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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ»
Στις 6.9.2017, μετά από δύο αναβολές, συζητήθηκε στο ΣτΕ, μεταξύ άλλων,
και η προσφυγή του Συλλόγου μας κατά του Νόμου «Κατρούγκαλου».
Λόγω, προφανώς, της σοβαρότητας των θεμάτων που τέθηκαν, το Δικαστήριο
έδωσε στα διάδικα μέρη, [Δημόσιο, ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ και προσφεύγοντες],
προθεσμία ενός μηνός, για αντίκρουση των εκατέρωθεν ισχυρισμών.
Με προσφυγή του Συλλόγου, υποστηρίχθηκε η αντισυνταγματικότητα και
η παράβαση των επιταγών της ΕΣΔΑ, [Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων
Ανθρώπου], σε σχέση με γενικότερες και ειδικότερες προβλέψεις του
προσβαλλόμενου Νόμου και των εφαρμοστικών Υπουργικών Αποφάσεων.
Αναλυτικότερα, αμφισβητούμε :
 Τη δυνατότητα, που παρέχει ο Νόμος στους Ασφαλιστικούς Φορείς,
να μεταβάλλουν τα συνταξιοδοτικά στοιχεία, με βάση τα οποία
απονεμήθηκαν εγκύρως οι αρχικές Συντάξεις, [Κύριες και
Επικουρικές], και να προβαίνουν στον επανυπολογισμό τους με νέα
και εν πολλοίς αυθαίρετα στοιχεία].
 Τη διαφορετική μεθοδολογία στον τρόπο υπολογισμού των Συντάξεων
μεταξύ Νέων και Παλαιών, [προ του Νόμου «Κατρούγκαλου»],
Συνταξιούχων, τόσο ως προς τα ποσοστά αναπλήρωσης, όσο και ως
προς τη βάση υπολογισμού των ποσοστών αυτών, [συνολικές
εισφοροδοτικές αποδοχές για τους Νέους, έναντι συνταξίμων
αποδοχών για τους Παλαιούς.
 Τον επανυπολογισμό των Συντάξεων και την άμεση υλοποίηση των
αποτελεσμάτων του, ΧΩΡΙΣ την υποχρέωση των Ασφαλιστικών
Φορέων να κοινοποιήσουν προηγούμενα στους Συνταξιούχους
ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ Πράξεις Απονομής των Συντάξεών τους, ώστε οι
τελευταίοι να έχουν τη δυνατότητα να τις προσβάλλουν ενώπιον των

αρμοδίων Δικαστηρίων και να ΜΗ ΣΤΕΡΗΘΟΥΝ συνταγματικά
κατοχυρωμένα δικαιώματά τους.
 Την αδιανόητη παράλειψη της Νομοθετικής και Εκτελεστικής
Εξουσίας να εφαρμόσει αμετάκλητες Αποφάσεις της Ολομέλειας του
ΣτΕ και, κατά τον επανυπολογισμό των Συντάξεων, να λαμβάνει
υπόψη ακόμη και τις αντισυνταγματικές μειώσεις των Νόμων
4051/2012 και 4093/2012, καθώς και τις αντισυνταγματικές
καταργήσεις των δώρων, [στις Επικουρήσεις], και επιδομάτων, [στις
Συντάξεις], Πάσχα, Άδειας και Χριστουγέννων, του Νόμου
4093/2012.
 Τον περιορισμό της συνταγματικά κατοχυρωμένης εγγύησης του
Κράτους ΜΟΝΟ στην προνοιακού χαρακτήρα Εθνική Σύνταξη, [αφού
το ίδιο ποσό θα λάβει εκείνος που συμπλήρωσε 20 χρόνια ασφάλισης
και εκείνος με 40 χρόνια ασφάλισης], και όχι και στην Ανταποδοτική
Σύνταξη καθώς και την παντελή απουσία της κρατικής εγγύησης
από τον Πυλώνα των Επικουρικών Συντάξεων, γεγονός που
παραγνωρίζει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα και της ασφάλισης αυτής
και συντελεί στη σταδιακή εξάλειψή της.
 Τις εντελώς απαράδεκτες διατάξεις του Νόμου αυτού, σχετικά με τις
Συντάξεις Χηρείας, λόγω κυρίως του απάνθρωπου χαρακτήρα τους
και δευτερευόντως λόγω των πολύ χαμηλών ποσοστών αναπλήρωσης,
[50%], που εισάγει ο Νόμος αυτός.
