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ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Προς τον
Πρωθυπουργό της Χώρας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Βουλή των Ελλήνων
ΘΕΜΑ: Πλημμέλειες στις «Αναμορφωμένες»
Επικουρικές Συντάξεις των Παλαιών Συνταξιούχων.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
1.
Κατά το στάδιο της διαβούλευσης, για το
Σχέδιο του Νόμου 4670/2020, και ειδικότερα σ’
ότι αφορά στις Επικουρικές Συντάξεις, είχαμε διατυπώσει τις ακόλουθες απόψεις :
1.4.
Το πρόβλημα της άνισης αντιμετώπισης
των υψηλότερων εισφορών μεταξύ νέων και παλαιών Συνταξιούχων, καθίσταται εντονότερο σ’ ότι
αφορά στον επανυπολογισμό των Επικουρικών
Συντάξεων που επήλθε με την αντισυνταγματική
Υ.Α. της 7.6.2019 και συνεχίζεται με το άρθρο 44
του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου, που αντικατάστησε το άρθρο 96 του Ν. 4387/16 διότι :

Στους μεν παλαιούς Συνταξιούχος παραβιάζονται ο Αρχές της Ισότητας και της Ανταποδοτικότητας, αφού ο Συντελεστής Επανυπολογισμού,
με βάση τον οποίο έγινε η αναπροσαρμογή τους
από 1.6.2016, ΔΕΝ μπορούσε να λάβει τιμές μεγαλύτερες της μονάδας, λόγω ακριβώς των καταβληθεισών υψηλότερων εισφορών, όπως αναγνωρίζει ότι συμβαίνει το αρμόδιο Υπουργείο, με
παλαιότερο Υπόμνημά του προς το ΣτΕ.

Τέτοιος, όμως, περιορισμός καλώς δεν
υφίσταται στον προσδιορισμό του ύψους των Επικουρικών Συντάξεων των νέων Συνταξιούχων,
γεγονός που στοιχειοθετεί μία ακόμη άνιση μεταχείριση των παλαιών.
1.5.
Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι η
διατύπωση της πρώτης περιόδου της παραγράφου 4 του νέου άρθρου 96 του υπό διαβούλευση
Σχεδίου Νόμου δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη
ότι, από 31.12.2014 ή 31.5.2016 ή μέχρι την ισχύ
του άνω άρθρου, είναι ενδεχόμενο αν μη βέβαιο
ότι έχουν επέλθει μεταβολές στο ύψος των αναπροσαρμοσμένων Επικουρικών Συντάξεων, κυρίως λόγω μεταβολών στα Επιδόματα Τέκνων,
που θα καθιστούσαν την όποια «επιστροφή στο
παρελθόν» εξόχως προβληματική, λαμβάνοντας
μάλιστα υπόψη ότι, προ της αναπροσαρμογής, οι
συνολικές Επικουρικές Συντάξεις μειώνονταν,
όπως ακριβώς προέβλεπαν οι Νόμοι 4024/2011,
4051/2012, 4093/2012 και 4052/2012, και άρα
τα προ φόρου ποσά θα πρέπει να συμπληρωθούν
με κάποια θετική ή αρνητική διαφορά για την τύχη

της οποίας ΟΥΔΕΝ προβλέπεται. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, με την ΕΙΚΟΝΙΚΗ
επιβολή Εισφοράς Υγείας σε ποσά που δεν υπόκειντο σε τέτοια εισφορά, όταν, μάλιστα, οι διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 30 του Ν. 4334/15, ουδέποτε εφαρμόστηκαν κατά γράμμα.
1.
Από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.
4670/20 διαπιστώσαμε ότι οι απόψεις μας αυτές
δεν λήφθηκαν υπόψη. Το γεγονός, όμως, ότι
παρ. 4 του ως άνω άρθρου διασφάλιζε ότι το από
30.9.2019 «Πληρωτέο Ποσό» των Επικουρικών
Συντάξεων δεν θα μειωθεί, αναπτέρωσε την ελπίδα ότι, σύμφωνα με τις αρχές της διαγενεακής
ισότητας, που ευαγγελίζεται και ο Ν. 4670/2020,
θα αντιμετωπίζονταν τα θέματα που είχαμε αναπτύξει.
Όμως, η από 15.4.2020 Εγκύκλιος του αρμόδιου
Υπουργείου διέψευσε τις ελπίδες αυτές, ενώ οι
φόβοι μας για τη δημιουργία μιας εκτρωματικής
κατάστασης επιβεβαιώθηκαν από την ανάλυση
των στοιχείων των «αναμορφωμένων» Επικουρικών Συντάξεων που δημοσιοποιήθηκαν με τα
Ενημερωτικά Σημειώματα των μηνών Ιουνίου και
κυρίως Ιουλίου 2020.
2.
Από τα Σημειώματα αυτά αναδεικνύονται
δύο, κατά τη γνώμη μας, σοβαρά προβλήματα. Το
πρώτο έχει σχέση με την εμφανιζόμενη στο σκέλος των «Τακτικών Αποδοχών» «Προσωπική Διαφορά», [στο εξής, για χάρη συντομίας, Π/Δ], και
το δεύτερο αφορά στο ποσό της μείωσης του Ν.
4093/12 που αποτυπώνεται στο Σημείωμα του
Ιουνίου 2020.
Α. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
3.
Οι Πλημμέλειες στη Χρήση Π/Δ στo
Σκέλος των «Αποδοχών»
1.1.
Κατ’ αρχή, η παρ. 4 του άρθρου 44 του
Ν. 4670/20 ΟΥΔΕΝ αναφέρει περί Π/Δ, σε πλήρη
αντίθεση προς τη διάταξη της παρ. 2β, του άρθρου
14 του Ν. 4387/16. Η Π/Δ εμφανίζεται το πρώτον
στο τέλος της από 15.4.2020 Εγκυκλίου του αρμοδίου Υπουργείου.
Το ύψος της Π/Δ ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα της ΕΑΣ του Ιουνίου 2020 μείον την ΕΑΣ του
Μαΐου 2020 συν την εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ του
Ιουνίου 2020 μείον εκείνη του Μαΐου 2020.
Δηλαδή, η Π/Δ δεν αντισταθμίζει μόνο τη διαφορά στην ΕΑΣ πριν και μετά τον επανυπολογισμό των Επικουρικών Συντάξεων, κατά το Νόμο

4387/2016, ως όφειλε να είχε πράξει, σύμφωνα
με τη σχετική διάταξη του Νόμου.
1.2.
Επιπλέον, έτσι όπως καταχωρείται η Π/Δ,
έχει δημιουργηθεί ένα εκτρωματικό κατασκεύασμα, το οποίο:

ΕΝΩ λαμβάνεται υπόψη, ως μέρος του «Συνόλου Αποδοχών», για τον προσδιορισμό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος,

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ, χωρίς διάταξη Νόμου, από
το «Σύνολο Αποδοχών», για τον προσδιορισμό
του ποσού της ΕΑΣ, σύμφωνα με ό,τι ορίζει ο Ν.
3986/11 και, συνακόλουθα, των ποσών των υπολοίπων μνημονιακών μειώσεων, και

ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ εάν, όπως ισχύει
για τις Π/Δ των Κύριων Συντάξεων, [παρ. 2β άρθρου 14 Νόμου 4387/16] η Π/Δ αυτή θα συμψηφίζεται, μέχρι την πλήρη εξάλειψή της, με τις όποιες
μελλοντικές αυξήσεις των Επικουρικών Συντάξεων, εξέλιξη που οδηγεί τις Συντάξεις αυτές, σε
απώλεια αγοραστικής δύναμης.
Σημειώνεται δε ότι οι Π/Δ των Συνταξιούχων με
καταγεγραμμένες μειώσεις στις επανυπολογισμένες Επικουρικές Συντάξεις τους, όπως λόγω της
διακοπής του «Επιδόματος Τέκνων», θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για την εξάλειψή τους,
δεδομένου ότι η Π/Δ των Συνταξιούχων αυτών
είναι μεγαλύτερη, ως ποσοστό επί του «Συνόλου
Αποδοχών» τους, σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των Συνταξιούχων που δεν βίωσαν τέτοιες
μειώσεις.
1.3.
ΑΝΤΙ της Π/Δ στο σκέλος των «Τακτικών Αποδοχών» θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί ένα
«Διορθωτικό Ποσό», με αρνητικό πρόσημο, στο
σκέλος των «Κρατήσεων», αφού η όποια διαφορά
προέρχεται από τη μεταβολή της ΕΑΣ στο σκέλος
αυτό, το οποίο «Διορθωτικό Ποσό» θα αντιστάθμιζε τη μεταβολή στο ύψος της ΕΑΣ, πριν και μετά
τον επανυπολογισμό του 2016, και το οποίο πρέπει να καταχωρείται ΠΡΙΝ την «Κράτηση Ασθένειας – ΕΟΠΥΥ», ώστε να συμβάλλει στον προσδιορισμό της.
Με αυτό το «Διορθωτικό Ποσό», θα αποφεύγονταν
όλες οι ως άνω απαράδεκτες καταστάσεις που δημιουργεί η Π/Δ, δεδομένου ότι με το «ποσό» αυτό
ικανοποιείται η επιταγή του Ν. 4670/20, για τη διασφάλιση του ύψους του καταβαλλόμενου ποσού.
4.
Το Ποσό της Μείωσης του Ν. 4093/12
4.1.
Οι Νόμοι 3986/11, 4024/11 4051/12,
4093/12 και 4052/12, σ’ ό,τι έχουν σχέση με τις
διατάξεις τους για τις μειώσεις στις Επικουρικές
Συντάξεις και τη διαδικασία που ακολουθείται

