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ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΆ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΔΊΚΑΣΗ ΤΟΥ
ΣΤΕ ΣΤΙΣ 10/04/2020
Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες
Σας αποστέλλουμε το κείμενο που αφορά ορισμένα ζητήματα από την καταβολή
των αναδρομικών των συνταξιούχων σύμφωνα με τις τελευταίεςδημοσιογραφικές
πληροφορίες, προκειμένου να δίνουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που
δημιουργούνται γύρο από αυτά τα ζητήματα.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες συνεδρίασε η ολομέλεια του
ΣΤΕ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Οι συνεδριάσεις φυσικά θα
συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα για να βγει η πρωτόδικη απόφαση όπως
είχε ζητηθεί και από τον Υπουργό Κο Βρούτση. Η πρωτόδικη αυτή απόφαση, θα
αποτελέσει πιλότο για τις υπόλοιπες παρόμοιες δίκες και σύμφωνα με τις
πληροφορίες μας και θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, περίπου στο τέλος
Ιουνίου 2020, μιας και τότε λήγει και η θητεία του προέδρου του ΣΤΕ.
Τι λένε δημοσιογραφικές πληροφορίες που πρέπει να περιμένουμε την τελική
καθαρογραμμένη απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ τον Ιούνιο.
Α. Ανατρέπει την απόφαση 2287/2015 του ίδιου οργάνου του ΣΤΕ που έκρινε
αντισυνταγματικούς τους νόμους 4051/12- 4093/12 και δικαίωνε όλους τους
συνταξιούχους με αναδρομικά από την ημέρα απόφασης του ΣΤΕ ΙΟΎΝΙΟΣ /
2015.
Β. Δεν χορηγεί αναδρομικά από 1/2013 ΈΩΣ 5/2015 και ΑΠΌ 6/2016 ΈΩΣ
12/2018.

Γ. Θα δοθούν αναδρομικά από ΙΟΎΝΗ/ 2015 ΈΩΣ ΜΆΗ /2016, 11 μήνες σε
όσους έχουν κάνει αγωγές:
Μέχρι σήμερα έχουν εκδικαστεί και δικαιωθεί πολλοί συνταξιούχοι με
αποκορύφωμα την 2287/2015 απόφαση του ΣΤΕ. Δυστυχώς και οι κυβερνήσεις
τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Ν.Δ. δεν εφάρμοσαν και κανένας συνταξιούχος δεν
πήρε χρήματα.
Επίσης εκδικάστηκε η αντισυνταγματικότητα του Ν 4387/2016 (Κατρούγαλου)
τον 10/2019 που στην πλειοψηφία των άρθρων κρίθηκε από το ΣΤΕ
Συνταγματικός, εκτός ορισμένων άρθρων. Με την απόφαση ΣΤΕ 1890-10/2019
για τις επικουρικές που αναφέρει «κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές που
έγιναν στις επικουρικές συντάξεις που έγιναν με το Ν/4387/2016 που είχαν
άθροισμα κύριας σύνταξης και επικουρικής 1300 € » Γιατί:
«Δεν υπήρχε αναλογιστική μελέτη και διότι ελήφθη με κριτήριο το άθροισμα
κύριας και επικουρικής των 1300 €» με την απόφαση αυτήν του ΣΤΕ δεν πήρε
κανείς αναδρομικά αλλά ήρθε η κυβέρνηση και μετά τη μακρόχρονη αγωνιστική
δράση των Συνταξιούχων και της ΣΕΑ, την απόφαση αυτή την υλοποίησε κατά
το δοκούν.
ΌΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΙ ΠΟΥ ΕΊΧΑΝ ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΚΎΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΉΣ ΠΆΝΩ ΑΠΌ 1300€ ΚΑΙ ΌΧΙ ΜΌΝΟΝ ΌΣΟΙ ΈΚΑΝΑΝ ΑΓΩΓΈΣ
ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΎΝ.
Με πολιτικά απόφαση ψήφησε το Ν.4670/2020 άρθρο 44 το Φλεβάρη, βγήκε
εγκύκλιος τον Απρίλη του 2020 που λέει ότι έγινε η αναλογιστική μελέτη και οι
επικουρικές θα επανέλθουν στα επίπεδα που ήταν στις 31/12/2014 με
αναδρομική ισχύ από τον 10/2019 και όχι από τον Ιούλιο του 2016 που είχαν
γίνει οι περικοπές.
Βέβαια ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί αυτή και περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
Η Ομοσπονδία επικοινώνησε τηλεφωνικά με το Υπουργείο και η ενημέρωση που
πήρε είναι ότι μέσα στον ερχόμενο Ιούνιο οι επικουρικές συντάξεις θα
επανέλθουν στα επίπεδα του Δεκέμβρη του 2014, τα δε αναδρομικά θα δοθούν
το Φθινόπωρο του 2020.
Πρέπει να γνωρίζεται ότι τα χρήματα αυτά είναι από 0,5% του ΑΕΠ που θα
δίνονται κάθε χρόνο στους συνταξιούχους 950 εκατομμύρια περίπου
κάθε χρόνο. Για το 2020 θα περικοπούν 370 εκ € , ενώ για τα επόμενα χρόνια

