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ξιούχοι. Ουσιαστικά, διεκδικούν την επαναφορά του ύψους 
της σύνταξης στα επίπεδα που θα ήταν αν δεν υπήρχε ο νόµος 
Κατρούγκαλου, να ευθυγραµµιστούν, δηλαδή, µε τις συντάξεις 
που λαµβάνουν οι παλαιοί συνταξιούχοι και την πληρωµή της 
διαφοράς για όσο διάστηµα λαµβάνουν σύνταξη. Κι αυτό κα-
θώς, όπως αποδεικνύεται από τις αποφάσεις που έχουν εκδο-
θεί µετά τον Μάιο του 2016, οι νέοι συνταξιούχοι, ακόµη και 
αν έχουν συνταξιοδοτηθεί µε τις ίδιες προϋποθέσεις, λαµβά-
νουν ποσά σαφώς χαµηλότερα σε σχέση µε αυτά των ασφαλι-
σµένων πριν από τον νόµο, ακόµη και µετά την αφαίρεση των 
µνηµονιακών περικοπών. 

Τα επίσηµα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δείχνουν ότι η µέση σύ-
νταξη πριν από τον Μάιο του 2016 ήταν 740 ευρώ, ενώ µετά 
έπεσε στα 596 ευρώ, εξέλιξη που φέρνει απώλεια 20%. Σε πε-
ριπτώσεις που οι ασφαλισµένοι είχαν υψηλότερες αµοιβές και 
περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, οι απώλειες στις µηνιαί-
ες αποδοχές τους φτάνουν και τα 450 ευρώ. Ο πρώην υπουρ-
γός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουµάνης, επισηµαίνει στην «R» 
ότι υπάρχουν χιλιάδες συνταξιούχοι που πληρούσαν τις προϋ-
ποθέσεις συνταξιοδότησης πριν από τον ν. 4387/10, οι οποίοι 
παρέµειναν στην αγορά εργασίας για να εξασφαλίσουν υψη-
λότερη σύνταξη και εγκλωβίστηκαν. 

Ποιοι θίγονται 
Οι νέοι συνταξιούχοι που θα έπαιρναν 1.000 ευρώ µεικτά τον 
µήνα, µε το νέο καθεστώς θα υποστούν µείωση 110-150 ευ-
ρώ, ενώ µεγαλύτερες θα είναι οι µειώσεις για όσους οι µηνιαί-
ες αποδοχές ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ. Αναλυτικότερα, απώ-
λειες µέχρι και 40%, σε σύγκριση µε τα ποσά που θα έπαιρναν 
αν µπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν πριν από τις 13/5/2016, 
θα έχουν κυρίως οι:

1 ∆ηµόσιοι υπάλληλοι, ιδίως όσοι έχουν πάνω από 30 χρό-
νια υπηρεσίας και ανήκουν στις κατηγορίες πανεπιστηµια-

κής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. 

2 Ασφαλισµένοι στο πρώην ΤΕΒΕ σε µέσες και υψηλές ασφα-
λιστικές κατηγορίες (χάνουν ολόκληρο το «µαξιλάρι» των 

220 ευρώ).

3 Ασφαλισµένοι στο ΤΑΕ στις πολύ υψηλές κατηγορίες, 
συγκεκριµένα στις δύο ανώτατες, που αποχωρούν µε 

περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης.

4 Ασφαλισµένοι του Ταµείου Νοµικών, ανεξαρτή-
τως χρόνου ασφάλισης.

5 Ασφαλισµένοι του ΤΣΑΥ (γιατροί, υγειονοµικοί 
κ.λπ.), ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.