2
για τον προσδιορισμό του ποσού εκάστης εκ των
μειώσεων αυτών, ΔΕΝ έχουν ανασταλεί, ΟΥΤΕ
έχουν καταργηθεί. Συνεπώς, η αναφορά στην ημερομηνία της 31.12.2014 εκτιμάται ότι είναι άνευ
ουσίας και, ενδεχόμενα, να υποκρύπτει άλλη σκοπιμότητα, η οποία, πλέον, μετά τη δημοσίευση της
υπ’ αριθ. 1439/2020 Απόφασης της Ολομέλειας
του ΣτΕ, ουδεμία έννοια έχει.
4.2.
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τις
επιταγές του Ν. 4387/16, μετά τον επανυπολογισμό των Επικουρικών Συντάξεων, οι διατάξεις των ως άνω Νόμων, πλην εκείνων του Ν.
3986/11, [ όπως έχει ήδη κρίνει και το ΣτΕ], έχουν
περιέλθει σε ΑΦΑΝΕΙΑ, μέχρις ότου επέλθει κάποια μεταβολή στο «Σύνολο Αποδοχών» είτε της
Κύριας είτε της Επικουρικής Σύνταξης καθώς και
στις μειώσεις του Ν. 3986/11 και του Ν. 4024/11
των Κύριων Συντάξεων, με τη συμπλήρωση του
ορίου ηλικίας των 60 και 55 ετών, αντίστοιχα, των
Συνταξιούχων.
Οποτεδήποτε, τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2018,
που έχουν αναρτηθεί τα μηνιαία Σημειώματα
των Συνταξιούχων της ΑΤΕ στην Ιστοσελίδα του
ΕΦΚΑ, επήλθε κάποια τέτοια μεταβολή, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ αυτόματα όλες οι ως άνω ΑΦΑΝΕΙΣ
μνημονιακές διατάξεις, για τον προσδιορισμό των
ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ των αναπροσαρμοσμένων Επικουρικών Συντάξεων. Μετά την εκπλήρωση του σκοπού τους αυτού, οι ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ
αυτές διατάξεις περιήλθαν και πάλι σε ΑΦΑΝΕΙΑ,
όπως επιβεβαιώνει, με το ΑΠ.6004/5.8.2020 έγγραφό της η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Με τα δεδομένα αυτά, η διάταξη του Ν. 4670/20,
περί διατήρησης των καταβαλλομένων ποσών της
30.9.2019 μέχρι και την 31.5.2020, ΑΔΥΝΑΤΕΙ
να καλύψει τις όποιες ενδεχόμενες μεταβολές
στις καταβαλλόμενες Επικουρικές Συντάξεις κατά
το 8/μηνο αυτό χρονικό διάστημα, [30.9.2019 –
31.5.2020], η οποία μεταβολή μπορεί να επέλθει
λόγω ενηλικίωσης τέκνου.
4.3.
Το ποσό της μείωσης του Ν. 4093/12,
όπως αυτό αποτυπώνεται στα Σημειώματα των
Επικουρικών Συντάξεων μηνός Ιουνίου 2020
ΔΕΝ στηρίζεται σε διάταξη Νόμου!
Προκειμένου να αναδειχθεί το γεγονός αυτό, επαγόμεθα τα ακόλουθα :

Οι σχετικές διατάξεις του ν. 4093/12
ορίζουν ότι το ποσό της μείωσης του Νόμου αυτού προσδιορίζεται από το γινόμενο του αθροίσματος των «Υπολοίπων» ποσών της Κύριας και
Επικουρικής Σύνταξης κάθε Συνταξιούχου επί το
αντίστοιχο, για το ύψος κάθε αθροίσματος, ποσοστό. Τα δε «Υπόλοιπα» ποσά προκύπτουν μετά
την αφαίρεση από το «Σύνολο Αποδοχών» εκάστης Σύνταξης των αντιστοίχων, για κάθε μία από
τις Συντάξεις αυτές, μειώσεων των Ν. 3986/11,
4024/11 και 4051/12, με την απαράβατη, όμως,
προϋπόθεση ότι το άθροισμα αυτό υπερβαίνει τα
1.000,01 ευρώ. Το ποσό που προκύπτει από το ως
άνω γινόμενο κατανέμεται μεταξύ των δύο αυτών
Συντάξεων, ανάλογα με τη συμβολή του «Υπολοίπου» εκάστης στο άθροισμά τους.

Επιπλέον, επιβεβαιώνοντας τις επιταγές
του Νόμου 4387/16, σε επίσημη έγγραφη διευκρίνιση του αρμόδιου Έλληνα Υπουργού προς το επιφορτισμένο με τη διερεύνηση της μείωσης του Ν.
4093/12 Όργανο της Ε.Ε., επισημαίνεται ότι :
«από 1.1.2019, στις επανυπολογισμένες κύριες
συντάξεις, οι μειώσεις του Ν. 4093/12 δεν εφαρμόζονται».

Με τα δεδομένα αυτά, εάν στις 30.9.2019
το «Σύνολο Αποδοχών» μίας Επικουρικής Σύνταξης ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μικρότερο των
1.634,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε «Υπόλοιπο»
ποσό ίσο ή μικρότερο των 1.000,01 ευρώ, τότε το
ποσό της μείωσης του Ν. 4093/12, για τη συγκεκριμένη αυτή Επικουρική Σύνταξης πρέπει να είναι
ΜΗΔΕΝΙΚΟ [0,00] και ΟΧΙ στο ύψος που αποτυπώνεται στο σχετικό Σημείωμα του Ιουνίου 2020.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ

Αυτό οφείλει να συμβαίνει, διότι, σύμφωνα με το Ν. 4387/16 οι επανυπολογισμένες,
[από την 1η.1.2019], Κύριες Συντάξεις βαρύνονται
ΜΟΝΟ με τη μείωση του Ν. 3986/11 και ΟΧΙ με
εκείνη του Ν. 4093/12.
Εφόσον, συνεπώς, η Κύρια Σύνταξη ΔΕΝ βαρύνεται πλέον με τη μείωση του Ν. 4093/12, κατά
λογική και νομική αναγκαιότητα, ΔΕΝ μπορεί να
συμβάλλει, δια της προσθέσεως του «Υπολοίπου» ποσού της με εκείνο της Επικουρικής Σύνταξης, στην επαύξηση του βάρους της μείωσης
αυτής στην Επικουρική Σύνταξη, όπως ουσιαστικά
έχει δεχθεί και η Ολομέλεια του ΣτΕ, με την υπ’
αριθ. 1890/2019 Απόφασή της, [σκέψη 30].

Επισημαίνεται δε ότι ο ΕΦΚΑ εφαρμόζει, ήδη από καιρό, το ως άνω αξίωμα στην πράξη!
Συγκεκριμένα, Κύριες Συντάξεις που έχουν απονεμηθεί με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις και
όχι εκείνες του Ν. 4387/16 βαρύνονται, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις, με τη μείωση του Ν.
4093/12. Αντίθετα, Επικουρικές Συντάξεις των
ΙΔΙΩΝ Συνταξιούχων που απονεμήθηκαν μεταγενέστερα, υπό του καθεστώτος του Ν. 4387/16,
ΟΥΤΕ βαρύνονταν με τη μείωση του Ν. 4093/12,
ΟΥΤΕ συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ύψους της
μείωσης αυτής στις Κύριες Συντάξεις των ιδίων
αυτών Συνταξιούχων.

Συνεπώς, σε όσες περιπτώσεις, σε
εφαρμογή του Ν. 4387/16, ΜΟΝΟ η μία από τις
ως άνω δύο Συντάξεις υπόκειται στη μείωση των
Ν. 4093/12, ενώ η άλλη ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ της μείωσης
αυτής, τότε το ύψος του ποσού της μείωσης του Ν.
4093/12 προσδιορίζεται αποκλειστικά και μόνο
από το ύψος του «Υπολοίπου» ποσού της ΜΗ
εξαιρουμένης από τη μείωση αυτή Σύνταξης.
5.
Για τους λόγους αυτούς, οι «αναμορφωμένες» από τον Ιούνιο 2020 Επικουρικές Συντάξεις πρέπει να διορθωθούν άμεσα:
Πρώτον, με την κατάργηση της Π/Δ και την αντικατάστασή της με το «Διορθωτικό Ποσό» κατά τα
ανωτέρω αναπτυσσόμενα.
Δεύτερον, με το σωστό προσδιορισμό της μείωσης του Ν. 4093/12, ήτοι την επιβολή της μείωσης αυτής ΜΟΝΟ στις Επικουρικές Συντάξεις με
«Υπόλοιπο» ποσό ανώτερο των 1.000,01 ευρώ,
όπως ακριβώς ο Νόμος αυτός ορίζει.
Οπότε, στις περιπτώσεις αυτές, το «Διορθωτικό
Ποσό» θα είχε θετικό πρόσημο, ώστε να αντισταθμίσει τις διαφοροποιήσεις στις εμφανείς και αφανείς μειώσεις των Νόμων 3986/2011, 4093/2012
και 4052/2012 και να καταστήσει το προ φόρου
ποσό το ίδιο με εκείνο του Μαΐου 2020.
Β. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
6.
Η εικόνα που εμφανίζει το Σημείωμα
αυτό προκαλεί τη λογική και αγνοεί τη νομιμότητα.
Συγκεκριμένα :
6.1.
Οι μειώσεις των Νόμων 3986/11,
4024/11, 4051/12, 4093/12 και 4052/12, όπως
αυτές αποτυπώνονται στο Σημείωμα του Ιουνίου
2020, αθροίζονται όλες και αφαιρούνται από το
άθροισμα της «Βασικής Σύνταξης» και των «Λοιπών Παροχών» του ιδίου μήνα και ακολούθως
καταχωρούνται στο Σημείωμα του Ιουλίου 2020,
ως «Αναπρ/μένη Επικ/κή Σύνταξη (ν. 4670/20)».
Δεδομένου, όμως, ότι ο Νόμος 4670/20 στο άρθρο
39 αφαιρεί τη μείωση του Νόμου 3986/11 από το
καταβαλλόμενο ποσό της Σύνταξης αποκλειστικά
και ΜΟΝΟ για τον υπολογισμό της Εισφοράς υπέρ
ΕΟΠΥΥ, ερωτάται : με βάση ποιά διάταξη Νόμου
αφαιρείται και η μείωση του Νόμου 3986/11 από
το καταβαλλόμενο ποσό, προκειμένου να προσδιορισθεί το αναπροσαρμοσμένο ποσό της Επικουρικής Σύνταξης. Η αφαίρεση αυτή γίνεται και στις
μετά τη 13.5.2016 κανονισθείσες Επικουρικές
Συντάξεις.
Με τον τρόπο, όμως, αυτό, πόρος θεσπισμένος
υπέρ ΑΚΑΓΕ [Νόμος 3986/2011, άρθρο 44, παρ.

