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1. Όπως είναι γνωστό με τα άρθρα 8, 14 του Ν. 4387/2016, θεσπίστηκε ένας νέος πρωτόγνωρος τρόπος 

αναπροσαρμογής των παλαιών προ του νόμου αυτού συντάξεων, αλλά και υπολογισμού των μετά 

από αυτόν απονεμόμενων κύριων συντάξεων. 

2. Στους προ την 13.5.16 συνταξιοδοτηθέντες, εφόσον με τα δεδομένα του ″νόμου Κατρούγκαλου″ 

εδικαιούντο προσαύξηση της σύνταξή τους(την λεγόμενη αρνητική διαφορά), η αύξηση αυτή 

χορηγήθηκε κατά το 1/5 αύτης  από 1.1.19 και το ίδιο επανελήφθη και την 1.1.20, τα δε 

υπολοιπώμενο ποσό από την αύξηση που δικαιούνται, θα χορηγηθούν επίσης σε ποσοστό 1/5 από 

1.1.21, 1.1.22 και 1.1.23 . 

3. Και εδώ ανακύπτει θέμα της άνισης μεταχείρισης μεταξύ των παλαιών και νέων(μετά την 13.5.16) 

συνταξιούχων, γιατί γι’ αυτούς(τους νέους) η όποια αύξηση δικαιούνται με τον υπολογισμό της 

σύνταξής τους με τον ″Ν. Κατρούγκαλου″, τους καταβάλλεται, ολόκληρη δηλαδή σε ένα βήμα, από 

της 17.5.16 ή σε κάθε περίπτωση από την ημέρα της συνταξιοδότησής τους. 

4. Ο επανυπολογισμός του Ν. 4387/16 εκρίθη ως «συνταγματικός» με τις αποφάσεις της Ολομέλειας 

του Στε του Οκτωβρίου 2019, όμως η κρίση του δικαστηρίου εστιάστηκε στην διάταξη του νόμου 

αυτού, που προβλέπει ότι κατά τον επανυπολογισμό, λαμβάνεται υπόψη η σύνταξη όπως αυτή είχε 

διαμορφωθεί στο τέλος του έτους 2014. 

5. Αλλά και αν γίνει δεκτό ότι η όλη ρύθμιση του άρθρου για τον επανυπολογισμό δεν είναι 

αντισυνταγματική, εν τούτοις, η νέα αντίστοιχη διάταξη του Ν. Βρούτση(Ν.4670/2020)που αφορά 

τον νέο επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης και 

την καταβολή της διαφοράς σε πέντε ετήσιες δόσεις, είναι αντισυνταγματική, γιατί δημιουργεί 

ανισότητα, μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων, χωρίς τούτο να δικαιολογείται από τα ισχύοντα 

σήμερα οικονομικά δεδομένα.  

6. Και τούτο γιατί το έτος 2016, ήταν σε εξέλιξη το λεγόμενο μεσοπρόθεσμο δεύτερο μνημόνιο(Ιούνιος 

2015) και οι δημοσιονομικές συνθήκες δικαιολογούσαν ″ίσως″ την σε βάθος πενταετίας καταβολή 

της δικαιούμενης από τον επανυπολογισμό διαφοράς. 

Σήμερα όμως που δεν μας δεσμεύουν μνημόνια και περιορισμοί, δεν δικαιολογείται εκ των 

πραγμάτων μια τέτοια ρύθμιση, η οποία ζημιώνει οικονομικά τους παλαιούς(πριν τον Ν. 4387/16) 

συνταξιούχους. Άλλωστε αυτό καταδεικνύεται και από τον τρόπο της πρόσφατης καταβολής των 

αναδρομικών των Ν.4051 και 4093/2012, η οποία με νόμο του κράτους δόθηκε εφάπαξ σε ένα 

βήμα(Οκτώβριος 2020). 
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