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ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 

ΥΠΟΨΗ:  Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου 

 ΚΟΙΝ: Γενικό Γραμματέα κ. Ν. Αλεξόπουλου 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΕ ΓΙΑ «ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ»  

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε. 

Με σειρά αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, που δημοσιεύθηκαν σήμερα (04.10.2019) κρίθηκαν 

ορισμένες διατάξεις του νόμου 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου») ως 

αντισυνταγματικές. Όσον αφορά την επίδραση των αποφάσεων αυτών 

επί των αγωγών μας για τη διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών επί 

των συντάξεων (νόμοι 4051/2012 και 4093/2012), δέον να σημειωθούν 

τα εξής και υπό την επιφύλαξη της ενδελεχούς μελέτης του συνολικού 

κειμένου των εν λόγω αποφάσεων: Με την υπ’ αριθμ. 1891/2019 

απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε 

ότι είναι συνταγματικώς θεμιτή η επιλογή του νόμου 4387/2016 να 

θεωρείται ως βάση επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων που 

καταβάλλονταν στους ήδη συνταξιούχους κατά τη δημοσίευση του 
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νόμου αυτού (12.05.2016), το ύψος στο οποίο οι συντάξεις αυτές είχαν 

διαμορφωθεί στις 31.12.2014, δηλαδή με τις επελθούσες και κριθείσες ως 

αντισυνταγματικές με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. περικοπές των νόμων 

4051/2012 και 4093/2012. Με βάση την ανωτέρω κρίση του Δικαστηρίου 

δυσχεραίνεται πλέον ο δρόμος για τις αξιώσεις των συνταξιούχων που 

αφορούν το χρονικό διάστημα από την 12.05.2016 και μετά. Τούτο 

σημαίνει πρακτικά ότι οι διεκδικήσεις των μελών σας περιορίζονται 

πιθανότατα, δυστυχώς, για το χρονικό διάστημα από 10.06.2015 έως 

την 12.05.2016 (ήτοι περίπου 11 μήνες). 

Η ανωτέρω κρίση του Δικαστηρίου, η οποία λήφθηκε με οριακή 

πλειοψηφία μιας μόλις ψήφου (13 έναντι 12) βασίζεται, όπως μπορεί να 

πιθανολογηθεί, στην πρόθεσή του για τον περιορισμό, κατά το δυνατόν, 

σημαντικού μέρους των αναδρομικών που διεκδικούν οι συνταξιούχοι, 

για επικαλούμενους λόγους δημοσιονομικής σταθερότητας του 

ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.    

 Είναι σαφές ότι η Δικηγορική Εταιρεία μας συνεχίζει τις 

δικαστικές διεκδικήσεις της για όσα μέλη του Συλλόγου σας έχουν 

ήδη ασκήσει αγωγές, αξιώνοντας μάλιστα, παρά τις δυσκολίες του 

εγχειρήματος αυτού, τις αναδρομικές περικοπές όχι μόνον για το χρονικό 

διάστημα από 10.06.2015 έως 12.05.2016 αλλά και για το χρονικό 

διάστημα των ετών 2012 έως και 2015. Είναι εξάλλου αυτονόητο ότι θα 

επιμείνουμε στη διεκδίκηση του συνόλου των αναδρομικών για όλο το 

χρονικό διάστημα, περιλαμβανομένου αυτού που ακολουθεί τον «νόμο 

Κατρούγκαλου».  

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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