13, εδ. στ’] μετατρέπεται, ΑΝΕΥ ΝΟΜΟΥ, σε ποσό
υπέρ e-ΕΦΚΑ.
Στο Σημείωμα του Ιουλίου 2020, το ποσό του
«Επιδόματος Γάμου» είναι το ίδιο με εκείνο του
Ιουνίου 2020. Σύμφωνα δε με το άρθρο 84 του
Νόμου 4387/16, μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός
Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ ισχύει το θεσμικό πλαίσιο
των ενταχθέντων σ’ αυτό Ταμείων και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, του ΕΛΕΜ, οι Ασφαλισμένοι
και Συνταξιούχοι του οποίου είχαν υπαχθεί στο
ΕΤΑΤ, εφαρμοζομένων επ’ αυτών των επιταγών
του Π.Δ. 209/2006, το οποίο ΕΤΑΤ εντάχθηκε στο
ΕΤΕΑ, με τη διάταξη του άρθρου 36 του Νόμου
4052/12. Με τα δεδομένα αυτά, στο άρθρο 11,
παρ. 2 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ προβλέπεται
«Επίδομα Γάμου» εκ ποσοστού 10% υπολογιζόμενο επί του αθροίσματος «Βασικής Επικούρησης»
και «Λοιπών Παροχών».
Πράγματι, τον Ιούνιο 2020, το «Επίδομα Γάμου»
ως ποσό αντιστοιχούσε στο 10% της ως άνω βάσης υπολογισμού του. Τον Ιούλιο 2020, όμως, το
ποσοστό αυτό, κατά παρέκκλιση κάθε λογικής,
εκτοξεύεται μέχρι και σε υπερδιπλάσιο ποσοστό,
πράγμα που δεν συνέβη με τον επανυπολογισμό
του Αυγούστου 2016.
6.2.
Ο ισχύον Νόμος 3986/11, στο άρθρο 44,
παρ. 13, εδ. β’ και γ’, ρητά ορίζει ότι στο «συνολικό
ποσό της σύνταξης» υπολογίζεται κλιμακούμενο
ποσοστό μείωσης, αρκεί το ποσό που απομένει να
μην υπολείπεται των 300,00 Ευρώ.
Από το Σημείωμα του Ιουλίου 2020 διαπιστώνεται ότι, όπου η μείωση αυτή έπρεπε να γίνεται, η
ως άνω επιταγή του Νόμου, όλως αυθαίρετα, δεν
υλοποιείται.
6.3.
Το άρθρο 44, παρ. 4 του Νόμου 4670/20
ρητά ορίζει ότι η κράτηση υπέρ ΕΟΠΥΥ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.
30 του Νόμο 4334/15, όπως ισχύει.
Κατά δε το άρθρο 39 του ιδίου Νόμου, η εξ 6%
Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού αφού αφαιρεθεί και η μείωση
του Νόμου 3986/12.
Επειδή δε, το «καταβαλλόμενο ποσό» ορίζεται ως
το «Σύνολο Αποδοχών» μείον το άθροισμα όλων
των λοιπών μνημονιακών μειώσεων, έπεται ότι
το εκ του Νόμου προκύπτον ποσό της εισφοράς
αυτής ΔΙΑΦΕΡΕΙ από εκείνο που εμφανίζεται στο
Σημείωμα του Ιουλίου 2020, είτε αυτό υπολογιστεί επί της «Αναπροσ/μένης Επικ/κής Σύνταξης»,
όπως αυτή έχει προσδιοριστεί κατά τα ανωτέρω,
είτε υπολογιστεί στο εμφανιζόμενο «Σύνολο Αποδοχών».
7.
Με δεδομένο ότι το 20% περίπου των
Συνταξιούχων του ΕΤΕΑΕΠ είχαν υποστεί μείωση
των Επικουρικών Συντάξεών τους, η μείωση αυτή
θα έπρεπε να είχε μετατραπεί σε «Προσωπική Διαφορά», ώστε να εξαφανιστεί, όπως ακριβώς επέβαλε η υπ’ αριθ. 1890/2019 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ. Αν’ αυτού έγιναν όλα τα παραπάνω,
κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου και λογικής.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για κάθε τυχόν
διευκρίνηση ή αποδεικτικό στοιχείο που ήθελε
κριθεί ότι απαιτείται, και προσβλέπουμε στην ευθυκρισία σας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννη Βρούτση
2) Διοικητή e – ΕΦΚΑ
κ. Χάλαρη Χρήστο
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ΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ «ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ» και
Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
1.

Η Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ

Το ΣτΕ, με την υπ’ αριθ. 1439/2020 Απόφαση της
Ολομέλειάς του, έκρινε και πάλι ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις των Νόμων 4051/12 και
4093/12, που επέβαλαν περαιτέρω μειώσεις στα
μηνιαία ποσά των Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων και κατάργηση των Δώρων Εορτών και
του Επιδόματος Αδείας στις δύο αυτές Συντάξεις.
Ειδικότερα, το ΣτΕ έκρινε ότι:
•
Από τη δημοσίευση του Νόμου 4387/16,
[12.5.2016], και εφεξής οι μειώσεις και οι καταργήσεις των δύο αυτών Νόμων είναι νόμιμες.
•
Η νομιμοποίηση, όμως, αυτή δεν καταλαμβάνει προγενέστερα χρονικά διαστήματα, δηλαδή μέχρι την 11.5.2016, κατά τα οποία οι μειώσεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές.
•
Χρονικά διαστήματα πριν τη 10.6.2015,
οπότε δημοσιεύθηκαν οι υπ’ αριθ. 2287/15 και
2288/15 Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ,
αφορούν μόνον όσους είχαν ήδη ασκήσει Αγωγή
μέχρι την ημερομηνία εκείνη.
•
Για όλους τους άλλους Συνταξιούχους, η
αντισυνταγματικότητα των Νόμων αυτών επήλθε
από την 11.6.2015, μετά, δηλαδή, τη δημοσίευση
των ως άνω δύο Αποφάσεων του ΣτΕ, και μέχρι
τη δημοσίευση του Νόμου 4387/16, [12.5.2016].
2.

Η Κυβερνητική Αντίδραση

Η Κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι θα σεβαστεί την
Απόφαση του ΣτΕ και ότι θα καταβάλλει τα δικαιούμενα ποσά σε όλους, ανεξάρτητα από το εάν
είχαν ασκήσει Αγωγή ή όχι. Τελικά, δεν έκανε τίποτα από τα δύο.
Με το άρθρο 114 του Νόμου 4714/20, θεσπίστηκε
διάταξη, σύμφωνα με την οποία:
•
Για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015
έως 12.5.2016, δηλαδή για 11 μήνες και 2 ημέρες και εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του
Νόμου αυτού, [ήτοι από την 31.7.2020], καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους Συνταξιούχους
οι μηνιαίες μειώσεις των Νόμων 4051/12 και
4093/12, ΜΟΝΟΝ επί των Κυρίων Συντάξεων.
Τίποτα άλλο.
•
΄Οσοι Συνταξιούχοι δεν έχουν ασκήσει
Αγωγή, με την καταβολή των αναλογούντων ποσών στους τραπεζικούς Λογαριασμούς τους, ΧΑΝΟΥΝ το δικαίωμα να διεκδικήσουν τις μηνιαίες
μειώσεις των αντισυνταγματικών Νόμων στην
Επικούρησή τους καθώς και τις καταργήσεις των
Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας, σε
Κύρια και Επικουρική Σύνταξη.
•
΄Οσοι, όμως, Συνταξιούχοι έχουν ασκήσει Αγωγή, οι Δίκες των Αγωγών τους αυτών,
όταν ολοκληρωθούν, θα αφορούν πλέον μόνο
στις αξιώσεις που υπερβαίνουν το ποσό, το οποίο
θα τους έχει ήδη καταβληθεί.
3.

Διευκρινίσεις και Συμπεράσματα



Ποιοι Είναι οι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλοι οι Συνταξιούχοι, οι οποίοι,
κατά την περίοδο 11.6.2015 – 12.5.2016, είχαν
υποστεί μειώσεις στην Κύρια Σύνταξή τους από
τους Νόμους 4051/12 και 4093/12 ή, έστω, ΜΟΝΟΝ από το Νόμο 4093/12.
Δηλαδή, χαμηλο-Συνταξιούχοι, χωρίς μείωση του
Νόμου 4093/12, δεν είναι δικαιούχοι. ΄Όμως,
και αυτοί δικαιούνται τα Δώρα Εορτών και το
Επίδομα Αδείας της ως άνω περιόδου, τα οποία
δεν τους καταβάλλονται, με την ως άνω διάταξη,
και τα οποία ανέρχονται μέχρι 800,00 Ευρώ το

χρόνο, καθώς και τις αντίστοιχες, εάν τους έχουν
βαρύνει, μειώσεις στην Επικούρησή τους.

