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νονται οι νόμιμες αξιώσεις τους για επικούρη-
ση και δώρα. Σε κάθε περίπτωση, όποιο κι αν 
είναι το εύρος της δικαίωσης, αν αυτή προκύ-
ψει, το μόνο σίγουρο είναι πως θα πυροδοτή-
σει μια νέα δημοσιονομική βόμβα για τον κρα-
τικό Προϋπολογισμό.

Οι προσφεύγουσες συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις συνταξιούχων (ΑΤΕ - ΗΣΑΠ - ΟΑΣΑ - 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ. ΣΥΝΤ. κ.ά.), καθώς και οι αιτού-
ντες-φυσικά πρόσωπα, ζητούν από την πολιτεία 
και από τον e-ΕΦΚΑ ειδικότερα να σεβαστούν 
τη νομιμότητα, να εφαρμόσουν τις δικαστικές 
αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ στο σύνο-
λό τους, και να καταβάλουν και τις παροχές της 
επικούρησης και τα δώρα στους δικαιούχους. 

Από την πλευρά του, το Ενιαίο Δίκτυο Συντα-
ξιούχων επισημαίνει πως με την αίτηση ακύ-
ρωσης διεκδικεί:

fΝα επιστραφούν τα δώρα σε κύρια και επι-
κουρική σύνταξη, καθώς και οι περικοπές, σύμ-
φωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 
1439/2020.

fΓια όσους πληρώθηκαν τα αναδρομικά σε δη-
μόσιο και ιδιωτικό τομέα και δεν άσκησαν αγω-
γές μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2020, να μην απο-
σβένεται το δικαίωμα για τις αξιώσεις τους, που 
αφορούν τις περικοπές των κύριων και επικου-
ρικών συντάξεων, καθώς και τα δώρα.
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Ν
έο δικαστικό θρίλερ για τα «ψαλιδισμέ-
να» αναδρομικά των παλαιών συνταξι-
ούχων ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, 

καθώς στις 15 Ιανουαρίου συνεδριάζει η Ολο-
μέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκει-
μένου να κρίνει αν οι συνταξιούχοι δικαιούνται 
να λάβουν επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ από τις πε-
ρικοπές στις επικουρικές συντάξεις τους, αλλά 
και από τα κομμένα δώρα των 800 ευρώ που 
ελάμβαναν το 2012. 

Την προσφυγή στο ΣτΕ πραγματοποίησαν οι 
συνταξιουχικές οργανώσεις, ζητώντας να ακυ-
ρωθεί η απόφαση της κυβέρνησης να καταβάλει 
αναδρομικά μόνο για τις κύριες συντάξεις που 
ξεπερνούσαν τα 1.000 ευρώ μεικτά. 

Μία ημέρα νωρίτερα, στις 14 Ιανουαρίου, 
αντίστοιχη «μάχη» θα δοθεί για τους συνταξι-
ούχους του Δημοσίου και στο Ελεγκτικό Συνέ-
δριο. Από την έκβαση των εν λόγω υποθέσε-
ων θα κριθεί, εν πολλοίς, το αν και κατά πόσο 
η κυβέρνηση θα οφείλει να καταβάλει νέο γύ-
ρο αναδρομικών στο μέλλον. Σύμφωνα με νο-
μικούς, η οριστική απόφαση αναμένεται να δη-
μοσιοποιηθεί την ερχόμενη άνοιξη, με αποτέ-
λεσμα να αναζωπυρωθούν οι δικαστικές προ-
σφυγές από την πλευρά των συνταξιούχων δι-
εκδικώντας νέα ποσά. Υπενθυμίζεται, ωστόσο, 
ότι -με βάση τον τελευταίο νόμο- όσοι πληρώ-
θηκαν αναδρομικά για την κύρια σύνταξή τους 
δεν μπορούν να διεκδικήσουν μελλοντικά νέα 
ποσά, που αφορούν -για παράδειγμα- τις περι-
κοπές σε επικουρικές συντάξεις και δώρα. 

Τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν και μπαί-
νουν τώρα στην κρίση του ΣτΕ αγγίζουν τα 2,5 
δισ. ευρώ, καθώς δυνητικά αφορούν 2,5 εκατ. 
συνταξιούχους, δηλαδή το σύνολο των παλαι-
ών (προ νόμου Κατρούγκαλου) συνταξιούχων 
της χώρας. Αφορούν και τους χαμηλοσυντα-
ξιούχους με συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ. 
Πρόκειται για τα αναδρομικά 11 μηνών από 
τα κατηργημένα δώρα των κύριων και επικου-
ρικών συντάξεων (800 ευρώ για όλους από τις 
κύριες, συν δύο επικουρικές συντάξεις), αλλά 
και για τις μειώσεις του 2012 στις επικουρικές, 
για ένα 11μηνο.

