
6

oikonomia Μαζικές αγωγές και αιτήσεις

Realmoney www.real.gr κυριακη 11 νοεμβριου 2018

a.mavrouli@realnews.gr

Της Αργυρώς Κ. ΜΑυρουλη

Μ
ε γεωμετρική πρόοδο πολλαπλασιά-
ζονται καθημερινά οι αιτήσεις στον 
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΕΦΚΑ) και οι αγωγές σε Διοικητικά Πρωτοδι-
κεία και Ελεγκτικό Συνέδριο από συνταξιούχους 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με στόχο τη 
διεκδίκηση αναδρομικών ποσών από την περι-
κοπή των συντάξεών τους το 2012. 

Το μπαράζ αντιδράσεων από 2,6 εκατομ-
μύρια συνταξιούχους πυροδότησε η απόφα-
ση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) τον 
Ιούνιο του 2015, επισημαίνοντας ότι οι περι-
κοπές σε κύριες, επικουρικές συντάξεις και δώ-
ρα είναι αντισυνταγματικές. Σύμφωνα με ειδι-
κούς στην κοινωνική ασφάλιση, εφόσον οι συ-
νταξιούχοι δικαιωθούν, το κράτος θα πρέπει να 
τους επιστρέψει περισσότερα από 9 δισ. ευρώ, 
κάτι που θα οδηγήσει σε εκτροχιασμό τον κρα-
τικό Προϋπολογισμό. 

 Πιθανή επαναφορά των συντάξεων στα επί-
πεδα πριν από τις περικοπές του 2012 θα οδη-
γούσε σε αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπά-

νης κατά 3,5 - 4 δισ. ευρώ ή 2% του ΑΕΠ τον 
χρόνο. Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εκκρεμό-
τητα η νέα απόφαση του ΣτΕ για το εάν είναι 
συνταγματική ή όχι η πρόβλεψη του νόμου 
Κατρούγκαλου για επανυπολογισμό όλων των 
ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων. 

 Η Realnews δίνει απαντήσεις σε 15 ερωτή-
ματα σχετικά με το ποιοι μπορούν να διεκδι-
κήσουν αναδρομικά ποσά, ποια είναι η διαδι-
κασία υποβολής αιτήσεων και δικαστικών απο-
φάσεων, αλλά και ποιοι τελικά μπορούν να πά-
ρουν πίσω έως και 20.000 ευρώ. 

1Ποιες περικοπές στις συντάξεις κρίθη-
καν αντισυνταγματικές από το Συμβού-

λιο της Επικρατείας; 
Τον Ιούνιο του 2015 κρίθηκαν αντισυνταγ-
ματικές: 

 Η μείωση 12% σε όλες τις κύριες συντάξεις 
που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ. 

 Η μείωση 5% στα άθροισμα κύριας και επι-
κουρικής άνω των 1.000 ευρώ, 10% άνω των 
1.500 ευρώ, 15% άνω των 2.000 ευρώ και 20% 
άνω των 3.000 ευρώ. 

 Η μείωση στα ποσά των μηνιαίων επικου-
ρικών συντάξεων 10% έως 250 ευρώ, 15% 
από 250 έως 300 ευρώ και 20% από 300 ευ-
ρώ και άνω. 

 Η πλήρης περικοπή των δώρων Χριστουγέν-
νων, Πάσχα και επιδόματος αδείας για τις κύ-
ριες συντάξεις που ήταν 400 ευρώ, 200 ευρώ 

Οδηγός... για 
τη διεκδίκηση 
των αναδρομικών
Ποιοι συνταξιούχοι μπορούν να λάβουν 
έως 20.000 ευρώ. Η «R», μέσα από 15 
ερωταπαντήσεις, ρίχνει φως στη διαδικασία 
που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τις πληροφορί-
ες, το Δημόσιο θα εξετάσει κά-
θε προσφυγή συνταξιού-
χου ξεχωριστά, εξαντλώντας 
όλα τα ένδικα μέσα

και 200 ευρώ αντίστοιχα. 
 Τα αντίστοιχα δώρα και επιδόματα των επικουρικών συ-

ντάξεων που αφορούσαν το σύνολο του ποσού της επικου-
ρικής, δηλαδή δύο επικουρικές συντάξεις ανά έτος επιπλέον.