Ποιο Είναι το Δικαιούμενο Ποσό
Το δικαιούμενο ποσό ισούται με το άθροισμα των
μηνιαίων μειώσεων των δύο πιο πάνω Νόμων, το
οποίο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 11,067,
δηλαδή το διάστημα των 11 μηνών και 2 ημερών.
Εάν δεν μπορείτε να υπολογίσετε τη μείωση του
Νόμου 4051/12 και δεν είχατε μεταβολές μετά τον
Ιανουάριο 2015, αναζητήσετε το Εκκαθαριστικό
του μήνα αυτού από το ΤΣΠΑΤΕ.
Εάν, όμως, κατά την περίοδο 11.6.2015 –
12.5.2016, είχατε μεταβολές στα ποσά των δύο
ως άνω μειώσεων της Κύριας Σύνταξής σας, τότε
κάθε επιμέρους άθροισμα των δύο αντισυνταγματικών μειώσεων πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί
την αντίστοιχη διάρκειά του, σε μήνες/μέρες, και
να προστεθούν τα γινόμενα που θα προκύψουν.
Οι κληρονόμοι δικαιούνται την αναλογία τους, από
το ποσό που θα καταβαλλόταν στο/η Συνάδελφο/
φισσα που έφυγε.

Τι Διεκδικούν ΄Οσοι Έχουν Ασκήσει
Αγωγή
Οι 3.000 περίπου Συνάδελφοι/ισσες που έχουν
ήδη ασκήσει ομαδική Αγωγή, με τη συμβολή του
Συλλόγου, διεκδικούν τα ακόλουθα ποσά, πέρα
από εκείνο που αναμένεται να τους καταβληθεί:

Αποζημίωση, για τη ζημία που τους προξένησαν οι αντισυνταγματικές μηνιαίες μειώσεις
στην Επικουρική τους Σύνταξη.

Αποζημίωση, για τη ζημία που τους προξένησαν οι αντισυνταγματικές καταργήσεις των
Δώρων Εορτών και Επιδόματος Αδείας στην Κύρια και Επικουρική Σύνταξή τους.

΄Εντοκη καταβολή των παραπάνω, [ με
επιτόκιο 6%], από την ημέρα επίδοσης της αντίστοιχης ομαδικής Αγωγής και μέχρι την εξόφληση
κάθε επιδικασθείσας αποζημίωσης.

Τόκους υπερημερίας επί του ποσού της
ζημίας στην Κύρια Σύνταξη που θα έχει πλέον καταβληθεί, από την επίδοση της αντίστοιχης Αγωγής και μέχρι την ημέρα καταβολής του δικαιούμενου ποσού.

΄Εντοκη διεκδίκηση του όποιου, κατά τα
ανωτέρω, επιπλέον δικαιούμενου ποσού, που δεν
θα έχει καταβληθεί, όπως των δύο [2] επιπλέον
ημερών.

Διεκδίκηση αποζημίωσης, τουλάχιστον,
μέχρι την 31.12.2018, για όλες τις ως άνω μειώσεις και καταργήσεις.
Σημειώνεται δε ότι η επιδικαζόμενη αποζημίωση είναι αφορολόγητη, οπότε γεννάται θέμα για
τη διαφαινόμενη φορολόγηση του δικαστικά δικαιούμενου ποσού που θα έχει καταβληθεί, κατά
την ως άνω διάταξη του Νόμου 4714/20, η οποία,
όμως, στηρίζεται στην πρόσφατη Απόφαση της
Ολομέλειας του ΣτΕ που καλύπτει όλους όσοι
είχαν ασκήσει αποζημιωτική Αγωγή μέχρι τότε,
όπως έπραξαν τα μέλη του Συλλόγου.

Τι Μπορούν να Διεκδικήσουν ΄Οσοι
ΔΕΝ ΄Εχουν Ασκήσει Αγωγή
΄Οσοι/ες Συνάδελφοι/ισσες δεν έχουν ασκήσει
μέχρι σήμερα Αγωγή, μπορούν, εφόσον το επιλέξουν, να μετάσχουν σε ομαδική Αγωγή, η οποία,
όμως, για να γίνει «παραδεκτή» από το Δικαστήριο, πρέπει να κατατεθεί ΠΡΙΝ ο e-ΕΦΚΑ τους
καταβάλλει, κατά τα ανωτέρω, τα ποσά της Κύριας
Σύνταξής τους.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, η καταβολή των ποσών αυτών αναμένεται να γίνει στο διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι
και το Δεκέμβριο 2020.
Οι Συνάδελφοι/ισσες, πάντως, αυτοί/ές θα μπορέσουν να απαιτήσουν όλα όσα, κατά τα ανωτέρω,
διεκδικούνται με τις Αγωγές που έχουν ήδη ασκηθεί, αρκεί, να το επιθυμούν και να το επισπεύσουν.
Ο Σύλλογος έχει απευθυνθεί σε 5 Δικηγορικά
γραφεία (Αποστολίδης, Μακρυγιάννης, Τσέλιου, Σκλαβενίτη, Φρώυντε - Βυτινιώτη). Σας
παρουσιάζουμε αυτή που έχουμε και αναμένουμε τις υπόλοιπες.

Η Πρόταση της Εταιρείας Λουκάς Αποστολίδης & Συνεργάτες
Η ως άνω εταιρεία, προσφέρει στα μέλη του Συλλόγου, τη δυνατότητα να ασκήσουν Αγωγές, για
πρώτη φορά, έστω και τώρα, με τους ακόλουθους
όρους:

Για ομαδικές Αγωγές από 26 έως 49
ανάγοντες, 30,00 Ευρώ, κατ’ άτομο, για τη σύνταξη, κατάθεση, κοινοποίηση και συζήτηση της
Αγωγής σε πρώτο βαθμό και δικηγορική αμοιβή
εκ ποσοστού 4% πλέον ΦΠΑ, σε περίπτωση ευδοκίμησης της Αγωγής.

Για ομαδικές Αγωγές των 10 έως 25
εναγόντων, κόστος ανέρχεται στα 50,00 Ευρώ, το
κατ’ άτομο, με την ίδια ως άνω δικηγορική αμοιβή.

Για λιγότερα από 10 άτομα, η εταιρεία
επιφυλάσσεται να καθορίσει το κόστος της κατ’
άτομο συμμετοχής.
Σημειώνεται ότι στις Αγωγές της περιόδου αυτής,
ο Σύλλογος δεν θα έχει καμία άλλη, πέραν των
όποιων αναγκαίων ενημερώσεων, εμπλοκή. Για
το λόγο δε αυτό, οι Συνάδελφοι/ισσες που ενδιαφέρονται, προτρέπονται να επικοινωνούν απευθείας με την ως άνω δικηγορική εταιρεία στα
τηλέφωνα: 2103610116 και 2103619650.
Προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία της
σύνταξης των νέων αυτών Αγωγών, οι ενδιαφερόμενοι Συνάδελφοι πρέπει να συγκεντρώσουν
άμεσα τα ακόλουθα στοιχεία:
•
Εκκαθαριστικά Κύριας Σύνταξης των μηνών Ιανουαρίου 2015, Μαϊου 2016 και Δεκεμβρίου 2018.
•
Συγκεντρωτικό Πίνακα Πληρωμών της
Επικουρικής Σύνταξής τους.
•
Πράξεις Απονομής Σύνταξης και Επικούρησης.
•
Φωτοτυπία Ταυτότητας.
•
Ιδιωτικό Συμφωνητικό σε τριπλούν, με
πρωτότυπες υπογραφές.
•
Εξουσιοδότηση, με θεώρηση γνησίου
υπογραφής, [ΚΕΠ ή ΑΤ].
•
Το Λογαριασμό και το ποσό συμμετοχής, θα σας τα δώσει η ως άνω εταιρεία, μετά από
απευθείας επικοινωνία των ενδιαφερομένων.
Προκειμένου δε οι Συνάδελφοι/φισσες, με μεταβολές στα ποσά των μνημονιακών μειώσεων
των δύο αυτών Νόμων, κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2015 – Δεκεμβρίου 2018, να περιορίσουν
τα στοιχεία που πρέπει να αποστείλουν στην ως
άνω δικηγορική εταιρεία, σε σχέση με την Κύρια
Σύνταξή τους, προτρέπονται να επιλέξουν και
να αποστείλουν το Σημείωμα μόνον εκείνου του
μήνα, με το μεγαλύτερο άθροισμα στις μειώσεις
των Νόμων 4051/12 και 4093/12.
Για ό,τι νεώτερο, θα σας κρατάμε ενήμερους.
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ΠΟΛΙΤΙΣτΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Bιβλιοπροτάσεις
Κώστας Λάμπου

Ο καταξιωμένος συνάδελφος είναι συγγραφέας πολλών
βιβλίων, μερικά από τα οποία σας παρουσιάζουμε.