280 εκ κάθε χρόνο.
Σε προηγούμενες ανακοινώσεις πρόσφατα σας αναφέραμε το τι καταφέραμε με
τους αγώνες για όλους τους συνταξιούχους που τα δικαιούνται χωρίςδικαστήρια.
Η επιλογή του Κου Βρούτση να προχωρήσει σε πρωτόδικη δίκη είναι
καταδικαστέα διότι υπήρχε η απόφαση του ΣΤΕ από το ίδιο όργανο το 2015. Το
σκεπτικό του, όπως ισχυρίζεται, ήταν να σταματήσουν να πηγαίνουν οι
συνταξιούχοι στα δικηγορικά γραφεία και να ξοδεύονται.
Στη συνάντηση που είχε η ΣΕΑ το Δεκέμβρη του 2019 μετά το Πανελλαδικό
συλλαλητήριο και και τη συνάντηση με τους τρεις υπουργούς, τους κ.κ Γεωρ.
Γεραπετρίτη, Ιωαν. Βρούτση, Άκη Σκετζο) που εκπροσώπησαν τον Κ.
Πρωθυπουργό, μας είπαν ότι αν το ΣΤΕ εκδικάσει απόδοση αναδρομικών, αυτά
θα τα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι και όχι μόνον όσοι έκαναν αγωγές», εξάλλου
αυτά επαναλάμβανε η κυβέρνηση και δημοσίως και καλούσε τους Συνταξιούχους
να μην προχωρήσουν σε αγωγές. Την ίδια επιβεβαίωση πήραμε σε άμεση
τηλεφωνική επικοινωνία μας με το υπουργείο εργασίας, ότι δηλαδή η πολιτική
βούληση της κυβέρνησης αφού βγει η τελική απόφαση είναι: « ΤΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΆ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ,
ΘΑ ΔΟΘΟΎΝ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΥΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΕΆΝ
ΈΚΑΝΑΝ Ή ΔΕΝ ΈΚΑΝΑΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΦΥΓΉ».
Ας περιμένουμε λοιπόν να δημοσιευτεί η απόφαση του ΣΤΕ τον Ιούνη αλλά μέχρι
τότε δεν χρειάζεται κανένας εφησυχασμός μπορεί η κυβέρνηση να μας έχει
κλεισμένους μέσα να μας κατηγορεί ότι κάναμε ουρές στις τράπεζες χωρίς να
βλέπει τις δικές της ευθύνες και των τραπεζών και να παίρνει αντεργατικά
μέτρα. (σας έχουμε στείλει σχετική ανακοίνωση).
Άρχισαν πάλι τα καλέσματα από τα διάφορα μεγαλοδικηγορικά γραφεία για
νέες ή συμπληρωματικές αγωγές και σε αυτούς που δεν έκαναν. Δε ξεχνάμε ότι
οι 2.600.000 Συνταξιούχοι πλήρωσαν πολλά πάνω από 80 δις στην περίοδο της
κρίσης.
Η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν υλοποίησε τις αποφάσεις του
ΣΤΕ και προχώρησε και σε περικοπές του εισοδήματος μας λόγω της
δημοσιονομικής δυνατότητας της χώρας από την οικονομική καπιταλιστική κρίση
Η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ. δια στόματος Ιωαν. Βρούτση, λέει ότι δίκιο
έχετε αλλά η δημοσιονομική δυνατότητα έχει δυσκολέψει λόγω του
Κορονοϊού και η όποια καταβολή αναδρομικών θα γίνει βάσει των οικονομικών

δυνατοτήτων της χώρας» (τι έχεις Γιάννη τι είχα πάντα).
Γι αυτό με όπλα τα αιτήματα μας, ενωμένοι μέσα από τα σωματεία μας, τη
ΣΕΑ, να απαιτήσουμε σε όλους να αποδοθούν όπως από όλους τα πήραν. Το
«μαξιλάρι των 37 δις μέρος είναι και από τις περικοπές του συνόλου των
συνταξιούχων ένα μέρος να αποδοθεί άμεσα και όχι να δίνεται δώρο στους
τραπεζίτες μεγαλοεργοδότες- τρωκτικά (που τίποτε δεν έχουν προσφέρει).
ΑΠΑΙΤΟΎΜΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΝΑ ΒΓΕΙ ΤΏΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙ
ΌΤΙ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΉΣΕΙ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΧΩΡΊΣ
ΑΝΕΞΑΙΡΈΤΩΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΥΣ.
Η ΌΠΟΙΑ ΘΕΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΏΝ ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΜΕΤΆ ΤΟ 2021 ΚΑΙ
ΜΕ ΕΤΉΣΙΕΣ ΔΌΣΕΙΣ .
Για την Διοίκηση
Ο πρόεδρος

Δήμος Κουμπούρης

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Πάλμος

