσεων εκτιμάται ότι αφορά συνολικά περίπου 
250.000 δικαιούχους, όμως περίπου 100.000 θα δουν μόνο λογιστικά τις αυ-
ξήσεις αυτές, καθώς θα μειωθεί η προσωπική τους διαφορά. Για όσους ο επα-
νυπολογισμός βγάλει πραγματικές αυξήσεις, αυτές θα πληρωθούν σε 5 ετήσι-
ες δόσεις. Στην πράξη, οι εν λόγω δικαιούχοι θα πληρωθούν μαζί την 1η και 
τη 2η δόση της συνολικής αύξησης για τα έτη 2020 και 2021.

Και για τους παλαιούς συνταξιούχους δεν αποκλείονται δύσκολες περιπτώ-
σεις, που αφορούν παράλληλη ασφάλιση ή συνταξιούχους που απασχολού-

νται, με τα ποσά να καταβάλλονται με εμβόλιμες πληρωμές από τον ΕΦΚΑ. 
Παράλληλα, υπάρχουν εκκρεμότητες και για τους νέους συνταξιούχους που 
έχουν υποβάλει αίτηση μετά τις 13 Μαΐου του 2016. 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του e-ΕΦΚΑ:
fΣτο τέλος του Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν αυξήσεις και αναδρομικά στη 
μεγαλύτερη μερίδα των παλαιών συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα με πε-
ρισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.
fΣτο τέλος Οκτωβρίου θα καταβληθούν αυξήσεις και αναδρομικά σε όλους 
τους παλαιούς συνταξιούχους του δημόσιου τομέα και τους υπόλοιπους (δη-
λαδή σε εκείνους που δεν πληρώθηκαν στα τέλη του τρέχοντος μηνός) πα-
λαιούς συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.

Οσον αφορά τους 29.000 συνταξιούχους που ανήκουν σε ειδικές κατηγο-
ρίες (π.χ. απασχολούμενοι συνταξιούχοι, συντάξεις λόγω θανάτου όπου ο δι-
καιούχος απεβίωσε μετά τον Οκτώβριο του 2019, καθώς και περιπτώσεις δι-
καιούχων που απεβίωσαν επίσης μετά τον Οκτώβριο του 2019 και τα ποσά 
θα καταβληθούν στους κληρονόμους τους), εντός του τρέχοντος μηνός θα 
πληρωθούν οι περισσότεροι δικαιούχοι, ενώ οι υπόλοιποι τον ερχόμενο μήνα.

Ειδικά σε σχέση με τους κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων που δικαι-
ούνται αυξήσεις, εντός της επόμενης εβδομάδας θα ανοίξει ειδική ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα για να υποβάλουν αίτηση στην ιστοσελίδα του efka.gov.gr, 
προκειμένου να λάβουν τα αναδρομικά όσων απεβίωσαν και είχαν περισσό-
τερα από 30 έτη ασφάλισης.

Θα υιοθετηθεί η ίδια διαδικασία υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών που τηρήθηκε για την καταβολή των αναδρομικών ποσών για 
το διάστημα του 11μήνου Ιούνιος 2015-Μάιος 2016. Οι αρμόδιες υπηρεσί-
ες του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης υπολογίζουν ότι 
οι δικαιούχοι κληρονόμοι αναδρομικών αυτής της κατηγορίας που συνταξι-
οδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016 ξεπερνούν τους 2.500.

Σε εξέλιξη 
η καταβολή 

αναδρομικών 
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ων της εισφοράς αλληλεγγύης. 
Συγκεκριμένα, η δίκη θα πραγματοποιη-
θεί από τη Μείζονα Ολομέλεια του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου προκειμένου να ξε-
καθαρίσει μια σειρά από κρίσιμα ζητή-
ματα, όπως: 
α) Η συνταγματικότητα ή μη της κατάργη-
σης των επιδομάτων των δώρων για τους 
συνταξιούχους του Δημοσίου. 
β) Η συνταγματικότητα ή μη της συνέ-
χισης των περικοπών του ν. 4093 2012 
μετά τη δημοσίευση του ν. 4387 2016. 
γ) Εάν οι αποζημιωτικές αγωγές που έχουν 
ασκηθεί για τα ανωτέρω ζητήματα υπό-
κεινται σε διετή ή πενταετή παραγραφή. 
δ) 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 στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) ή όχι.

Η «μάχη» για 
τις περικοπές
του 11μήνου

Το πακέτο αυξήσεων εκτιμάται 
ότι αφορά περίπου 250.000 δικαιούχους