Ιστορικό μυθιστόρημα του
Συναδέλφου
Γεωργίου Μάνου
Περίληψη
Ύστερα απ’ τους εκφοβισμούς ολόκληρων χωριών, την εξαφάνιση τη
νύχτα ιερωμένων, δασκάλων και δημογερόντων, τις σφαγές και τις θανατώσεις αθώων, τη στρατολόγηση
των ανδρών στα τάγματα εξόντωσης,
τους βιασμούς γυναικών μπροστά στα
μάτια των οικείων τους, τις αρπαγές περιουσιών και μικρών παιδιών, τους βίαιους εξισλαμισμούς, τις απελάσεις και τους εκτοπισμούς των Ελλήνων της Ανατολής, η λήξη του Μεγάλου Πολέμου
το 1918 βρήκε την οικογένεια του παπα-Θεοχάρη απ’ την Προποντίδα αποδεκατισμένη.
Όσοι κατάφεραν να επιζήσουν είχαν σκορπίσει σε ανατολή και
δύση, χωρίς να γνωρίζει ο ένας την τύχη των άλλων. Μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή, κάποιοι κάτω από περιπετειώδεις
συνθήκες ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Όμως, πριν καλά καλά
σταθούν στα πόδια τους, τους βρήκαν πάλι χρόνοι δίσεκτοι με πόλεμο, κατοχή κι εμφύλιο.
Η φτώχεια έγινε θηλιά στο λαιμό τους. Η νέα πατρίδα δεν μπορούσε να θρέψει τα παιδιά της. Μόνη λύση, να πάρουν των ομματιών τους και να ξενιτευτούν. Η οικογένεια του παπα-Θεοχάρη
ξανασκόρπισε. Η πρώτη γενιά πρόσφυγες, η δεύτερη μετανάστες.
Άραγε θα ξανανταμώσουν ή θα χαθούν οριστικά, όπως συνέβη με
πολλές προσφυγικές οικογένειες;

Olympus Sideritis

Παρουσίαση συναδέλφου μας, με επιχειρηματική δράση
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στο φύλλο αυτό της εφημερίδας μας σας παρουσιάζουμε το συνάδελφο μας Χρήστο Παπαχρήστο, ο οποίος
υπήρξε Διευθυντικό Στέλεχος σε πολλά καταστήματα της ΑΤΕ. Ο κύριος Παπαχρήστος όταν συνταξιοδοτήθηκε
πραγματοποίησε το όραμά του και ίδρυσε μία εταιρία της το αναπτυξιακό σχέδιο έχει άξονες την προστασία
του περιβάλλοντος, την πολιτιστική κληρονομιά και το σεβασμό στον τοπικό πληθυσμό. Ο Χρήστος Παπαχρήστος καλλιεργεί αγρούς που βρίσκονται σε υψόμετρο από 650 μ. έως 1.400μ. πάνω από τη θάλασσα στον
Όλυμπο και με την εταιρία του Olympus Sideritis, παράγει αρωματικά φυτά, άγρια θυμάρια, ρίγανη, τσάγια και
άλλα βότανα.
Για την καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών έχει επιλέξει αγρούς που είχαν δεκαετίες
να καλλιεργηθούν. Πιστεύει ότι αυτοί οι αγροί με υπομονή, επιμονή και επιστημονικούς κατάλληλους χειρισμούς, μπόρεσαν να παράξουν εξαιρετικά προϊόντα, μοναδικά στο είδος τους.
Όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες σκέψης μας είναι μία επίσκεψη στα χωριά του Ολύμπου, όπου
είναι το εργαστήριο του, για να δούμε από κοντά όλες τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί.
Τα προϊόντα αυτά είναι μοναδικά και δημιουργούν συνθήκες αισιοδοξίας ότι θα αγαπηθούν απ’
όσους τα δοκιμάσουν.
Ας υιοθετήσουμε αυτό που ο κύριος Παπαχρήστου πιστεύεις πως “το Περιβάλλον δεν
το κληρονομήσαμε από τους γονείς μας αλλά το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας”.
Περισσότερες πληροφορίες και προϊόντα της εταιρίας θα βρείτε στο site:
www.olympus-sideritis.com
Τηλέφωνο: +30 2316007568 E-Mail: info@olympus-sideritis.com
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - 1
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προκειμένου να διαμορφωθεί μια πρώτη εικόνα του προβλήματος, επισυνάπτονται
αντίγραφα των «Αναλύσεων Πληρωμής
Επικουρικών Συντάξεων» των μηνών Μαϊου, Ιουνίου, Ιουλίου 2020 δύο Συναδέλφων
μας, οι πρώτες ενός παλαιού Συνταξιούχου,
οι δεύτερες ενός Συνταξιούχου μετά το Νόμο
4387/2016.
Σημειώνεται δε ότι τα στοιχεία της Επικούρησης του πρώτου Συνταξιούχου είναι τα ίδια από
τον Ιούνιο 2016, ειδικότερα μετά τη διόρθωση
του ποσού της ΕΑΣ που επέβαλε, με αναδρομικότητα μάλιστα, με έγγραφό του το ΣτΕ.
ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ –
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
Κατά δε τη σειρά του χρόνου εμφάνισής τους
και της σοβαρότητάς τους, τα προβλήματα
αυτά έχουν τις ακόλουθες συνέπειες και αιτιολογούνται ως εξής :
Επιβάρυνση Επικουρικής Σύνταξης με τη
Μείωση του Ν. 4093/12.
• Κατά την υπ’αριθ. 1890/2019 Απόφαση της
Ολομέλειας του ΣτΕ, (σκέψη 30), κρίθηκε ότι:
« […] το ύψος της καταβαλλόμενης κύριας
σύνταξης δεν είναι πρόσφορο κριτήριο για
τον προσδιορισμό του ύψους της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης, δεδομένου
ότι για κάθε μία από τις ανωτέρω συντάξεις
έχουν καταβληθεί υποχρεωτικώς από τους
ασφαλισμένους αυτοτελείς ασφαλιστικές
εισφορές».
• Στην από 24.2.2020 απάντηση του αρμόδιου
Υπουργού προς τη Βουλή των Ελλήνων, για
τους αντισυνταγματικούς Νόμους, διαβεβαιώνεται ουσιαστικά το σύνολο των Ελλήνων,
μεταξύ άλλων, ότι, για τις νέες Συντάξεις
αλλά και για τις, από 1.1.2019, επανυπολογισμένες: «[ … ] οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι της ΕΑΣ και της υγειονομικής
περίθαλψης, ενώ δεν εφαρμόζεται άλλη
μείωση, όπως του ν. 4093/2012».
• Η «ΗΔΙΚΑ», με το από 5.8.2020 έγγραφό της
προς το Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΤΕ, ενημερώνει ότι: « [ … ] οποιαδήποτε μεταβολή
(είτε έναρξη νέας σύνταξης, είτε διακοπή παλαιάς, είτε αλλαγή σε ποσό σύνταξης ή επιδόματος) έστω και σε μία εκ των συντάξεων,
δύναται να μεταβάλλει το καταβαλλόμενο
ποσό και στις υπόλοιπες συντάξεις του».
• Ο e-ΕΦΚΑ σε Συναδέλφους, στους οποίου
απονεμήθηκε Κύρια Σύνταξη, με το καθεστώς του ΤΣΠΑΤΕ, και, μεταγενέστερα, Επικουρική Σύνταξη, με βάση το Ν. 4387/16, η
μείωση του Ν. 4093/12 στην Κύρια Σύνταξή
τους, [μέχρι βεβαίως την 31.12.2018], υπολογιζόταν ΜΟΝΟ επί του υπολοίπου ποσού
της Σύνταξής τους αυτής, δηλαδή, μετά την
αφαίρεση από το «Σύνολο Αποδοχών»
τους των μειώσεων των Νόμων 3986/11,

4024/11 και 4051/12 της Κύριας και μόνον
αυτής Σύνταξής τους.
• Με τα δεδομένα αυτά, εφόσον
1) η Κύρια Σύνταξη «δεν είναι πρόσφορο
κριτήριο», για να διαμορφώνει, δια του Ν.
4093/12, τη μείωση της Επικουρικής Σύνταξης,
2) από την 1.1.2019, η Κύρια Σύνταξη ΔΕΝ
ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ πλέον με τη μείωση του Ν.
4093/12,
3) ο e-ΕΦΚΑ αναγνωρίζει και εφαρμόζει ότι
Επικούρηση που δεν βαρύνεται με τη μείωση
του Ν. 4093/12 δεν συνυπολογίζεται, κατά τις
διατάξεις του Νόμου αυτού, για τον προσδιορισμό της αντίστοιχης μείωσης στην Κύρια
Σύνταξη και
4) η «ΗΔΙΚΑ» με κάθε μεταβολή στα συνταξιοδοτικά στοιχεία μίας Σύνταξης του δικαιούχου, μεταβάλλει και την άλλη Σύνταξή του,
έπεται ότι από την 1.1.2019, οι Επικουρικές
Συντάξεις, το «Σύνολο Αποδοχών» των οποίων δεν υπερβαίνει τα 1.634,00 Ευρώ, έπρεπε να υφίστανται μηδενική μείωση από το Ν.
4093/12, γεγονός που μειώνει, ως μη όφειλε,
τις Επικουρήσεις.
6.2. Εμφάνιση Προσωπικής Διαφοράς
[Π/Δ] στις Επικουρήσεις
• Στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει η παροιμία: « εκεί που μας χρωστάγανε, [λόγω
των υψηλότερων εισφορών], μας πήραν και
το βόδι», [λόγω της απώλειας αγοραστικής
δύναμης, μέχρι τον πλήρη συμψηφισμό, με
μελλοντικές αυξήσεις, της Π/Δ αυτής].
• Επειδή, ο Ν. 4670/20 δεν προβλέπει την
Π/Δ, επειδή η μόνη δέσμευση του Νόμου
αυτού συνίσταται στη διατήρηση αναλλοίωτου του «προ φόρου» ποσού, γίνεται άμεσα
αντιληπτό ότι η επιταγή αυτή του Νόμου θα
έπρεπε να είχε υλοποιηθεί ΟΧΙ με την επιβολή, από τον αρμόδιο Υπουργό, της Π/Δ
στο σκέλος της «Αποδοχών» αλλά με την
εισαγωγή ενός «Διορθωτικού Ποσού», με
αρνητικό πρόσημο, στο σκέλος των «Κρατήσεων» και μάλιστα ΠΡΙΝ από τον υπολογισμό της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ, ώστε να μη
χαθεί, στο μέλλον και, μάλιστα, άνευ Νόμου,
η όποια αγοραστική αξία των Επικουρικών
Συντάξεων.
6.3. Νέος Αυθαίρετος Επανυπολογισμός
Επικουρικών Συντάξεων
• Χωρίς διάταξη Νόμου, ούτε εφαρμοστική
Υ.Α., έγινε, τον Ιούλιο 2020, ένας αυθαίρετος επανυπολογισμός των Επικουρικών Συντάξεων του Ιουνίου 2020.
Κατά τον επανυπολογισμό αυτό του Ιουλίου
2020:
•Διατηρήθηκε η Π/Δ στο σκέλος των «Αποδοχών».