 Υπενθυμίζεται ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι από 
όλα τα πρώην ταμεία του ιδιωτικού και του δη-
μόσιου τομέα που είχαν κάτω από 1.000 ευ-
ρώ μεικτό συνταξιοδοτικό εισόδημα το 2012 
(άθροισμα κύριων, επικουρικών και μερισμά-
των) δεν έλαβαν αναδρομικά, καθώς δεν επε-
στράφησαν τα ποσά από τις μειώσεις των επι-
κουρικών, ούτε και εκείνα που αντιστοιχούσαν 
στα δώρα. Για παράδειγμα, συνταξιούχοι του 
πρώην ΟΓΑ και χαμηλοσυνταξιούχοι του πρώ-
ην ΙΚΑ δεν θα πάρουν αναδρομικά.

 «Το αργότερο μέσα σε ένα τετράμηνο ανα-
μένεται να εκδοθεί η σχετική απόφαση, καθώς 
πρόκειται για θέματα που έχουν ήδη κριθεί», 
εκτιμά ο δικηγόρος Λουκάς Αποστολίδης, ο 
οποίος χειρίζεται την επίμαχη αγωγή. «Προσ-
δοκούμε με νομική βεβαιότητα να έχουμε κα-
λή έκβαση της νομικής μας υπόθεσης. Το απο-
τέλεσμά της αφορά σχεδόν όλο τον συνταξιου-
χικό κόσμο», δηλώνει ο ίδιος. 

Θα είναι «πιλότος»
Οπως επισημαίνουν ειδικοί της κοινωνικής ασφά-
λισης, η κρίση του ΣτΕ θα είναι «πιλότος» για όλες 
τις δίκες που εκκρεμούν και για όλες τις υποθέ-
σεις συνταξιούχων που έχουν προσφύγει τουλά-
χιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, όταν και 
καταβλήθηκαν τα αναδρομικά από τις μειώσεις 
των κύριων συντάξεων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 
περίπου 600.000 συνταξιούχοι έχουν προσφύ-
γει στα δικαστήρια.

Το αν θα επεκταθεί σε όλους τους συνταξιού-
χους μια ενδεχόμενη δικαστική κρίση υπέρ της 

επιστροφής κι άλλων αναδρομικών είναι πολιτική από-
φαση. Ωστόσο, όπως αναφέρουν νομικοί κύκλοι με 
γνώση της υπόθεσης, δεν αποκλείεται το ΣτΕ να θέ-
σει φραγμό στις επιστροφές, δικαιώνοντας εντέλει 
μόνο όσους έχουν προσφύγει δικαστικά.

Αίτηση ακύρωσης 
Η αίτηση ακύρωσης κατατέθηκε στο ΣτΕ στις 21 Οκτω-
βρίου 2020 από το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, κα-
θώς και από συνταξιουχικές οργανώσεις (ΑΤΕ, ΗΣΑΠ 
και ΟΑΣΑ), ζητώντας τον έλεγχο της νομιμότητας και 
την ακύρωση της υπουργικής απόφασης σχετικά με 
τα αναδρομικά. Η προσβαλλόμενη υπουργική από-
φαση εκδόθηκε σε εφαρμογή της εξουσιοδοτικής 
ρύθμισης της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 114 
του Ν. 4714/2020. Πρόκειται για την τροπολογία 
που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή για την 
επιστροφή των αναδρομικών σε 1 εκατομμύριο συ-
νταξιούχους από τις περικοπές στις κύριες συντάξεις 
τους, σύμφωνα με την οποία όσοι τα εισπράξουν 
«σβήνουν» κάθε μελλοντική αξίωσή τους για ανα-
δρομικά από δώρα και επικουρικές.

Ζητούμενο είναι τι θα συμβεί με όσους πληρώθη-
καν αναδρομικά για τη κύρια σύνταξή τους στον δη-
μόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και δεν είχαν ασκή-
σει αγωγές μέχρι τον Οκτώβριο, οπότε και καταβλή-
θηκαν τα αναδρομικά, για τους οποίους -σύμφω-
να με τον νόμο του περασμένου Ιουλίου- αποσβέ-

«Παράθυρο» για 
νέα αναδρομικά
2,5 δισ. ευρώ
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η Ολομέλεια του 
Συμβουλίου της 
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στις επικουρικές 
το 2012. Εχουν 
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συνταξιούχοι. 
Η απόφαση 
αφορά και τους 
χαμηλοσυνταξιούχους 
που λαμβάνουν 
σύνταξη κάτω 
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