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Οι δανειστές 
προειδοποιούν ότι η 

«βόµβα» των 29,5 δισ. 
ευρώ αναδροµικών 

για συνταξιούχους και 
δηµοσίους υπαλλήλους 
απειλεί µε εκτροχιασµό 

τα δηµοσιονοµικά 
µεγέθη της 
οικονοµίας. 
Τι εξετάζει 

η κυβέρνηση

Τ
η δέσµευση για λήψη πρόσθετων δηµο-
σιονοµικών µέτρων, ώστε να µην υπάρ-
ξει εκτροχιασµός που θα µπορούσε να τι-

νάξει την οικονοµία στον αέρα, στην περίπτω-
ση που η κυβέρνηση κληθεί να επιστρέψει ανα-
δροµικά αρκετών δισεκατοµµυρίων ευρώ σε 
συνταξιούχους και δηµοσίους υπάλληλους, ζή-
τησαν οι δανειστές από το οικονοµικό επιτελείο 
κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην Αθή-
να. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, 
η κυβέρνηση, προκειµένου να αντιµετωπίσει 
µια πραγµατική δηµοσιονοµική βόµβα, εξετά-
ζει, µεταξύ άλλων µέτρων, την κατάθεση νοµο-
σχεδίου που θα αφορά τους δηµοσίους υπαλ-
λήλους και θα προβλέπει συµψηφισµό του πο-
σού που πρέπει να επιστραφεί µε µελλοντικές 
αυξήσεις µισθών. 

Οι επικεφαλής των δανειστών γνωρίζουν ότι η 
οικονοµία και ο κρατικός Προϋπολογισµός δεν 
µπορούν να σηκώσουν το βάρος των 29,5 δισ. 
ευρώ -εκ των οποίων τα 25 δισ. αφορούν τους 
συνταξιούχους και τα 4,5 δισ. τους εν ενεργεία 
δηµοσίους υπαλλήλους- στα οποία ανέρχεται 
το συνολικό κόστος των αναδροµικών και επι-
µένουν ότι σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να 
διαταραχθεί η δηµοσιονοµική σταθερότητα της 
χώρας και η υποχρέωση για επίτευξη πρωτογε-
νών πλεονασµάτων 3,5% του ΑΕΠ.

Κοµβικό ρόλο στην πυροδότηση ή µη της 
δηµοσιονοµικής βόµβας θα παίξει η απόφα-
ση του Συµβουλίου της Επικρατείας για τη συ-
νταγµατικότητα του νόµου Κατρούγκαλου. Εάν 
ο νόµος κριθεί αντισυνταγµατικός, η κυβέρνη-
ση θα κληθεί να διαχειριστεί ένα τεράστιο πρό-
βληµα που µπορεί να τινάξει στον αέρα όχι µό-
νο το ισχύον ασφαλιστικό σύστηµα, αλλά κυρί-
ως τον Προϋπολογισµό. Οι επικείµενες αποφά-
σεις του Συµβουλίου της Επικρατείας για τον νό-
µο Κατρούγκαλου και τα δώρα των δηµοσίων 
υπαλλήλων είναι εκείνες που θα κρίνουν τη δι-
ατήρηση ή µη των συντάξεων και των µισθών 

στο ∆ηµόσιο ως έχουν ή 
το αν θα υπάρξει επι-

βάρυνση του κρα-
τικού Προϋπο-
λογισµού κα-
τά 6 δισ. ευ-
ρώ ετησίως. 

Αν, µάλιστα, τεθεί και θέµα αναδροµικών διεκδικήσεων σε µε-
γαλύτερο βάθος χρόνου, τα ποσά των διεκδικήσεων θα εκτινα-
χθούν σε µη διαχειρίσιµα επίπεδα.

Σηµαντική είναι και η απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ για τα 
αναδροµικά ποσά που µπορούν να λάβουν οι δηµόσιοι υπάλ-
ληλοι βάσει της απόφασης του ΣΤ’ τµήµατος, που έκρινε αντι-
συνταγµατικές τις περικοπές του 2012 (Ν. 4093/2012). Οι υπό-
λοιπες αποφάσεις, που είναι ακόµα πρωτόδικες, δεν προκαλούν 
µεγάλη ανησυχία, καθώς για να τελεσιδικήσουν αµετάκλητα θα 
περάσουν 4 µε 5 χρόνια. 

Μέτρησαν το κόστος
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο 
Εργασίας, το κόστος για τις συντάξεις διαµορφώνεται ως εξής: 

f Μπορεί να ξεπεράσει τα 25 δισ. ευρώ, στην περίπτωση που 
κριθεί ότι πρέπει να επιστραφούν ποσά συντάξεων (οι περικοπές 
που έχουν υποστεί οι παλαιοί συνταξιούχοι και τα δώρα τους) 
από το 2012 έως και το τέλος του 2018. 

f Εάν κριθεί ότι οι επιστροφές αφορούν το διάστηµα από την 
πρώτη απόφαση του ΣτΕ (Ιούνιος 2015) έως και το τέλος του 
2018, φτάνουν τα 17 δισ. ευρώ. 

f Εάν η περίοδος επιστροφών αφορά το διάστηµα από την από-
φαση από το 2015 έως την ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου 
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