•Παρέμεινε αμετάβλητο το ποσό των «Οικογενειακών Βαρών», όπως είχε καταγραφεί
τον Ιούνιο 2020.
•Η εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ είναι λάθος υπολογισμένη.
•Εξαφανίστηκε παρανόμως η μείωση του Ν.
3986/11 και κυρίως
•Η νέα «Αναπροσαρμοσμένη Επικουρική Σύνταξη», χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές μας εισφορές, ισούται με
το υπόλοιπο του αθροίσματος της «Βασικής
Επικουρικής Σύνταξης» και των «Λοιπών Άλλων Ειδών Παροχών» μείον το άθροισμα των
«Μειώσεων των Νόμων 3986/11, 4024/11,
4051/12, 4093/12 και 4052/12 [5,20%].
Με τον εκτρωματικό αυτόν «επανυπολογισμό» των Επικουρικών μας Συντάξεων,
επέρχονται, σε βάρος μας, οι εξής δυσμενείς
καταστάσεις:
1. Επιβάλλεται defacto η λογική του κριθέντος ως αντισυνταγματικού, με τις υπ’ αριθ.
1889,1890,1891/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, για τον επανυπολογισμό των
Επικουρικών Συντάξεων, με Συντελεστή Επανυπολογισμού μικρότερο ή ίσο προς τη μονάδα, [Σ.Ε. ≤ 1], με αποτέλεσμα να χάνουμε, κατά
μέσον όρο, το 30% περίπου της επανυπολογισμένης Επικούρησής μας, [Ε/Ε].
2. Η προκύπτουσα Ε/Ε είναι μειωμένη κατά
το ποσό της παράνομης, από την 1.1.2019, και
εφεξής μείωσης του Ν. 4093/12.
3. Η προκύπτουσα Ε/Ε είναι μειωμένη κατά
το ποσό της μείωσης του Ν. 3986/11, το οποίο
τόσο ο Ν. 4387/16 όσο και ο αρμόδιος Υπουργός αναγνωρίζουν ότι εξακολουθεί και μετά
τον επανυπολογισμό να καταχωρείται στο
σκέλος των «Κρατήσεων».
Με την αυθαιρεσία, όμως, αυτή, ένας πόρος
που είχε θεσπιστεί υπέρ του ΑΚΑΓΕ, καθίσταται, άνευ Νόμου, έσοδο του e-ΕΦΚΑ [ αυτό
γίνεται άμεσα αντιληπτό από τις «Αναλύσεις
Πληρωμής» των μηνών Ιουνίου – Ιουλίου
2020 ιδίως των μετά το Ν. 4387/16 απονεμηθεισών Επικουρήσεων].
4. Το ποσό των «Οικογενειακών Βαρών»
ανερχόμενα, για τους έγγαμους, σε ποσοστό
ανώτερο του 10% που ορίζει ο Νόμος, [υπερβαίνει, στις Ε/Ε το 20%], τελούν υπό τον κίνδυνο της συρρίκνωσής τους, κατ’ εφαρμογή
του νόμιμου ποσοστού τους, με αρνητικές
επιπτώσεις στις Επικουρικές Συντάξεις όλων
των δικαιούχων.
5. Το ποσό της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ είναι
μικρότερο του 6% που ορίζει ο Ν. 4387/16,
πράγμα που ενέχει το αντίστροφο από τον ως
άνω κίνδυνο, [επαύξησης αντί συρρίκνωσης
του ποσού] το ίδιο, όμως, αποτέλεσμα, [ τη
μείωση της Επικούρισης].
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ -2
Ενέργειες Συλλόγου για νέους συνταξιούχους
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
1. Πέρα από την αποτελεσματική παρέμβαση του Συλλόγου προς τον τότε Διοικητή του ΙΚΑ, για να υλοποιηθεί η Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.,
για τη συνταξιοδότηση των νέων Συναδέλφων που είχαν προχωρήσει σε αυτασφάλιση, έχουμε ήδη προβάλλει δύο ακόμη θέματα, τα οποία
αφορούν τις Επικουρικές Συντάξεις κυρίως των νέων Συνταξιούχων, για τα οποία θέματα το ΕΤΕΑΕΠ παραβιάζει το Νόμο και τον Κανονισμό
του ΕΛΕΜ.
Συγκεκριμένα:
2. Αυθαίρετος Προσδιορισμός του Ύψους της Δικαιούμενης Επικούρησης.
Από το 2015 μέχρι και το 2020, με Υπομνήματά μας και παραστάσεις προς τις Διοικήσεις του ΕΤΕΑΕΠ έχουμε αναδείξει τον αυθαίρετο τρόπο,
με τον οποίο, παρά το Νόμο και τον Κανονισμό του ΕΛΕΜ, το ΕΤΕΑΕΠ υποχρεώνει νέους, κυρίως Συναδέλφους με λιγότερα από 32 χρόνια
ασφάλισης στον ΕΛΕΜ,
•
Είτε να εξαγοράσουν τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τα 32 χρόνια ασφάλισης, ενώ θα αρκούσε να είχαν εξαγοράσει μέχρι τα 31,5
χρόνια,
•
Είτε να υποστούν μια παράνομη μείωση στο ύψος των  Επικουρικών Συντάξεων ανάλογη με εκείνη που προβλέπει ο Νόμος ΜΟΝΟ,
όμως, για τις Κύριες Συντάξεις.
Κατά της αυθαιρεσίας αυτής του ΕΤΕΑΕΠ, έχουμε ήδη προωθήσει τις πρόσφατες και πλέον ολοκληρωμένες θέσεις του Συλλόγου μας σε
Συναδέλφους και δικηγόρους που ασχολούνται με το θέμα αυτό.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε συνημμένα στην παρούσα το από 8.7.2020 Υπόμνημά μας.
3. Εσφαλμένη Χρήση από το ΕΤΕΑΕΠ Παράνομης Ρύθμισης του Κανονισμού ΕΛΕΜ
Με την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΕΜ του 1996, πέρασε μια παράνομη ρύθμιση που περιόριζε το ποσοστό αναπλήρωσης των μετά
την 1.1.1993 πρωτο-ασφαλιζόμενων στον ΕΛΕΜ στο 18%, ποσοστό που υπολειπόταν του 20% των επικουρουμένων από το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.
Η διαφοροποίηση, όμως , αυτή δεν επιτρέπεται ούτε από το Νόμο, όπως έχει γνωμοδοτήσει και η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών
κυρία Πατρίνα Παπαρηγοπούλου, ούτε από το άρθρο 13, παρ. 2 του Κανονισμού ΕΛΕΜ, το οποίο θεσπίστηκε σε εφαρμογή του Νόμου, ο Σύλλογός μας με το από 9.7.2020, συνημμένο επίσης, Υπόμνημά του προς τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ απαιτεί την τήρηση της νομιμότητας.
Για τα δύο αυτά εκκρεμή θέματα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι την πλήρη δικαίωση των Συναδέλφων μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΤΟΕ
Συνάδελφοι, σας κοινοποιούμε ανακοίνωση που εξέδωσε το Δ.Σ
της ΟΣΤΟΕ (στην οποία συμμετέχουν σε σημαντικές θέσεις 4 μέλη
του Δ. Συμβουλίου μας) σχετικά με την απόφαση του Σ.τ.Ε
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι, Όπως σας ενημερώσαμε με προηγούμενη ανακοίνωσή μας στις 14-7-2020 δημοσιεύθηκαν οι υπ΄αριθμ. 1439/2020,
1440/2020, 1441/2020, 1442/2020 και 1443/2020 αποφάσεις της
Ολομέλειας του ΣτΕ επί της πιλοτικής δίκης της 10ης Ιανουαρίου
2020, των οποίων δημοσιοποιήθηκαν κατ΄ αρχήν μόνο οι σχετικές
περιλήψεις ενώ μόλις στις 28.7.2020 ότε και καθαρογράφθηκαν
γνωστοποιήθηκε στους πληρεξούσιους δικηγόρους μας το πλήρες
κείμενο αυτών.
Από τις ως άνω αποφάσεις προκύπτει ότι η διαγνωσθείσα αντισυνταγματικότητα των επίμαχων διατάξεων των ν.4051/2012
και 4093/2012 αφορά μόνο την περίοδο έως τον Μάιο του 2016
αφού σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις για το διάστημα μετά τις
12.5.2016 οι μειώσεις που επιβλήθηκαν στις συντάξεις κατ’ εφαρμογή των Ν. 4051/2012 και 4093/2012 έχουν νόμιμο έρεισμα τις
διατάξεις του ν. Κατρούγκαλου οι οποίες στην ουσία τις θέσπισαν εκ
νέου, όχι όμως ως μεμονωμένες αυτοτελείς ρυθμίσεις, επιφέρουσες
οριζόντιες περικοπές αλλά εντασσόμενες σε ένα ευρύτερο πλέγμα
μέτρων και διαρθρωτικών αλλαγών του νέου ριζικώς αναμορφωμένου ασφαλιστικού συστήματος που θεσπίστηκε με το ν. 4387/2016
και ως τμήμα της εισαχθείσας με αυτόν ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.
Εξάλλου, από το πλήρες κείμενο των ως άνω αποφάσεων δεν
καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι οι κρίσεις τους αφορούν και τις
επικουρικές συντάξεις και τα επιδόματα εορτών και αδείας (κύριων

