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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ 11 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,  

Μετά από πολλές αναβολές δημοσιεύθηκαν σήμερα οι αποφάσεις της Ολομέλειας 

του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφορικά με τα αναδρομικά των συνταξιούχων.  

Σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις, οι συνταξιούχοι δικαιούνται αναδρομικά για το 

χρονικό διάστημα των 11 μηνών, δηλαδή από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τον Μάιο 

του 2016. 

Επίσης, και όπως προβλέπεται χαρακτηριστικά, δικαιωμένοι βγαίνουν οι 

συνταξιούχοι που έχουν ήδη προσφύγει στο ΣτΕ διεκδικώντας αναδρομικά για τις 

περικοπές που έχουν υποστεί, για το παραπάνω χρονικό διάστημα. 

Διευκρινίζεται ωστόσο πως όσοι δεν έχουν προσφύγει ακόμη, συνεχίζουν να 

διατηρούν το δικαίωμα διεκδίκησης και μπορούν να προσφύγουν στο μέλλον. 

Σύμφωνα εξάλλου με ανώτατη δικαστική πηγή, το Ανώτατο Δικαστήριο επέλυσε 

νομικά ζητήματα και επομένως δεν περιλαμβάνει καμία ρητή αναφορά για τη 

δυνατότητα που έχουν όσοι συνταξιούχοι το αποφασίσουν τώρα, να προσφύγουν 

στο μέλλον. 

Επίσης, και σε σχέση με τις αξιώσεις μετά το 2016 (όταν δηλαδή ψηφίστηκε ο νόμος 

Κατρούγκαλου), το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί κανείς να διεκδικήσει 

αναδρομικά. Παράλληλα, για το χρονικό διάστημα από το 2013 ως και τον Ιούνιο 

του 2015, όταν και εκδόθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, που αποφάσισε 

ότι είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές μόνον μετά το 2012, με τις σημερινές 

αποφάσεις του Δικαστηρίου, επαναλαμβάνει πως αναδρομικά μπορούν να πάρουν 

μόνον οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει τότε, μέχρι τον Ιούνιο του 2015. 
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Τέλος, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση και 

να δώσει αναδρομικά για την εξεταζόμενη περίοδο των 11 μηνών, και σε εκείνους 

που δεν έχουν ήδη προσφύγει στα δικαστήρια. 

   

Για το Δ.Σ του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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