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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 13
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣτΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ 11ΜΗΝΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ
Συνάδελφοι,
Η Ολομέλεια του ΣτΕ δημοσίευσε περίληψη των υπ’ αριθμ.14031407/2022 αποφάσεων επί της πιλοτικής δίκης που διεξήχθη τον Ιανουάριο του
2021.
Στη δίκη αυτή συνταξιουχικά σωματεία ζήτησαν να καταβληθούν για το 11μηνο
(10.6.2015-12.5.2016 ) στους συνταξιούχους του e –ΕΦΚΑ

και οι αντισυνταγματικές

περικοπές των ν.4051/2012 και 4093/2012 επί των επικουρικών συντάξεων καθώς και
δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας

στις κύριες και στις επικουρικές

συντάξεις.
Το ΣτΕ απεφάνθη ότι τα ως άνω ποσά δικαιούνται μόνο οι συνταξιούχοι
που είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι τις 31.7.2020 (ημερομηνία έκδοσης
του Ν.4714/2020 αρ.114),

εφ΄ όσον έχουν τελεσιδικήσει

ή τελεσιδικήσουν

μελλοντικά οι αγωγές τους στα δικαστήρια. Για τους συνταξιούχους που δεν είχαν
ασκήσει αγωγή το Δικαστήριο απεφάνθη ότι έχει αποσβεσθεί κάθε αξίωσή τους για
επιστροφή των επιδομάτων εορτών και αδείας και των μειώσεων στις κύριες και
επικουρικές τους συντάξεις.
Το ΣτΕ έκρινε ότι η θέσπιση του άρθρου 114 του Ν. 4714/2020 για την
επιστροφή

μόνο

των ποσών του 11μήνου στις κύριες συντάξεις και όχι στις

επικουρικές, τα δώρα και επιδόματα αδείας δικαιολογείται για σοβαρούς λόγους
δημόσιου

συμφέροντος,

δηλαδή

την

διαφύλαξη

της

δημοσιονομικής

σταθερότητας της χώρας, ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη οικονομικών αναγκών της
χώρας και σε άλλους τομείς, όπως η υγεία, η άμυνα, η διαχείριση των μεταναστευτικών και
προσφυγικών ροών.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχει κατά κόρον αναφερθεί τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο ότι η
κυβέρνηση μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ επεξεργάζεται 2 σενάρια για την
επιστροφή εν νέου των αναδρομικών του 11μήνου όπως αναφέρονται:
1. Συμψηφισμός των «κομμένων» αναδρομικών (δώρα & επικουρικές) με τις αρνητικές
προσωπικές διαφορές του νόμου Κατρούγκαλου (παράλληλα με την αύξηση που θα
δοθεί από 1/1/2023).
2. Η καταβολή τους να γίνει σε δόσεις και σε βάθος χρόνου από το 2023.
Για τη παραπάνω ενδεχόμενη πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν έχει υπάρξει καμία
επίσημη δέσμευση.
Συνάδελφοι,
Έχουμε αναφέρει επανειλημμένα σε ανακοινώσεις μας ότι λόγω της μη ένταξης
της ΤτΕ στον e- ΕΦΚΑ και κυρίως λόγω της ρητής νομοθετικής διάταξης περί μη
επανυπολογισμού των συντάξεων μας, το χρονικό διάστημα που οφείλει η Τράπεζα
να μας επιστρέψει τις ως άνω μειώσεις δεν περιορίζεται στο 11μηνο, που αφορά
η παραπάνω απόφαση,

αλλά εκτείνεται και μετά τον Μάιο του 2016

μέχρι σήμερα !!!!!
Τα επιχειρήματά μας αυτά τα έχουμε τεκμηριώσει σε όλες τις ασκηθείσες αγωγές
μας και ήδη τα Πρωτοβάθμια Διοικητικά Δικαστήρια μας έχουν δικαιώσει πλήρως.
Ευελπιστούμε ότι

άμεσα θα έχουμε και την πρώτη τελεσίδικη θετική δικαστική

απόφαση, μετά την εκδίκαση της Έφεσης που άσκησε η ΤτΕ στην πρωτοδίκη
απόφαση 5910/2021 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στις 20/6/2022 (θα ακολουθήσει
αναλυτική ανακοίνωση του Συλλόγου μας για το συγκεκριμένο θέμα).
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Γοζαδίνος

Νικόλαος Αντωνόπουλος

