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ΘΕΜΑ: Σχετικά  με την αρ. πρωτ. 1130/27.10.2020  Ερώτηση.

        

Σε  απάντηση  της  παραπάνω  Ερώτησης  που  κατατέθηκε  στη  Βουλή  από  τους

βουλευτές κ.κ. Α. Αβδέλα και Κ. Μπούμπα, σχετικά με το θέμα της επιστροφής αναδρομικών

ποσών  συντάξεων  σε  συνταξιούχους  απόστρατους  των  Σωμάτων  Ασφαλείας,  σας

γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

        Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.4734/2020 (Α 196) προβλέφθηκε για

τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, τους συνταξιούχους υπαλλήλους των ΟΤΑ και

των  ΝΠΔΔ  που  διέπονται  από  το  ίδιο  με  τους  δημοσίους  υπαλλήλους  συνταξιοδοτικό

καθεστώς και τους συνταξιούχους υπαλλήλους του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και

των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από

το  καθεστώς  του  ν.δ.  3395/1955  (Α’  276),  η  επιστροφή  αναδρομικά  ποσών  μειώσεων

συντάξεων  τα  οποία  αντιστοιχούν  σε  περικοπές  και  μειώσεις  κύριων  συντάξεων  των

ανωτέρω κατηγοριών συνταξιούχων, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ` εφαρμογή της υποπαρ. Β3

της παρ. Β` του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 222).

Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου,  προβλέφθηκε επίσης ότι,  με την καταβολή των

ανωτέρω ποσών οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου για ποσά που αντιστοιχούν σε

περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας

και  εορτών Χριστουγέννων και  Πάσχα,  για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη

δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4093/2012, αποσβένονται, ενώ, σύμφωνα με

την  παρ.  5  του  ίδιου  άρθρου,  η  παρ.  4  δεν  καταλαμβάνει  τις  εκκρεμείς  ενώπιον  των

δικαστηρίων δίκες κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, ως προς τις αξιώσεις

που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1.

Για  την  υλοποίηση  της  ανωτέρω  πρόβλεψης  εκδόθηκε  η  αριθμ.

Φ11321/37311/1610/13.10.2020  κοινή  υπουργική  απόφαση  (Β  4536)  με  την  οποία

εξειδικεύτηκε η ανωτέρω νομοθετική πρόβλεψη.
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Η  ανωτέρω  ρύθμιση  εμφορείται  από  τις  γενικές  συνταγματικές  αρχές  της

αναλογικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, λαμβάνει υπόψη και σέβεται όλους τους

δημοσιονομικούς περιορισμούς της χώρας και διασφαλίζει την ίση κατανομή των βαρών

της δημοσιονομικής προσαρμογής μεταξύ όλων των πολιτών.

                                                                                      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ            
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