Σημειώνεται ότι η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ, μόνο 
για προσφυγές μέχρι τον Ιούνιο του 2015. 

2Ποιοι συνταξιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν ανα-
δρομικά χρήματα; 

Αναδρομικά ποσά μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι συ-
νταξιούχοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που είχαν 
λάβει σύνταξη ή είχαν υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι τις 
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αφορά
Αναδρομικά 
ποσά μπορούν να 
διεκδικήσουν όλοι 
όσοι έχουν λάβει 
σύνταξη πριν από 
την εφαρμογή 
του νόμου 
Κατρούγκαλου. 
Ακόμη και 
οι πλέον 
χαμηλόμισθοι, 
με συντάξεις 
των 500 ή 700 
ευρώ, μπορούν 
να διεκδικήσουν 
δώρα 
Χριστουγέννων, 
Πάσχα και 
επίδομα 
καλοκαιριού, 
ισόποσο με τη 
σύνταξή τους και 
με πλαφόν τα 800 
ευρώ ετησίως

12/5/2016. Οι αποφάσεις συνταξιοδότησής 
τους έχουν υπολογιστεί και εκδοθεί με τον πα-
λιό τρόπο υπολογισμού. 

3Εως πότε μπορούν να διεκδικήσουν τα α-
ναδρομικά ποσά;

Για τις κύριες συντάξεις ο επανυπολογισμός 
του νόμου Κατρούγκαλου θα ισχύσει από την 
1/1/2019. Οι συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα 
να διεκδικήσουν αναδρομικά ποσά μέχρι και 
την 31/12/2018. Μετά οι περικοπές αλλά και 
η 13η και 14η σύνταξη ενσωματώνονται στο 
νέο ποσό, το οποίο θα είναι ενιαίο και θα βα-
σίζεται στις νέες διατάξεις. 

4Τι ισχύει για τις επικουρικές;
Για τις επικουρικές συντάξεις οι περικοπές 

που μπορούν να διεκδικηθούν αφορούν 
το διάστημα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 
2016, καθώς τότε τέθηκε σε εφαρμογή 
ο ν. 4387/2016 και οι επικουρικές συ-
ντάξεις επανυπολογίστηκαν. Για την περί-
οδο από τον Σεπτέμβριο του 2016 κι έπει-
τα μπορούν για τις επικουρικές να διεκδι-
κηθούν αποκλειστικά και μόνο τα δώρα και 
επιδόματα και όχι οι περικοπές.

5Ποιο είναι το μέσο ποσό που μπορεί να 
διεκδικήσει ένας συνταξιούχος; 

Αναδρομικά ποσά μπορούν να διεκδικήσουν 
όλοι όσοι έχουν λάβει σύνταξη πριν από την 
εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Ακόμη 

και οι πλέον χαμηλόμισθοι, με συντάξεις των 500 ή 700 
ευρώ, μπορούν να διεκδικήσουν δώρα Χριστουγέννων, 
Πάσχα και επίδομα καλοκαιριού, ισόποσο με τη σύνταξή 
τους και με πλαφόν τα 800 ευρώ ετησίως. Το μέσο ποσό 
ανά συνταξιούχο ξεκινά από 3.000-4.000 ευρώ και σε κά-
ποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάνει και τα 15.000-20.000 
ευρώ ανά κλάδο. 

6Ποιοι συνταξιούχοι εμπίπτουν στις αντισυνταγματι-
κές μειώσεις; 

Οι περικοπές του 2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές 
αφορούν:

 Συνταξιούχους του πρώην ΙΚΑ και του πρώην ΕΤΕΑΜ. 
Οσοι είχαν το 2012 άθροισμα κύριας και επικουρικής 1.000 
ευρώ και άνω, ενώ οι χαμηλοσυνταξιούχοι έχασαν μόνο τα 
δώρα (800 ευρώ τον χρόνο).

 Συνταξιούχους των ταμείων των πρώην ΔΕΚΟ και τρα-
πεζών, για τους οποίους είναι εξαιρετικά υψηλές οι περικο-
πές των κύριων συντάξεων.

 Συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ. Οσοι είχαν το 2012 
άθροισμα κύριας και επικουρικής 1.000 ευρώ, ενώ οι χα-
μηλοσυνταξιούχοι έχασαν μόνο τα δώρα (800 ευρώ τον 
χρόνο).

 Συνταξιούχους του πρώην ΝΑΤ. 
 Συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι δεν είχαν πε-

ρικοπές στο βασικό ποσό, καθώς λαμβάνουν χαμηλές συ-
ντάξεις, αλλά έχασαν το σύνολο των δώρων αφού είχαν 
εξαιρεθεί από τον νόμο του 2010 που μείωνε τα δώρα στα 
800 ευρώ τον χρόνο.

Η πλειοψηφία των συνταξιούχων του Δημοσίου. 

7Αρκεί η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για τη λήψη των 
αναδρομικών; Πότε παραγράφονται οι διεκδικήσεις; 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται για να διακοπεί η παραγραφή. 
Με αυτό τον τρόπο το δικαίωμα ΔΕΝ παραγράφεται μετά 
τη λήξη 5ετίας, αλλά ξεκινά νέα 5ετής παραγραφή. Αίτη-
ση διακοπής παραγραφής μπορεί να υποβληθεί μόνο μία 
φορά. Αν απαντηθεί η αίτηση, τότε η νέα παραγραφή ξε-
κινά από την ημερομηνία που ο συνταξιούχος έλαβε γνώ-
ση της απάντησης. Αν δεν απαντηθεί η αίτηση, τότε ξεκι-
νά από την πάροδο εξαμήνου από την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης.
Η παραγραφή για τους συνταξιούχους των φορέων κοινω-
νικής ασφάλισης είναι 5ετής, ενώ η παραγραφή για τους 
συνταξιούχους του Δημοσίου είναι διετής. 

8Είναι εύκολη η διαδικασία υποβολής αίτησης;
Η είσοδος στην ηλεκτρονική αίτηση πραγματοποιείται 

από την αρχική σελίδα του ΕΦΚΑ και τις υπηρεσίες για συ-
νταξιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι πληκτρολογούν τους κω-
δικούς πρόσβασης στο TAXISNET, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ 
τους και στη συνέχεια συμπληρώνουν τα απαιτούμενα πεδία.

9Με ποιο τρόπο μπορούν να διεκδικηθούν οι εν λό-
γω περικοπές; 

Με αγωγές ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων για τους 
συνταξιούχους των ταμείων που ενοποιήθηκαν στον ΕΦ-
ΚΑ, ενώ με αγωγές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Ο κάθε συνταξιούχος 
μπορεί να είναι καλυμμένος αποκλειστικά και μόνο με την 
κατάθεση αγωγής κατά του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ. Αλλω-
στε, με την εν λόγω αγωγή διεκδικείται το έντοκο τις απαί-
τησης, δηλαδή τόκοι για τα εν λόγω ποσά, αλλά και επιπλέ-
ον ποσό για ηθική βλάβη.

10Τι μπορούν να κάνουν οι κληρονόμοι;
Οι κληρονόμοι μπορούν να ασκήσουν ΜΟΝΟ αγωγή 

και όχι αιτήσεις για τη διακοπή της παραγραφής. 

11Μπορούν να διεκδικήσουν κάποιοι συ-
νταξιούχοι αναδρομικά ποσά για το δι-

άστημα πριν από την απόφαση του ΣτΕ (Ιού-
νιος 2015);
Οι συνταξιούχοι που έχουν αυξημένες πιθα-
νότητες να λάβουν αναδρομικά ποσά ακόμη 
και πριν από την απόφαση του ΣτΕ είναι όσοι 
έχουν προσφύγει πριν από τον Ιούνιο του 2015. 

