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Ανακοίνωση Νο 35

Απόφαση ΣτΕ
Αναδρομικά 11 μηνών σε όσους
συνταξιούχους προσέφυγαν
Η πολυαναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ δημοσιεύθηκε την Τρίτη (14/7/2020) και
ήρθε να ξεκαθαρίσει οριστικά και αμετάκλητα τις αναδρομικές αξιώσεις χιλιάδων
συνταξιούχων του Ε.Φ.Κ.Α. Μετά από την ενημέρωση που λάβαμε από τους
νομικούς συμβούλους του Συλλόγου μας σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:
Δημοσιεύθηκαν πέντε αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (οι υπ’ αριθμ. 14391443/2020) που εκδόθηκαν επί πιλοτικής δίκης της 10.1.2020 κατόπιν αιτήσεως του
Ε.Φ.Κ.Α και αφορούν α) τις περικοπές των κυρίων και επικουρικών συντάξεων, των
συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, δυνάμει των Ν. 4051/2012 και Ν. 4093/2012, β) τον
επανυπολογισμό των συντάξεων των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, δυνάμει του Ν 4387/2016
(νόμου Κατρούγκαλου) και γ) τον χρονικό περιορισμό των αποτελεσμάτων των αποφάσεων
ΣτΕ Ολ 2287-2288/2015 σε σχέση με το άρθρο 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ. Ειδικότερα:
Με τις σχετικές αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε
για δεύτερη φορά η ουσιαστική αντισυνταγματικότητα των διατάξεων των
ν.4051/2012 και 4093/2012, διότι όπως διαγνώσθηκε, οι διατάξεις αυτές δεν
είναι νόμιμες για το χρονικό διάστημα από της θεσπίσεώς των μέχρι τη
δημοσίευση του ν. 4387/2016 (12.5.2016) καθώς αντίκεινται στο Σύνταγμα
(άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5, 25 παρ. 1 και 4, και 106 παρ. 1 αυτού)
και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. και είναι, ως
εκ τούτου, ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες.
Επίσης με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκε ότι:
Η καταβολή των συντάξεων, στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, με τις μειώσεις που
επήλθαν με τους ν. 4051/2012 και 4093/2012, από 12.5.2016 και εφεξής, δηλαδή για το
χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016 (νόμου Κατρούγκαλου)
βρίσκουν νόμιμο έρεισμα στην διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4387/2016 η
οποία όμως δεν θεράπευσε αναδρομικά την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων
των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, που έχει ήδη διαγνωσθεί με τις 22872288/2015 αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά η διάταξη
αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 δηλαδή από 12.5.2016 και εφεξής
και όχι αναδρομικώς.

Επίσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ η αντισυνταγματικότητα
των διατάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012 δεν είναι δυνατόν να
θεραπευθεί αναδρομικά με μεταγενέστερες συνταχθείσες μελέτες.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, που έχουν
ασκήσει αγωγή μετά την 12.5.2016 για τις μειώσεις επί των κύριων και
επικουρικών συντάξεών τους καθώς και για τα δώρα και το επίδομα αδείας,
δικαιούνται αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από 6/2015 έως 5/2016, ότε
και εφαρμόσθηκε σε αυτούς το άρθρο 14 του ν. 4387/2016 ως προς τις κύριες
και το άρθρο 96 του ίδιου νόμου ως προς τις επικουρικές. Ακόμα όσοι
συνταξιούχοι είχαν ασκήσει αγωγή πριν την έκδοση της υπ’ αριθμ. 2287/2015
απόφαση δικαιούνται αναδρομικά και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013
μέχρι 12.5.2016. Τέλος, σημειώνεται ότι η απόφαση δεν αποκλείει την
δυνατότητα άσκησης αγωγής σε όσους συνταξιούχους δεν έχουν προσφύγει.
Τα ανωτέρω συμπεράσματα απορρέουν από τις περιλήψεις των υπ’ αριθμ. 1439 1443/2020 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ ενώ για περισσότερες λεπτομέρειες θα
πρέπει να περιμένουμε το πλήρες κείμενο των δικαστικών αποφάσεων.

Επέκταση των σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ στους
συνταξιούχους της ΤτΕ
Η εκ νέου κρίση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων των
Ν4051/12 και 4093/12 μέχρι τη δημοσίευση του Ν4387/16 (12/5/2016) θεωρούμε ότι
αποτελεί θετική εξέλιξη για την προώθηση του θέματος της παύσης των κρατήσεων των
δύο παραπάνω νόμων για τους συνταξιούχους της ΤτΕ.
Ταυτόχρονα η δέσμευση του κ. Διοικητή ότι μετά την πιλοτική δίκη θα πρέπει να
ανευρεθούν τρόποι επίλυσης της εκκρεμότητας σχετικά με την παύση των κρατήσεων και
των αναδρομικών αποτελεί επίσης ένα θετικό δεδομένο.
Πέραν τούτων η πρόσφατη αναφορά του κ. Διοικητή στο Γενικό Συμβούλιο της
13/7/2020 ότι «η όποια απόφαση παρθεί από το ΣτΕ θα επεκταθεί και στους
δικούς μας συνταξιούχους» αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη των όσων αναφέρουμε!!!
Τέλος οφείλουμε να επισημάνουμε ότι παρόλο που η απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τα
αναδρομικά των 11 μηνών (Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016) αφορά όσους συνταξιούχους του
Ε.Φ.Κ.Α. έχουν ασκήσει αγωγές, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα ικανοποιήσει το
σύνολο των συνταξιούχων και κατ’ επέκταση θεωρούμε δεδομένο ότι το ίδιο θα
ισχύσει και για τους συνταξιούχους του χώρου μας.
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