6 Ασφαλισµένοι 
του ΙΚΑ µε υψη-

λές αποδοχές, από 
1.500 ευρώ και πά-

νω, που αποχω-
ρούν µε περισσό-
τερα από 30 χρό-

νια ασφάλισης.
 Οι µεγάλες διαφορές 

ανάµεσα στις παλιές και τις νέ-
ες συντάξεις, ακόµη και µετά την 
εφαρµογή των µνηµονιακών πε-
ρικοπών, µέρος των οποίων έχει 

ήδη κριθεί αντισυνταγµατικό, οφεί-
λονται στην αλλαγή της βάσης υπολογι-

σµού της ανταποδοτικής σύνταξης, σύµφω-
να µε τον δικηγόρο ∆ιονύση Ρίζο. Οι νέες συντά-

ξεις υπολογίζονται βάσει του µέσου όρου των αποδοχών 
του ασφαλισµένου από το 2002 µέχρι και τη στιγµή της 
εξόδου του από την αγορά εργασίας και σε συνδυασµό 

Μαζικές προσφυγές
από νέους συνταξιούχους
Περισσότεροι από 200.000 δικαιούχοι, που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη
λόγω των περικοπών του νόµου Κατρούγκαλου, προσφεύγουν στη ∆ικαιοσύνη 
και διεκδικούν συντάξεις ισόποσες µε τις παλαιές
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Μ
παράζ προσφυγών αναµένεται σε 
Πρωτοδικεία και Ελεγκτικό Συνέδριο, 
καθώς περισσότεροι από 200.000 συ-

νταξιούχοι του ιδιωτικού και του δηµόσιου το-
µέα θα προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη έως το τέ-
λος του έτους, διεκδικώντας την ακύρωση του 
νόµου Κατρούγκαλου. Πρόκειται για ασφαλι-
σµένους που συνταξιοδοτήθηκαν µετά τις 13 
Μαΐου 2016, µε αποτέλεσµα οι συντάξεις τους 
να είναι µειωµένες έως και 40%. Οι προσφυ-
γές στηρίζονται στην άνιση µεταχείριση µετα-
ξύ ασφαλισµένων και στη δηµιουργία δύο τα-
χυτήτων συνταξιούχων, οι οποίοι, παρόλο που 
πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, παίρ-
νουν χαµηλότερη σύνταξη έως και 
450 ευρώ τον µήνα, επειδή κα-
τέθεσαν αίτηση συνταξιοδό-
τησης µε διαφορά µόλις µιας 
ηµέρας. Οι προσφυγές απο-
κτούν µεγαλύτερη βαρύτη-
τα, δεδοµένου ότι το Συµ-
βούλιο της Επικρατείας δεν 
έχει ακόµη αποφανθεί επί-
σηµα για τη συνταγµατικό-
τητα του νόµου Κατρού-
γκαλου, γεγονός που δη-
µιουργεί προσδοκίες για 
κατάργησή του.

Τι διεκδικούν
Σύµφωνα µε πληρο-
φορίες της Realnews, 
µετά τη συµφωνία 
δανειστών - κυβέρ-
νησης για τη µη πε-
ρικοπή της «προσω-
πικής» διαφοράς 
κατά 18% που δια-
πιστώθηκε σε όσους 
συνταξιοδοτήθηκαν 
πριν από τον νόµο, 
πολλαπλασιάζονται 
καθηµερινά οι νέοι 
συνταξιούχοι που προ-
σφεύγουν σε δικηγορι-
κά γραφεία, προκειµένου 
να καταθέσουν αγωγές για την 
ακύρωση του νόµου και τη διεκδί-
κηση περίπου 300 εκατ. ευρώ συνο-
λικά. Το ποσό αυτό θα πολλαπλα-
σιάζεται χρόνο µε τον χρόνο, κα-
θώς θα προστίθενται νέοι συντα-

ΣτΕ
Οι προσφυγές 
αποκτούν µεγα-
λύτερη βαρύτητα, 
δεδοµένου ότι το 
Συµβούλιο της 
Επικρατείας δεν 
έχει ακόµη απο-
φανθεί επίσηµα 
για τη συνταγµατι-
κότητα του νόµου 
Κατρούγκαλου, 
γεγονός που δηµι-
ουργεί προσδοκίες 
για κατάργησή του

µε τους χαµηλούς συντελεστές αναπλήρωσης 
και το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης που 
προκύπτει είναι ιδιαίτερα χαµηλό. 