12Ποια είναι η στάση του υπουργείου 
Εργασίας; 

Σύμφωνα με τους επικεφαλής, το Δημόσιο θα 
εξετάσει κάθε προσφυγή συνταξιούχου ξεχω-
ριστά, εξαντλώντας όλα τα ένδικα μέσα. Σημει-
ώνεται ότι στην περίπτωση συνταξιούχου που 
δικαιώθηκε σε πρωτοβάθμιο επίπεδο ζητώντας 
αναδρομικά ποσά πριν από την απόφαση του 
ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015, το Δημόσιο άσκησε 
έφεση, ενώ σε άλλη περίπτωση που ο συνταξι-
ούχος διεκδικούσε ποσά μετά την απόφαση του 
ΣτΕ, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμο-
δότησε τον ΕΦΚΑ να μην ασκήσει καν έφεση. 
Ωστόσο, το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει 
ότι δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα 
πως οποιαδήποτε δικαστική απόφαση επιδι-
κάζει ποσά μετά το 2015 δεν θα εφεσιβάλλε-
ται. Στον αντίποδα, νομικοί κύκλοι εκτιμούν πως 
δημιουργούνται νέα δεδομένα για τις αξιώσεις 
από τον Ιούλιο του 2015 και μετά, εντείνοντας 
τη σύγχυση για εκατομμύρια συνταξιούχους.

13Σε τι χρονικό διάστημα θα εκδικαστούν 
οι αγωγές που γίνονται σήμερα; 

Οι αποφάσεις που δημοσιοποιούνται αυτό το 
διάστημα αφορούν αγωγές που έχουν ασκη-
θεί ακόμη και πριν από τον Ιούνιο του 2015. Οι 
αγωγές που θα υποβληθούν σήμερα θα προσ-
διοριστούν πιθανότατα σε 3 με 4 χρόνια, ενώ, 
αν γίνουν και εφέσεις, ο χρόνος αναμονής θα 
αυξηθεί σημαντικά. Και ασφαλώς κανείς δεν 
μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα.

14Γιατί η κυβέρνηση δεν δίνει τα αναδρο-
μικά στους συνταξιούχους, εφαρμόζο-

ντας την απόφαση του ΣτΕ; 
Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μην υπάρ-
ξει συνυπολογισμός των παράνομων κρατήσε-
ων του 2012 στα ποσά των συντάξεων, που θα 
αποτελέσουν τη βάση για τον επανυπολογισμό 
του νόμου 4387/16. Σημειώνεται ότι βάση του 
ποσού επανυπολογισμού αποτελεί το καθαρό 
ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, συμπε-
ριλαμβανομένων των κρατήσεων για υγειο-
νομική περίθαλψη και εισφορά αλληλεγγύης. 
Εάν σε αυτά τα ποσά προστεθούν οι παρανό-
μως παρακρατηθείσες περικοπές, τότε το ποσό 
βάσης αυξάνεται ταυτόχρονα με την προσωπι-
κή διαφορά που θα διαπιστωθεί μετά τον επα-
νυπολογισμό. Σε αυτή την περίπτωση η συντα-
ξιοδοτική δαπάνη θα εκτοξευτεί κατά 3,5 δισ. 
ευρώ επιπλέον, φέρνοντας πιο κοντά τις περι-
κοπές μετά την 1/1/2019. 

15Τι μπορεί να σηματοδοτήσει η επικεί-
μενη απόφαση του ΣτΕ για τον νόμο 

Κατρούγκαλου;
Ανοιχτό παραμένει εάν το ανώτατο δικαστήριο 
θα κρίνει συνταγματικό τον επανυπολογισμό 
των παλαιών συντάξεων, τόσο για την απορρό-
φηση των αποφάσεων του ΣτΕ και των αντισυ-
νταγματικών περικοπών του 2012, όσο και ως 
προς τη διαδικασία που ακολουθείται. 

Αν το ΣτΕ κρίνει συνταγματικό τον τρόπο με 
τον οποίο ο επανυπολογισμός αλλάζει τις συντά-
ξεις, ενσωματώνοντας τις περικοπές του 2012, 
τότε, σύμφωνα με τους ειδικούς, το «παράθυ-
ρο» των διεκδικήσεων θα κλείσει. Ζητούμενο 
είναι βέβαια αν θα κλείσει από την ψήφιση του 
νόμου (2016) ή από την εφαρμογή του επα-
νυπολογισμού (2019). 

Στον αντίποδα, αν ο επανυπολογισμός ως 
προς τη λογική ή και τη διαδικασία κριθεί 
αντισυνταγματικός, τότε μια ακόμη μεγαλύ-
τερη δημοσιονομική «βόμβα» αναμένεται 

να σκάσει στα χέρια της όποιας κυβέρνησης 
κληθεί να διαχειριστεί την απόφαση του ΣτΕ. 


