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Ανακοίνωση Νο 17
ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ ΣτΕ
Επέφερε σαρωτικές αλλαγές
στο νόμο Κατρούγκαλου (Ν4387/2016)
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Οι πέντε αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδόθηκαν την
Παρασκευή 4/10/2019 ανέτρεψαν βασικούς πυλώνες του Ν.4387/2016, ανοίγοντας το δρόμο στη
σημερινή κυβέρνηση να νομοθετήσει εκ νέου με νέο ασφαλιστικό νόμο!!!
Οι ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου που κρίθηκαν αντισυνταγματικές έπαψαν να ισχύουν
από τις 4/10/2019 ημερομηνία που δημοσιεύθηκαν οι σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.
Η αντισυνταγματικότητα των αποφάσεων αφορά:
α) Τα ποσοστά αναπλήρωσης

Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία έκρινε αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης των
συντάξεων ως προς τη μειωμένη ανταποδοτικότητα τους. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρξουν
ανατροπές για τις νέες κύριες συντάξεις, γι΄ αυτές που έχουν ήδη εκδοθεί με το νόμο
Κατρούγκαλου και πιθανότατα για τις παλαιές κύριες συντάξεις που έχουν επαναϋπολογιστεί από
1/1/2019.
β) Επικουρικές συντάξεις

Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικό το νέο τρόπο υπολογισμού των επικουρικών από το 2016
και μετά. Ειδικότερα τη διάταξη που προέβλεπε περικοπή της επικουρικής σύνταξης πάνω από
1.300€ μεικτά (κύρια & επικουρική). Μ΄ αυτή τη διάταξη μειώθηκαν σημαντικά οι επικουρικές
συντάξεις όλων των Τραπεζοϋπαλλήλων. Η απόφαση αυτή τινάζει στον αέρα όλες τις επικουρικές
συντάξεις και το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να νομοθετήσει εκ νέου ένα σύστημα
επικουρικής ασφάλισης.
γ) Τρόπος υπολογισμού εισφορών

Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικό τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών για τους
αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες σε σχέση με αυτές που καταβάλλουν οι
μισθωτοί με βάση τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Δηλαδή κρίθηκε αντισυνταγματικό
το 20% των εισφορών που κατέβαλαν οι παραπάνω σε σχέση με το 6% που καταβάλλουν οι
μισθωτοί.
Η συνταγματικότητα των αποφάσεων αφορά:
α) Τη δημιουργία του ΕΦΚΑ

Το ΣτΕ έκρινε συνταγματική τη δημιουργία του ΕΦΚΑ και την υπαγωγή σ΄αυτόν όλων των
ασφαλισμένων, εργαζομένων, συνταξιούχων, αυτοαπασχολούμενων καθώς και των δημοσίων
υπαλλήλων.
β) Επανυπολογισμός συντάξεων

Το ΣτΕ με οριακή πλειοψηφία με 13 έναντι 12 έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου
Κατρούγκαλου που ορίζει ως βάση για τον επανυπολογισμό των συντάξεων την 31/12/2014.

Επανειλημμένως είχαμε αναφερθεί ως Σύλλογος στη συγκεκριμένη ρήτρα (31/12/2014)
που είχε συμπεριληφθεί στο σχετικό νόμο για να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο για το σύνολο
των συνταξιούχων να καρπωθούν έστω και 1€ μετά την ενσωμάτωση και των τριών
μνημονιακών νόμων (4024,4051,4093) στις συντάξεις τους με τον επανυπολογισμό της 1/1/2019.
Δυστυχώς είχαμε κατηγορηθεί τότε ως υπονομευτές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ!!!!
Τέλος το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το κράτος πρέπει να εγγυάται τη
χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος σε περίπτωση ανάγκης
Οι δηλώσεις του πρώην υπουργού Γ. Κατρούγκαλου μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ ήταν
αρκετά μετριοπαθείς όσον αφορά την αντισυνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων του
νόμου που ο ίδιος είχε εισηγηθεί.
Δυστυχώς ο μόνος φανατικός υποστηρικτής του νόμου Κατρούγκαλου φαίνεται ότι
παραμένει ο επικεφαλής των «Εν Δράσει» συνάδελφος Ευσταθίου που όλο το τελευταίο χρονικό
διάστημα μας βομβαρδίζει με ανακοινώσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για
τα θετικά του σχετικού νόμου που θα έπρεπε να είχαμε προτρέξει να
εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή προβάλλει ένα νόμο που ο ίδιος πριν από τρία χρόνια περίπου
πανηγύριζε γιατί όπως έλεγε πέτυχε την εξαίρεση μας από τον ίδιο νόμο. Διερωτώμεθα τελικά αν
ο συγκεκριμένος νόμος ήταν τόσο ευεργετικός για τους ασφαλισμένους της Τράπεζας για
ποιο λόγο προχώρησε στην εξαίρεσή μας;;; Καλά θα κάνει να σταματήσει αυτή την
αλλοπρόσαλλη τακτική γιατί αρκετή ζημιά έχει προξενήσει στους συνταξιούχους της
ΤτΕ.
Οφείλουμε τέλος να επισημάνουμε ότι το δικαστήριο δεν αποφάνθηκε άμεσα για τη
χρονική περίοδο που θα καταβληθούν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ,
αλλά ένας ικανός αριθμός εγκρίτων νομικών αναφέρει ότι σίγουρα η χρονική περίοδος του
10μήνου που μεσολαβεί ανάμεσα στην προηγούμενη απόφαση του ΣτΕ του Ιουνίου του 2015
και την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου το Μάιο του 2016 αποτελεί βάση επιστροφής
αναδρομικών. Ορισμένοι επεκτείνουν την περίοδο αυτή από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι την
31/12/2018 δηλαδή έως την εφαρμογή του επανυπολογισμού.
Οι αποφάσεις στο σύνολό τους αφορούν τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και δεν
επεκτείνονται αντίστοιχα στους ασφαλισμένους του χώρου μας. Θεωρούμε όμως ότι ανοίγει
πλέον ο δρόμος για μια άμεση και συνολική λύση τόσο για την παύση των κρατήσεων όσο για τα
αναδρομικά, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την Τράπεζα της
Ελλάδος όπως έχει αναφέρει και ο Πρόεδρος του ΣΣΤΕ στον κ. Διοικητή, λύση που είναι σύμφωνη
και με την 3-10-2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
Με τη σημερινή ανακοίνωση επιχειρήσαμε να προχωρήσουμε σε μια πρώτη προσέγγιση
του θέματος μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ καθότι υπήρξε έντονη ανησυχία των συναδέλφων μας
για τις τελευταίες εξελίξεις. Ταυτόχρονα έχουμε αναθέσει στους Νομικούς Συμβούλους του
Συλλόγου μας μετά την ολοκληρωμένη κατάθεση των αποφάσεων να εξετάσουν όλες τις
παραμέτρους ώστε να έχουμε μια πιο υπεύθυνη ενημέρωση για να μπορέσουμε αντίστοιχα να
ενημερώσουμε τους συναδέλφους του χώρου μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Γοζαδίνος
Νικόλαος Αντωνόπουλος

