
 

 

 

 

 

 

Τετάρτη 23/11/2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: Ο e-ΕΦΚΑ αρνείται να εκτελέσει τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις  
καταβολής  αναδρομικών σε συνταξιούχους 

 

Όπως μας ενημερώνει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων – ΕΝΔΙΣΥ- με υπόμνημά  του, 
τα αναδρομικά που αφορούν το 11μηνο (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016) και για τα οποία 
υπάρχουν θετικές δικαστικές αποφάσεις ανά περίπτωση, δεν έχουν ακόμη 
καταβληθεί. 

Παρόλο που η κυβέρνηση δια στόματος του Πρωθυπουργού, του υπουργού 
Οικονομικών και του υπουργού Εργασίας, έχει διαβεβαιώσει ότι θα καταβληθούν τα 
αναδρομικά που θα ανακύπτουν μετά από  δικαστικές αποφάσεις, εν τούτοις οι 
συνταξιούχοι ακόμα περιμένουν την έμπρακτη δικαίωση του αιτήματός τους. 

Όπως γνωρίζετε, το 2012 έγινε δραματική μείωση των συντάξεων. Το 2015 
αποφάσεις του ΣτΕ δικαίωσαν τους συνταξιούχους, αλλά οι αποφάσεις δεν 
εκτελέστηκαν. Στη συνέχεια ο e-ΕΦΚΑ προσέφυγε στην επιτροπή του ΣτΕ και μείωσε 
το διάστημα διεκδίκησης των αγωγών από 5 χρόνια σε ενδεκάμηνο.  

Ακολούθως  η  κυβέρνηση εκτέλεσε την απόφαση του ΣτΕ για το ενδεκάμηνο 
δίνοντας  αναδρομικά για περικοπές στις κύριες συντάξεις στους ν. 4093/12 και ν. 
4051/12 αφήνοντας ωστόσο εκτός τα δώρα κύριας και επικουρικής καθώς και τις 
περικοπές στην επικουρική σύνταξη (επιστράφηκαν χρήματα δηλαδή μόνο στο 40% 
των συνταξιούχων).Στη συνέχεια, ακόμα και αυτά τα λίγα αναδρομικά 
φορολογήθηκαν και έτσι η κυβέρνηση  πήρε πίσω σχεδόν το 55% αυτών! 

Οι συνταξιούχοι διεκδίκησαν δικαστικώς τις περικοπές των μνημονιακών νόμων 

4093/12, 4051/12 στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και την κατάργηση 

των δώρων σε κύρια και επικουρική. Κατέθεσαν αγωγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Αθηνών, οι αγωγές δικάστηκαν και οι αποφάσεις δημοσιεύθηκαν . Εχουν 
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κοινοποιηθεί στον e-ΕΦΚΑ οι εξής αποφάσεις: Α3236/2022 (του 7ου Μονομελούς), 

11348/21 (του 3ου Μονομελούς), 1379/21 (του 7ου Μονομελούς), Α11343/21 (του 

30ου Μονομελούς) και η 1117/21 (του 31ου Μονομελούς), 13864/20 (του 

30ου Μονομελούς). 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, 

Ερωτάται ο υπουργός: 

 Για ποιον λόγο  δεν έχουν εκτελεστεί από τον e-ΕΦΚΑ οι τελεσίδικες 

αποφάσεις για καταβολή των αναδρομικών στους δικαιούχους; 

 Πότε προτίθεται το υπουργείο να προβεί στην έννομη δικαίωση των 

αιτημάτων των συνταξιούχων; 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

Μαρία Απατζίδη 

 