 Τη
συνταγματικότητα
της
«καταδίκης»
Συνταξιούχων
που
συμπληρώνουν το 55ο και το 60ο έτος της ηλικίας τους ΜΕΤΑ το
Νόμο «Κατρούγκαλου» και οι οποίοι θα συνεχίζουν να υφίστανται τα
τιμωρητικά ποσοστά των Νόμων 3986/2011 και 4024/2011, για τα
οποία είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα να αναπροσαρμοστούν στα
ισχύοντα γενικά τους επίπεδα, με τη συμπλήρωση των αντιστοίχων
ετών της ηλικίας τους.
 Τη μείωση που επέρχεται στις, μετά τον επανυπολογισμό,
Επικουρικές Συντάξεις, επειδή έτυχε το άθροισμα Κύριας και
Επικουρικής να υπερβαίνει τα 1.300,00 Ευρώ. Σημειώνεται ότι το
Υπουργείο αναφέρει ότι μειώσεις στις Επικουρικές τους έχουν
υποστεί ΜΟΝΟ 23 Συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ.
 Την ισοπέδωση των, μετά τον Επανυπολογισμό, Επικουρικών
Συντάξεων των Συνταξιούχων εκείνων που έχουν καταβάλλει
υψηλότερες υποχρεωτικές εισφορές, όταν μάλιστα ο Συντελεστής
Επανυπολογισμού που ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει τη μονάδα,
σύμφωνα με στοιχεία που έχει υποβάλει το ίδιο το Υπουργείο, για
τους Συνταξιούχους του ΕΛΕΜ ανέρχεται σε 1,2857%.

Δηλαδή, δέχονται στο Υπουργείο ότι έχουμε ήδη υποστεί μία, κατά
μέσον όρο, δυσανάλογη μείωση των Επικουρήσεών μας της τάξης
του 28,6%, όταν άλλοι βρέθηκαν, μετά τον επανυπολογισμό, στο 1%
περίπου, [από 0,9783% έως 1,0227%], με ελάχιστες δηλαδή νέες ή
αναγνωρισμένες αλλά μη αποκαταστημένες απώλειες.
Επισημαίνεται δε ότι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τις
Επικουρικές Συντάξεις, ΕΑΝ, μετά τον επανυπολογισμό, οι Κύριες
Συντάξεις είναι μεγαλύτερες από τις καταβαλλόμενες, ΔΕΝ
συρρικνώνονται
στο
ύψος
των
καταβαλλομένων,
αλλά
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ στο υψηλότερο επίπεδο σταδιακά μέσα σε
μία 5/ετία.
 Την παράνομη επιβολή αυξημένων, σε σχέση με τα προβλεπόμενα
από το Νόμο 3986/2011, ποσοστών μείωσης των Επικουρικών
Συντάξεων, μετά τον επανυπολογισμό τους, λόγω της αυθαίρετης
επιβολής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, στο ύψος που
αναλογούσε προ του επανυπολογισμού.
 Την υπέρμετρη μείωση των μεσαίων και κυρίως των ανώτερων
Συντάξεων και μάλιστα σε βαθμό που παραβιάζεται κατάφωρα η
αρχή της ανταποδοτικότητας μεταξύ εισφορών και παροχών, αφού,
για τις Συντάξεις αυτές καταγράφονται δυσανάλογα μεγάλες
αποκλείσεις, με αποτέλεσμα να έχει προ πολλού συρρικνωθεί, κάτω
από το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης, το εισόδημα και των
Συνταξιούχων αυτών.
Με την έκδοση της Απόφασης του ΣτΕ, θα σας ενημερώσουμε αμέσως
και θα ανακοινώσουμε τις από εκεί και πέρα ενέργειες που θα πρέπει να
γίνουν. Σε κάθε πάντως περίπτωση, φροντίστε να συγκεντρώνετε
συστηματικά τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα των Κύριων και
Επικουρικών Συντάξεών σας, για το δεύτερο κύκλο αποζημιωτικών
αγωγών, για τις μειώσεις των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012. Όσοι
δε, δεν έχετε ασκήσει ήδη τέτοια αγωγή, φροντίστε τουλάχιστον να μη
παραγραφούν και οι απαιτήσεις σας, του 2013.
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