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Τα αναδρομικά των περικοπών των συντάξεων 
 από τους νόμους 4051 και 4093 του 2013. 

 
Οι μύθοι και οι αλήθειες, η μεθόδευση του Υπουργείου Κοινωνικής 

Ασφάλισης και το δέον γενέσθαι. 
 

1. Το θέμα της καταβολής των αναδρομικών αυτών εξελίχθηκε σε ένα ψυχοφθόρο σήριαλ 
εις βάρος των συνταξιούχων, οι οποίοι χωρίς να έχουν καμία ευθύνη, ταλαιπωρούνται 
από το έτος 2015 (πρώτες αποφάσεις ΣτΕ  που έκριναν τις περικοπές 
παράνομες)  μέχρι το έτος 2020, που το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη ότι από την 
ψήφιση του Νόμου 4387/13.5.2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και μετά, θεωρούνται νόμιμες 
(οι υπόψη περικοπές) και επομένως τα αντίστοιχα αναδρομικά περιορίζονται στο 
11μηνο (Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016). 
 
Αυτός ήταν ο θλιβερός επίλογος μιας μακροχρόνιας δικαστικής διαδικασίας, που 
αφορά δύο εκατομμύρια περίπου συνταξιούχους. 
Με βάση λοιπόν την πρόσφατη ρύθμιση που πέρασε στη Βουλή, όλοι οι συνταξιούχοι 
που είχαν περικοπές από τους υπόψη δύο νομούς θα πάρουν αναδρομικά για το 
ενδεκάμηνο αυτό,  αλλά μόνο για την κυρία σύνταξή τους.  Για όσους είχαν υποβάλει 
αγωγές, θα συνεχιστούν οι εκκρεμείς δίκες για τα ποσά που  διεκδικούν πέραν της 
κύριας σύνταξης (δηλαδή  περικοπές επικουρικής, δώρα και τόκους), αλλά μόνο για το 
υπόψη ενδεκάμηνο. 
 

2. Ωστόσο, υπάρχουν δύο πιθανές προοπτικές δικαίωσης των συνταξιούχων, οι 
οποίες είναι οι εξής: 
 
Α)   Αναμένεται η έκδοση απόφασης από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον 
αφορά τους συνταξιούχους του δημοσίου, με την οποία θα κριθεί το θέμα των υπόψη 
αναδρομικών διαφoρών και για αυτούς, πέραν των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα. 
Έτσι, σε περίπτωση που το Ελεγκτικό Συνέδριο (το οποίο έχει αποφανθεί θετικά για τους 
συνταξιούχους στο παρελθόν στα ζητήματα των μνημονιακών περικοπών) κρίνει 
διαφορετικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τότε το θέμα θα αχθεί στο Ανώτατο 
Ειδικό Δικαστήριο (κάτι που είχε γίνει στο παρελθόν για το πλαφόν του εφάπαξ 
βοηθήματος), το οποίο δεν δεσμεύεται να ανατρέψει την απόφαση του ΣτΕ. 

 

Β) Επίσης μία διέξοδος διαφυγής από  αυτήν την τεράστια αδικία που μεθοδεύτηκε εις 
βάρος των Ελλήνων συνταξιούχων, είναι η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στο οποίο οι 
συνταξιούχοι δικαιούνται να προσφύγουν γιατί εξαντλήθηκε οριστικά και αμετάκλητα η 
δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων. 
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