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ότι θεωρείται απαγορευτικό για το ∆ηµόσιο 
να επιστρέφει ένα επιπλέον ποσό αυτού του 

ύψους µηνιαίως, έχει επικρατήσει η άπο-
ψη να µοιραστεί σε βάθος περίπου 6 

ετών, ώστε να περιοριστεί το κό-
στος της επιπλέον επιβάρυνσης.

Οι διεκδικήσεις
Οι συνταξιούχοι διεκδικούν 
ποσά που σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις ξεπερνούν τα 
7.000 ευρώ κατ’ άτοµο. Οι 
επιστροφές για ένα δεκάµη-
νο για τους συνταξιούχους 
θα διαµορφωθούν ως εξής:
f Αναδροµικά έως 7.338 
ευρώ για συνταξιούχους 
του ∆ηµοσίου.
f Αναδροµικά έως 6.770 

ευρώ για συνταξιούχους ∆Ε-
ΚΟ - τραπεζών.

f Αναδροµικά έως 6.402 ευ-
ρώ για συνταξιούχους του ΙΚΑ.

f Αναδροµικά έως 3.300 ευρώ 
για συνταξιούχους του ΟΑΕΕ.

f Αναδροµικά έως 1.300 ευρώ για 
χαµηλοσυνταξιούχους (µε άθροισµα συ-

ντάξεων έως 1.000 ευρώ).
f Αναδροµικά έως 3.850 ευρώ για συντα-

ξιούχους του ΝΑΤ. Αν επιστραφεί και η µεί-
ωση 7%, που κρίθηκε αντισυνταγµατική για 
τις συντάξεις του ΝΑΤ µε απόφαση Εφετείου 
(549/2019), τότε τα αναδροµικά ξεπερνούν 
τα 7.000 ευρώ.

Στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
εκτιµούν ότι πάνω από 1,6 εκατ. ηλεκτρονικές 
αιτήσεις έχουν υποβληθεί στην ψηφιακή του 
πλατφόρµα, ενώ υπολογίζεται πως σε αγωγές 
έχουν προχωρήσει πάνω από 1,5 εκατ. συντα-
ξιούχοι. Η προηγούµενη ηγεσία του υπουρ-
γείου Εργασίας είχε διαβεβαιώσει ότι, εφό-
σον υπάρξει απόφαση υπέρ των συνταξιού-
χων, θα δοθούν αναδροµικά σε όλους και όχι 
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Η 
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρα-
τείας για τη συνταγµατικότητα ή µη του 
νόµου Κατρούγκαλου, που αναµένε-

ται να εκδοθεί το αργότερο έως τον προσεχή 
Οκτώβριο, θα «ξεκλειδώσει» το εύρος των ανα-
δροµικών που θα κληθεί να επιστρέψει το ∆η-

µόσιο σε εκατοµµύρια συνταξιούχους. Οι επι-
στροφές δυνητικά αφορούν 1,2 εκατοµµύρια 
συνταξιούχους, ενώ, αν συµπεριληφθεί και η 
κατάργηση των δώρων, που είχαν διαµορφω-
θεί σε σταθερό ποσό 800 ευρώ ετησίως, τό-
τε αναδροµικά διεκδικούν 2,5 εκατοµµύρια. 

«Κλειδωµένο» αυτή τη στιγµή για επιστρο-
φή αναδροµικών, όπως εκτιµούν νοµικοί 
κύκλοι, θεωρείται το δεκάµηνο από 
τον Ιούλιο του 2015 έως και την ψή-
φιση του νόµου Κατρούγκαλου τον 
Μάιο του 2016. Σε αυτή την περί-
πτωση, το δηµοσιονοµικό κόστος 
µιας δυνητικής επιστροφής των 
αναδροµικών περιορίζεται ση-
µαντικά και καθίσταται πιο εύ-
κολη η επιστροφή χρηµάτων 
σε 72 δόσεις (6 χρόνια), όπως 
είναι, σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες της Realnews, ο βασικός 
σχεδιασµός της κυβέρνησης, 
ώστε να µην υπονοµευτεί η 
υλοποίηση της φορολογικής 
πολιτικής που συνίσταται στη 
µείωση των φορολογικών συ-
ντελεστών επιχειρήσεων και φυ-
σικών προσώπων. Για το δεκάµηνο 
το κόστος των διεκδικούµενων ανα-
δροµικών ποσών ανέρχεται σε 2,5-3 
δισ. ευρώ, δηλαδή οι επιστροφές -πλην 
των δώρων- υπολογίζεται ότι κοστίζουν περί-
που 180 εκατ. ευρώ τον µήνα. Με δεδοµένο 

