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ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Αθήνα, Απρίλιος 2020

Τις τελευταίες ημέρες αναπαράγεται από τον Τύπο η «είδηση» περί διαρροής της
δικανικής κρίσης για τα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ των συνταξιούχων. Η «πολυ»-αναμενόμενη
απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορά την πρότυπη δίκη που
εκδικάσθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2020, κατόπιν αιτήσεως του ΕΦΚΑ. Συνοπτικά, ο ΕΦΚΑ
έθεσε στο Ανώτατο Ακυρωτικό το παρακάτω ζητήματα:
1) Αν για το διάστημα από 12-05-2016 (ημερομηνία θέσπισης του Ν. 4387/2016
– «Νόμου Κατρούγκαλου») και εφεξής, η εξακολούθηση της καταβολής των συντάξεων,
όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2014 (δηλαδή με τις μειώσεις που επήλθαν με τους
Ν. 4051/2012 και 4093/2012), είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.
β) Αν ο ως άνω Ν. 4387/2016 (που όρισε τον επανυπολογισμό των συντάξεων
από 01-01-2019) καταλαμβάνει ρυθμιστικά και το διάστημα από 01-01-2013 έως την
11-05-2016 και, σε καταφατική περίπτωση, εάν η ρύθμιση για το διάστημα αυτό
αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.
γ) Αν με βάση τις κρίσεις της ΟλΣτΕ 1891/2019 και των ΟλΣτΕ 2287-8/2015 οι
παραπάνω μειώσεις των συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 έως 1105-2016 είναι δυνατό να κριθούν σύμφωνες με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ,

επικαλούμενος μεταγενέστερες των αποφάσεων ΟλΣτΕ 2287-8/2015 αναλογιστικές
μελέτες.
Επί της ουσίας, πρόκειται για μία προφανή προσπάθεια του εναγομένου Ν.Π.Δ.Δ.
Ε.Φ.Κ.Α. (που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) να
ανατρέψει το δεδικασμένο των αποφάσεων του ΣτΕ του 2015 και (το πιο πρωτοφανές)
να νομιμοποιήσει τις ρυθμίσεις του Ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου) εκ πλαγίου και
αναδρομικά από 01-01-2013!!! (για τις επιφυλάξεις που είχα διατυπώσει, παραπέμπω
και στο από Νοεμβρίου 2019 Ενημερωτικό μου).
Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιεύματα, οι Δικαστές φέρονται να δικαιώνουν
μόνο τους συνταξιούχους που θα έχουν ασκήσει αγωγές για τις μειώσεις των Ν. 4051 και
4093/2012 και των δώρων και μόνο για το 10μηνο διάστημα μεταξύ Ιουνίου 2015 (όταν
δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ που έκριναν τις μειώσεις αντισυνταγματικές) και
Μαϊου 2016 (που ψηφίστηκε ο Ν. Κατρούγκαλου). Αντίθετα, για το διάστημα από Μάιο
2016 και μετά, οι δικαστές φέρονται κατά πληροφορίες να ακυρώνουν την οποιαδήποτε
επιστροφή

αναδρομικών,

θεωρώντας

ότι

οι

αντισυνταγματικές

μειώσεις

«ενσωματώθηκαν» με τον νόμο Κατρούγκαλου στον επανυπολογισμό των συντάξεων,
τον οποίο (στο μεγαλύτερο τμήμα του) οι δικαστές του ΣτΕ έκριναν ως συνταγματικό με
τις αποφάσεις 1880 έως και 1903/2019.
Αν η παραπάνω «φημολογία» αποδειχθεί βάσιμη, είναι σίγουρο ότι πλήττεται η
ασφάλεια δικαίου καθώς πρόκειται για «ανατροπή» του δεδικασμένου των αποφάσεων
του 2015. Ειδικά για το καθεστώς των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, οι
πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ δέχθηκαν την υπαγωγή τους στον Ενιαίο Φορέα, αλλά
υπήρχε ισχυρή μειοψηφία (μεταξύ άλλων και του Προέδρου) που θεώρησε
αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, με τις οποίες οι δημόσιοι υπάλληλοι
και λειτουργοί υπάχθηκαν σε κοινό φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως και υπό ενιαίους
κανόνες εισφορών και παροχών με πρόσωπα παρέχοντα υπηρεσίες βάσει σχέσεως
ιδιωτικού δικαίου.
Η παραπάνω άποψη της μειοψηφίας του ΣτΕ συντάσσεται με την πάγια έως
σήμερα νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο έχει εκ του Συντάγματος τη
δικαιοδοσία επί διαφορών σχετικών με την απονομή συντάξεων.

Πρόσφατα, το

Ελεγκτικό Συνέδριο επανέλαβε την πάγια θέση του και τις επιφυλάξεις του ως προς το
Νόμο «Κατρούγκαλου - Βρούτση», κατά τη γνωμοδοτική του αρμοδιότητα πριν από την
ψήφιση του τελευταίου Νόμου 4670/2020 (Νόμου «Βρούτση» που τροποποίησε σε
επουσιώδη σημεία μόνο το Νόμο «Κατρούγκαλου»).

Ήδη δε αναμένονται και

αποφάσεις για τα ίδια ζητήματα (περικοπές, επιδόματα, επανυπολογισμός
συντάξεων) από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τέλος, αν η φημολογία αποδειχθεί αληθής και το ΣτΕ επικυρώσει αναδρομικά
μόνο για το 10μηνο Ιουνίου 2015 – Μαϊου 2016, θα πρόκειται για «νομικό άτοπο», καθώς
οι αντισυνταγματικές (σύμφωνα με το δεδικασμένο του 2015) περικοπές
εφαρμόζονταν μέχρι και τον Δεκέμβριο του έτους 2018.

Το γεγονός αυτό

προκύπτει αναμφισβήτητα από τα μηνιαία ενημερωτικά συντάξεων και θα τεθεί στη
δικαστική κρίση, κατά την εκδίκαση των σχετικών αγωγών των συνταξιούχων. Αλλά
ακόμη και υπό τη χειρότερη εκδοχή του δεκαμήνου, τα διεκδικούμενα ποσά
(περιλαμβανομένων των επιδομάτων) δεν είναι διόλου αμελητέα.
Σε κάθε περίπτωση, ενόψει του γεγονότος ότι οι δικαστικές αποφάσεις
δεν έχουν άμεση και αυτοδίκαιη ισχύ για τους δικαιούχους συνταξιούχους, παρά
μόνο για όσους έχουν προσφύγει, είναι απαραίτητη, έστω και τώρα, προ της
εκδόσεως των αναμενόμενων αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του
ΣτΕ, η άσκηση (ομαδικής) αγωγής εκ μέρους εκάστου δικαιούχου στα αρμόδια
Δικαστήρια για τη διεκδίκηση και επιδίκαση των παράνομων περικοπών.
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