και επικουρικών συντάξεων) καθώς μεταξύ άλλων διάδικος είναι
και το ΕΤΕΑΠ, η δε αγωγή τα νομικά ζητήματα της οποίας τέθηκαν
ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ αφορούσαν την συνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του ν.4051/2012, του
άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπ.ΙΑ 5 περ. 1 του ν.4093/2012 και στην
κατάργηση των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και τους
επιδόματος αδείας δυνάμει του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ.ΙΑ6
περ.3 του ν.4093/2012. Ρητά δε η απόφαση στις υπ΄αριθμ.13,14 και
17 σκέψεις αναφέρεται και στις επικουρικές συντάξεις .
Και ενώ όλοι οι συνταξιούχοι προσδοκούσαν η Κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για πιστή τήρηση των δικαστικών αποφάσεων , αποτρέποντας μάλιστα οι αρμόδιοι υπουργοί τους συνταξιούχους να ασκήσουν αγωγές για την διεκδίκηση των αναδρομικών επί
των ήδη κριθεισών αντισυνταγματικών διατάξεων του ν.4051/2012
και 4093/2012, κατά τη συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου με
τροπολογία που κατατέθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 29-72020 και ψηφίστηκε το ίδιο βράδυ προβλέφθηκε ότι θα καταβληθούν
άτοκα για το χρονικό διάστημα 11.6.2015 - 12.5.2016 (για 11 μόνο
μήνες αντί των 90) τα ποσά των περικοπών των ν.4051/2012 και
4093/2012 μόνο επί των κύριων συντάξεων σε όλους τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα ανεξάρτητα αν έχουν καταθέσει ή όχι
αγωγή. Σύμφωνα δε με την ίδια διάταξη με την καταβολή του ποσού
αυτού για όσους συνταξιούχους δεν έχουν ασκήσει αγωγή αποσβέννυνται οι αξιώσεις τους που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις
και καταργήσεις επικουρικών συντάξεων και επιδομάτων αδείας και
εορτών δυνάμει των νόμων αυτών (4051/2012, 4093/2012)!!!!! ενώ
για όσους έχουν ασκήσει αγωγές, προβλέπεται ότι αυτές παραμένουν εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων για τις αξιώσεις τους που
υπερβαίνουν το ποσό που θα τους καταβληθεί.
Ενώ δηλαδή σκοπός της πιλοτικής δίκης ήταν η ανάγκη ταχείας επιλύσεως των εισαχθέντων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
ζητημάτων και η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, ουδόλως επετεύΣυνέχεια στη σελ. 7
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χθη τούτο, με την λύση που προκρίθηκε , αφού με την εν λόγω τροπολογία αναιρείται η σημασία και η αξία της καθώς οι συνταξιούχοι καλούνται ή να ασκήσουν άμεσα αγωγή για ένα θέμα που έχει ήδη λυθεί
δύο φορές ή σε αντίθεση περίπτωση η αξίωση τους θα αποσβεστεί .
Συνάδελφοι , Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. θα ζητήσει άμεσα από την Κυβέρνηση να
τηρήσει τις αρχές του κράτους δικαίου να αναθεωρήσει την απόφαση
της, να σεβαστεί την απόφαση του ΣτΕ και να καταβάλλει στους δικαιούχους συνταξιούχους το σύνολο των αναδρομικών που δικαιούνται
χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς παραιτήσεις, χωρίς δικαστήρια, βάζοντας τέλος στην πολύχρονη ταλαιπωρία τους.
Συγχρόνως, το νομικό επιτελείο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. μελετά το κείμενο
της αποφάσεως τις επόμενες μέρες θα σας ενημερώσουμε αναλυτι-

κά για τις δυνατότητες που έχουμε για την άσκηση σχετικής προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων προκειμένου
να επιτύχουμε την πλήρη αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών μας
δικαιωμάτων.
Συνάδελφοι, η Ομοσπονδία μας βρίσκεται σε ετοιμότητα, οργανώνει
και συντονίζει με αποφασιστικότητα τους διεκδικητικούς αγώνες του
κλάδου μας, για να αρθούν οι, σε βάρος μας, αδικίες και να αποτρέψουμε την περαιτέρω φτωχοποίηση των συναδέλφων μας.
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών
Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος

ΑΤΖΕΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τον μήνα Σεπτέμβριο του 2020 συζητήθηκαν στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών οι κάτωθι υποθέσεις:
1.Την 17.09.2020 συζητήθηκε στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
(Τμ.4ο) η αγωγή 49 συνταξιούχων. Η εν
λόγω αγωγή είχε αρχικά προσδιοριστεί
για τη δικάσιμο της 21.05.2020 αλλά λόγω
covid αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της
17.09.2020, ότε και συζητήθηκε. Η αγωγή
αφορά τις περικοπές στη κύρια και επικουρική σύνταξη καθώς και την κατάργηση των
δώρων εορτών και αδείας, που έλαβαν
χώρα διαδοχικά με τους νόμους 4051/2012
& 4093/2012.
2.Στις 18.09.2020 συζητήθηκε στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
(Τμ.35Ο ) η αγωγή 49 ατόμων. Για τη συζήτηση της εν λόγω αγωγής και το ζωτικής
σημασίας ζήτημα της διακοπής της χορήγησης της επικουρικής σύνταξης, προβήκαμε
στις κάτωθι ενέργειες:
Πριν τη συζήτηση της αγωγής, όπως σας
έχουμε ήδη ενημερώσει προβήκαμε στη
κατάθεση, στην γραμματεία του οικείου
Τμήματος του Δικαστηρίου, δικογράφου
με το οποίο δηλώναμε τη διακοπή της δίκης λόγω θανάτου κάποιων εκ των εναγόντων και τη συνέχιση της δίκης από τους
νόμιμους κληρονόμους. Αμέσως μετά καταθέσαμε δικόγραφο πρόσθετων λόγων,
το οποίο το κοινοποιήσαμε στο αντίδικο
Ταμείο (e- ΕΦΚΑ). Κατόπιν της συζήτησης
της υπόθεσης καταθέσαμε υπόμνημα και
στη συνέχεια καταθέσαμε δικόγραφο με το
οποίο αντικρούαμε τόσο τις απόψεις του
ΕΤΕΑΕΠ όσο και τα κατατεθέν πολυσέλιδο
(28 σελίδες) υπόμνημα της Δικηγόρου που
εκπροσώπησε στη δίκη τον «e- ΕΦΚΑ».
Πρόκειται για μια σκληρή αντιδικία με το
Ταμείο, το οποίο τόσο στις απόψεις του όσο
και στο υπόμνημα που κατατέθηκε μετά τη
συζήτηση της υπόθεσης υπεραμύνθηκε της
επιλογής του ΔΣ του τότε «ΕΤΕΑ» να προβεί στη διακοπή χορήγησης της επικουρικής
σύνταξης σε μερίδα συναδέλφων σας.
3. Στις 22.09.2020 συζητήθηκε στο Μονο-

μελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών η
αγωγή 4 ατόμων. Η εν λόγω αγωγή αφορά τη διακοπή χορήγησης της επικουρικής
σύνταξης. Στη δίκη που συζητήθηκε την
ανωτέρω ημερομηνία από τους ενάγοντες,
παραστάθηκε μόνο η Γκαιρέτογλου Ελισσάβετ, καθώς παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας και την αποστολή γράμματος με το
οποίο ενημερώναμε τους ενάγοντες για τη
δίκη και για την αποστολή εξουσιοδότησης
για τη νομιμοποίηση μας να παρασταθούμε
στο Δικαστήριο, μόνο η ανωτέρω συνταξιούχος ανταποκρίθηκε. Σχετικά με τις ενέργειες εκ μέρους μας για τη συζήτησης της
υπόθεσης, σας αναφέρουμε ότι κατατέθηκε
υπόμνημα τρείς μέρες μετά τη συζήτησης
της υπόθεσης , όπως προβλέπεται από τον
νόμο, όσο και στη συνέχεια μετά τη πάροδο των άνω τριών ημερών, προβήκαμε σε
αντίκρουση των απόψεων καθώς και του
κατατεθέντος υπομνήματος του αντιδίκου
Ταμείο.
4. Στις 28.09.2020 συζητήθηκαν στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών,
οι κάτωθι αγωγές: 1) Η αγωγή νούμερο 9
(σύνολο 49 άτομα), 2) Η αγωγή νούμερο 8
(σύνολο 49 άτομα), 3) Η αγωγή νούμερο
11σύνολο 49 άτομα). Οι ανωτέρω αγωγές
αφορούν τις περικοπές στη κύρια και επικουρική σύνταξη καθώς και την κατάργηση
των δώρων εορτών και αδείας, που έλαβαν
χώρα διαδοχικά με τους νόμους 4051/2012
& 4093/2012.
5. Στις 28.09.2020 επρόκειτο να συζητηθεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών (31ο Τμήμα) η αγωγή 49 ατόμων
αναφορικά με την αύξηση του ποσοστού
της εισφοράς για τον κλάδο υγείας από το
4% στο 6% καθώς και τον εσφαλμένο τρόπο παρακράτησης αυτής. Η εν λόγω αγωγή
αναβλήθηκε αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο για τις 23.11.2020, ημέρα Δευτέρα,
λόγω μη προσκόμισης απόψεων από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας η μη προσκόμιση απόψεων από
το αντίδικο Ταμείο σχετικά με την υπόθεση
που έχει εισαχθεί προς συζήτηση συνιστά