Το σχέδιο 
της κυβέρνησης

για τα αναδροµικά
Το θετικό σενάριο για το οικονοµικό επιτελείο
είναι η επιστροφή σε 1,2 εκατ. συνταξιούχους
2,5-3 δισ. ευρώ συντάξιµων απολαβών, για το
10µηνο Ιούλιος ’15-Μάιος ’16, σε 72 δόσεις
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φαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, οπότε και η κυβέρνηση οφεί-
λει να έχει έτοιµο σχέδιο για επιστροφή των αναδροµικών. Στην τρί-
τη έκθεση της Κοµισιόν στο πλαίσιο της µεταµνηµονιακής εποπτείας 
της χώρας αναφερόταν µε σαφήνεια ότι «εάν υπάρξουν δικαστικές 
αποφάσεις που ανατρέπουν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις-κλειδιά, 
οι οποίες είχαν συµφωνηθεί στη διάρκεια του προγράµµατος, οι δη-
µοσιονοµικές επιπτώσεις τέτοιων αποφάσεων θα πρέπει να αντιµε-
τωπιστούν σε µεγάλο βαθµό µε δράσεις στον ίδιο τοµέα πολιτικής». 
∆ηλαδή, τόνιζαν την ανάγκη λήψης ισοδύναµων µέτρων, κάτι που 
ξορκίζει το οικονοµικό επιτελείο, τη στιγµή που επιδιώκει να ανακου-
φίσει φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τα φορολογικά βάρη. 

Ενας επιπλέον προβληµατισµός έχει να κάνει µε τις δηµοσιονοµι-
κές επιπτώσεις ως προς την υποχρέωση για διαµόρφωση πρω-

τογενούς πλεονάσµατος 3,5% του ΑΕΠ. Κατά το παρελθόν, 
οι δανειστές είχαν εκφράσει την άποψη ότι το ποσό που θα 
κληθεί να επιστρέψει το ∆ηµόσιο θα επιβαρύνει δηµοσιο-
νοµικά το έτος της λήψης της δικαστικής απόφασης, εφό-
σον την αποδεχθεί το ∆ηµόσιο, ακόµη και αν επιµεριστεί 
η δαπάνη σε περισσότερα έτη.

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι, εφόσον υπάρξει τελεσίδικη απόφαση για επιστροφή 
χρηµάτων στους συνταξιούχους, σε δηµοσιονοµικό επίπε-
δο θα γίνουν συζητήσεις µε τους δανειστές προκειµένου να 

αντιµετωπιστούν τα αναδροµικά ως «εξωγενής και µη προ-
βλέψιµος παράγοντας». Αν µετά τις διαβουλεύσεις οι δανει-
στές δεχθούν την επιχειρηµατολογία της ελληνικής πλευράς 

και υπάρξει συµφωνία, η όποια δαπάνη θα λαµβάνεται 
µεν υπόψη στο πρωτογενές πλεόνασµα της Ελ-

ληνικής Στατικής Αρχής, όχι όµως και στο 
«µνηµονιακό» πλεόνασµα βάσει 

του οποίου ελέγχεται αν η 
Ελλάδα εκπληρώνει τις δε-
σµεύσεις που έχει αναλά-
βει για παραγωγή πρω-
τογενών πλεονασµάτων 
της τάξεως του 3,5%.

µόνο σε όσους έχουν προσφύγει στη ∆ικαιο-
σύνη κατά των περικοπών.

Πιλότος 
Στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης «προσγει-
ώνουν» τις προσδοκίες που έχουν πολλοί συ-
νταξιούχοι, καθώς εκτιµούν ότι η πρόσφατη 
απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου, που εί-
πε «όχι» στη χορήγηση των δώρων-επιδοµά-
των Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής άδειας 
(13ος και 14ος µισθός) για το ∆ηµόσιο, µπο-
ρεί να λειτουργήσει ως πιλότος κυρίως για τα 
δώρα των συνταξιούχων.

Η απόφαση ανέφερε ότι ο βασικός µισθός 
των δηµοσίων υπαλλήλων εξασφαλίζει «αξι-
οπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση 
µε όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας 
όσο και µε όσους απασχολούνταν στον ιδιω-
τικό τοµέα µε τον κατώτατο βασικό µισθό και 
ηµεροµίσθιο».