Παραδείγµατα
f ∆ηµόσιος υπάλληλος που αποχώρησε εντός 
του 2015 µε 35 έτη ασφάλισης και συντάξιµες 
αποδοχές 1.646 ευρώ, λαµβάνει σήµερα µε-
τά και την εφαρµογή µνηµονιακών περικοπών 
1.146 ευρώ. Αντίστοιχα, δηµόσιος υπάλληλος 
που αποχώρησε το 2017 µε τα ίδια έτη ασφά-
λισης και τις ίδιες αποδοχές και πήρε σύνταξη 
η οποία υπολογίστηκε µε τον νόµο Κατρού-
γκαλου, λαµβάνει 914 ευρώ σύνταξη, µειω-
µένη κατά 232 ευρώ τον µήνα. 

f Ασφαλισµένη στο ΙΚΑ συνταξιοδοτήθηκε το 
2015 µε 9.000 ηµέρες ασφάλισης και συντά-
ξιµες αποδοχές στα 1.850 ευρώ µε βάση την 
καλύτερη 5ετία της τελευταίας 10ετίας, λαµ-
βάνοντας κύρια σύνταξη, µετά και την αφαί-
ρεση των µνηµονιακών περικοπών, 1.009 ευ-
ρώ. Αντίστοιχη ασφαλισµένη µε παρόµοιες 
αποδοχές που συνταξιοδοτήθηκε τον Ιούνιο 
του 2016 µετά τον ν. 4387/16 λαµβάνει µει-
ωµένη σύνταξη κατά 138 ευρώ, δηλαδή 871 
ευρώ τον µήνα. 
f Εµπορος ασφαλισµένος στον ΟΑΕΕ (πρώην 
ΤΕΒΕ), που κατέβαλλε τις ανώτατες εισφορές, 
συνταξιοδοτήθηκε το 2010 µε 39 έτη ασφά-
λισης, παίρνοντας κύρια σύνταξη µαζί µε την 
εισφορά αλληλεγγύης και την υγειονοµική πε-
ρίθαλψη 1.519 ευρώ. Αντίστοιχα, ασφαλισµέ-
νος του ΟΑΕΕ που κατέβαλλε εξίσου υψηλές ει-
σφορές και αποχώρησε το 2017, λαµβάνει σή-
µερα σύνταξη 1.092 ευρώ, δηλαδή µειωµένη 
κατά 427 ευρώ. 
f ∆ικηγόρος ασφαλισµένος στο Ταµείο Νοµι-
κών για 40 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτήθηκε 
το 2012, παίρνοντας κύρια σύνταξη µετά και 
τις µνηµονιακές περικοπές 1.221 ευρώ. Αντί-
στοιχα, ασφαλισµένος στο Ταµείο Νοµικών που 
αποχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2016 λαµβά-
νει σήµερα 255 ευρώ λιγότερα, µε τη σύντα-
ξή του να ανέρχεται σε 966 ευρώ.
f Χαµηλοσυνταξιούχος του ΙΚΑ είχε πάρει σύ-
νταξη µε 6.100 ένσηµα µε το καθεστώς των κα-
τωτάτων ορίων, καθώς οι αποδοχές του ήταν 
500 ευρώ. Η κύρια σύνταξή του σήµερα είναι 
563,93 ευρώ πριν από τον νόµο Κατρούγκα-
λου. Αντίστοιχα, ασφαλισµένος στο ΙΚΑ µε χα-
µηλές αποδοχές και 6.100 ηµέρες ασφάλισης 
έλαβε το 2016 501 ευρώ, δηλαδή 63 ευρώ λι-
γότερα τον µήνα.

Σε περιπτώσεις που οι ασφα-
λισµένοι είχαν περισσότερα από 
30 έτη ασφάλισης, οι απώλει-
ες στις µηνιαίες αποδοχές 
τους φτάνουν και τα 450 ευρώ

Λύση στον νέο 
γρίφο θα κληθεί να 
βρει η υπουργός 
Εργασίας, Εφη 
Αχτσιόγλου