αυτεπάγγελτο λόγο αναβολής!
6. Τον μήνα Οκτώβριο έχουν προσδιοριστεί για να συζητηθούν οι κάτωθι αγωγές :
Α. H αγωγή νούμερο 13 (σύνολο 49 άτομα)
έχει προσδιοριστεί για να συζητηθεί στις 8
Οκτωβρίου 2020 στο 4ο Τμήμα του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αγωγή αφορά τις περικοπές στη κύρια και επικουρική σύνταξη καθώς και την
κατάργηση των δώρων εορτών και αδείας,
που έλαβαν χώρα διαδοχικά με τους νόμους 4051/2012 & 4093/2012.
Β. Στις 16.10.2020 έχει προσδιοριστεί για
να συζητηθεί η αγωγή 49 ατόμων σχετικά
με την θέσπιση εισφοράς 6% για τον κλάδο
υγείας στην επικουρική σύνταξη. Όπως σας
έχουμε ήδη ενημερώσει, θα προβούμε σε
παραίτηση από το δικόγραφο της εν λόγω
αγωγής ενώ η ορθή αγωγή για το ίδιο ακριβώς ζήτημα έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 29.01.2021.
7. Τον μήνα Νοέμβριο έχουν προσδιοριστεί προς συζήτηση οι κάτωθι υποθέσεις:
Α. Στις 03.11.2020 πρόκειται να συζητηθεί στο Β΄1 Πολ. Τμήμα του Αρείου Πάγου η αναίρεση του ΑΤΠΕ-ΑΤΕ, σχετικά με
τη διεκδίκηση συμπληρωματικών ποσών
από το εφάπαξ. Η εν λόγω αναίρεση είχε
προσδιοριστεί αρχικά για τη δικάσιμο της
18.02.2020, ότε και αναβλήθηκε για τις
03.11.2020 λόγω αποχής των Δικηγόρων.
Β. Στις 09.11.2020 έχει προσδιοριστεί προς συζήτηση η έφεση που άσκησε ο «ΕΦΚΑ» (πλέον e- ΕΦΚΑ) κατά των
α) δύο συνταξιούχων β) της υπ΄αριθμ.
Α1966/2019 απόφαση ΜΔΠΡΑΘ (η υπόθεση αφορά τις περικοπές στη κύρια σύνταξη
των ν.4051/2012 & 4093/2012).
Γ. Την ίδια ημερομηνία, ήτοι στις
09.11.2020 έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στο Α΄ Τμήμα του ΣτΕ η αναίρεση του
τ. «ΕΤΕΑΕΠ» κατά των Μ.Γ. κ.λπ. (σύνολο
οκτώ άτομα) και της υπ’ αριθμ. 2942/2019
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών. Κατόπιν επικοινωνίας
με τη δικηγόρο του Ταμείου , που χειρίζεται
Συνέχεια στη σελ. 8

8

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ

Συνέχεια από τη σελ. 7

την υπόθεση, υπάρχει ενημέρωση ότι θα προβεί σε εισήγηση για παραίτηση από
το δικόγραφο της αναίρεσης, η οποία όμως εισήγηση θα περάσει από έγκριση
από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Για τις εξελίξεις για θέμα αυτό θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί σας.
Δ. Στις 19.11.2020 έχει προσδιοριστεί για να συζητηθεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμ.9ο) η αγωγή 49 ατόμων. Η εν λόγω αγωγή
είχε αρχικά προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 05.03.2020 ότε και αναβλήθηκε
για την ανωτέρω ημερομηνία λόγω μη προσκόμισης διοικητικού φακέλου από
τα αντίδικα Ταμεία (ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ). Η αγωγή αφορά τις περικοπές στη κύρια και επικουρική σύνταξη καθώς και την κατάργηση των δώρων εορτών και
αδείας, που έλαβαν χώρα διαδοχικά με τους νόμους 4051/2012 & 4093/2012.
Ε. Στις 23.11.2020 έχει προσδιοριστεί για να συζητηθεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (31ο Τμήμα) η αγωγή 49 ατόμων αναφορικά με
την αύξηση του ποσοστού της εισφοράς για τον κλάδο υγείας από το 4% στο 6%
καθώς και τον εσφαλμένο τρόπο παρακράτησης αυτής. Η εν λόγω αγωγή όπως
σας αναφέραμε και παραπάνω είχε προσδιοριστεί αρχικά για τη δικάσιμο της
28.09.2020, ότε και αναβλήθηκε για την ανωτέρω ημερομηνία.
8. Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων ΑΤΕ έχουν υποβάλει αγωγή προς το Ταμείο
Υγείας, με αιτήματα, μεταξύ των άλλων, να υποχρεωθεί ο Κλάδος Υγείας να
επιστρέψει στον ΕΛΕΜ, το κεφάλαιο που του έχει ήδη απομειώσει και επιπλέον
να παύσει να χρησιμοποιεί κεφάλαιο απο τον ΕΛΕΜ για σκοπούς που δεν προβλέπονται στον κανονισμό του.

διαφορα θεματα
Κ Α Σ Υ Α Τ Ε
Ο ΚΑΣΥΑΤΕ, Συνεταιρισμός που έχει ιδρυθεί από το 1935, αναδιοργανώνεται
και εκσυγχρονίζεται συνεχώς, προσφέροντας νέες υπηρεσίες σε όλους τους
Τραπεζοϋπαλλήλους και στα μέλη των οικογενειών τους. Σήμερα ο ΚΑΣΥΑΤΕ
για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των συναλλασσομένων του, μεταξύ άλλων
δραστηριοποιείται και στους παρακάτω τομείς:

Κινητή Τηλεφωνία
Συνεργαζόμαστε τόσο με την Cosmote όσο και με τη Vodafone παρέχοντας
πολλά εναλλακτικά προγράμματα, που δεν είναι ευρέως διαδεδομένα και στα
οποία μπορεί ο κάθε χρήστης να ενταχθεί ανάλογα με τις τηλεπικοινωνιακές
του ανάγκες. Διατίθεται, μεταξύ άλλων, απεριόριστος χρόνος για ενδοεταιρικές
κλήσεις, χρόνος ομιλίας προς κινητά και σταθερά και δυνατότητα χρήσης
δεδομένων από το κινητό σας, ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ σε προνομιακές τιμές.

Σταθερή Τηλεφωνία
Σε συνεργασία με τη Vodafone, παρέχουμε τη δυνατότητα με μηνιαίο πάγιο
ΜΟΝΟ €20,40 ΤΕΛΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ να έχετε:
• ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ χρήση προς εθνικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας
• 300 λεπτά σε όλα τα εθνικά κινητά
• Απεριόριστο Internet 24 Mbps
• Δυνατότητα ενεργοποίησης διεθνών κλήσεων
• ΔΩΡΕΑΝ ο εξοπλισμός router, ΚΑΙ
• ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ €50.40

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε στα τηλέφωνα 2103610844,
2103621284,
ή να μας επισκεφθείτε στα γραφεία μας Ομήρου 13, στον 4ο όροφο.

ΥΓΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο Σύλλογός μας έχει επιδιώξει τη συνεργασία με τα Πολυϊατρεία
της Alpha Bank, για την εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών ποιότητας
Πρωτοβάθμιας και σε μερικές περιπτώσεις Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης για τα μέλη του.
•
•
•
•

Η ετήσια συνδρομή κατ’ άτομο ανέρχεται στα 20 ευρώ.
Για τα παιδιά ηλικίας 11-18 ετών η ετήσια συμμετοχή έχει κόστος 10 ευρώ.
Για τα παιδιά έως 10 ετών η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Για τα παιδιά άνω των 18 ετών η συμμετοχή είναι 20 ευρώ.

Τα Πολυϊατρεία λειτουργούν:
 ΑΘΗΝΑ: Σταδίου και Σανταρόζα γωνία.

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 85 – 3ος όροφος (πλησίον Μητρόπολης).
 ΠΑΤΡΑ: Βασ. Γεωργίου 6 - 2ος όροφος (αναμένεται η λειτουργία
του).
Στο πρόγραμμα ήδη συμμετέχουν 200 μέλη του Συλλόγου μας.
Οι εγγραφές γίνονται μέσω της γραμματείας του Συλλόγου
(υπογραφή αίτησης, φωτοτυπίες βιβλιαρίων ΕΟΠΥΥ, ετήσια
συνδρομή).
Με την εγγραφή, η εξυπηρέτηση είναι άμεση, παρότι η παραλαβή της κάρτας μέλους καθυστερεί.
Μετά την εγγραφή σας, μέσω του Συλλόγου, κάθε πληροφορία
και υπηρεσία (για όλους) παρέχεται από τη γραμματεία των
Πολυϊατρείων, στο τηλ. 2105201800.