Σύµφωνα µε το σκεπτικό των σχετικών απο-
φάσεων, που είναι πιθανό και για την εν ανα-

µονή δικαστική απόφαση, η κατάργηση των 
τριών επιδοµάτων «τεκµηριώνεται επαρκώς» 
και δεν παρίσταται απρόσφορο µέτρο -και µά-
λιστα προδήλως- για «την επίτευξη των επιδι-
ωκόµενων σκοπών, ούτε µπορεί να θεωρηθεί 
ότι δεν ήταν αναγκαίο, δεδοµένου ότι µε αυ-
τό το µέτρο, το οποίο εφαρµόζεται γενικά σε 
όλους τους µισθωτούς του δηµόσιου τοµέα, 
γίνεται προσπάθεια εξοικονόµησης και περι-
ορισµού των διογκωµένων δαπανών της γενι-
κής κυβέρνησης, η οποία υπαγορεύεται από 
επιταγές της Ε.Ε. για µείωση του υπερβολικού 
δηµοσίου ελλείµµατος». Περαιτέρω, «κατά τη 
λήψη του επίµαχου µέτρου, ο νοµοθέτης είχε 
πλήρη επίγνωση όχι µόνο του εν γένει επιπέ-
δου διαβίωσης του πληθυσµού της χώρας, αλ-
λά και ειδικά του επιπέδου διαβίωσης των δη-
µοσίων υπαλλήλων».

Εστία ανησυχίας 
Στο υπουργείο Οικονοµικών γνωρίζουν πο-
λύ καλά ότι η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί µία 
από τις πιο σοβαρές εστίες δηµοσιονοµικού 
κινδύνου και γι’ αυτό βρίσκονται σε επιφυ-
λακή, αναµένοντας την ετυµηγορία της ∆ι-
καιοσύνης. Μια απόφαση υπέρ των συντα-
ξιούχων θα προκαλέσει ανατροπές στη σχε-
διαζόµενη πολιτική και θα επιφέρει κλυδωνι-
σµούς στο υπό κατάρτιση σχέδιο του Προ-
ϋπολογισµού για το επόµενο έτος. 
Το θέµα παρακολουθούν από 
κοντά και οι εκπρόσωποι των 
δανειστών, οι οποίοι δεν 
έχουν κρύψει µέχρι σήµε-
ρα τον έντονο προβληµα-
τισµό τους για τις συνέπει-
ες που θα έχει στη δηµοσι-
ονοµική πορεία της χώρας 
η υποχρέωση επιστροφής 
στους συνταξιούχους αρ-
κετών δισεκατοµµυρίων 
ευρώ. Μάλιστα, είναι 
πολύ πιθανό κατά την 
έναρξη της τέταρτης 
µεταµνηµονιακής αξι-
ολόγησης, περί τα τέ-
λη Σεπτεµβρίου, να 
έχει εκδοθεί η από-

Η υπόθεση των 
αναδροµικών προκαλεί 
ανησυχία στους δανειστές,
οι οποίοι παρακολουθούν 
στενά την εξέλιξή της

Στην περίπτωση που ο νόµος Κα-
τρούγκαλου κριθεί αντισυνταγ-
µατικός, τα αναδροµικά που θα 
πρέπει να επιστρέψει το ∆ηµό-
σιο στους συνταξιούχους εκτο-
ξεύονται, σύµφωνα µε µετριο-
παθείς εκτιµήσεις, στα 12 δισ. ευ-
ρώ. Πρόκειται για µια δηµοσιο-
νοµική βόµβα που, εάν εκραγεί, 
µπορεί να τινάξει συθέµελα το 
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης 
και να οδηγήσει τη χώρα σε δη-
µοσιονοµικό εκτροχιασµό. Σύµ-
φωνα µε παράγοντες της κοινωνι-
κής ασφάλισης, ο νόµος Κατρού-
γκαλου ενσωµατώνει ειδικές ρή-
τρες στο πλαίσιο του επανυπο-
λογισµού των κύριων συνάξεων, 
επιχειρώντας να «καλύψει» την 
περίοδο µέχρι και τον ∆εκέµβριο 
του 2018, καθώς από 1/1/2019 
εφαρµόστηκε ο επανυπολογι-
σµός. Για τον λόγο αυτόν θεω-
ρείται βέβαιη µόνο η επιστροφή 
αναδροµικών για το δεκάµηνο.
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο θα κρί-
νει ακόµα τον επανυπολογισµό 
των παλαιών συντάξεων κύριων 
και επικουρικών, την ενοποίηση 
όλων των ταµείων σε έναν ασφα-
λιστικό οργανισµό και τις εισφο-
ρές των ελευθέρων επαγγελµατι-
ών. Η απόφαση, όµως, για τη συ-
νταγµατικότητα του επανυπολογι-
σµού των κύριων συντάξεων είναι 
η πιο σηµαντική, λόγω του δηµο-
σιονοµικού κόστους, ενώ µεγάλη 
σηµασία έχει και η απόφαση για 
τις επικουρικές συντάξεις, καθώς 
ο επανυπολογισµός συνδυάστη-
κε µε περικοπές για 250.000 συ-
νταξιούχους.

Ο νόμος 
Κατρούγκαλου και
ο επανυπολογισμός

«ΒΟΜΒΑ»


