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ΕΦΚΑ - Γενική Διεύθυνση
Ακαδημίας 22
106 71 Αθήνα
ΘΕΜΑ : Επανυπολογισμός Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων
Σχετικά με το ανωτέρω θελουμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής :
Είμαστε συνταξιούχοι του πρώην Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού της Αγροτικής
Τράπεζας της Ελλάδος [ΤΣΠ ΑΤΕ] το οποίο, ως γνωστόν, έχει ενταχθεί από την 1.1.2007
στο Ι.Κ.Α. [νυν ΕΦΚΑ ], και του ΕΛΕΜ ,ως προς την επικούρηση, που έχει ενταχθεί από
1.1.2007 στον τ.ΕΤΑΤ/ΕΤΕΑ/ΕΤΕΑΕΠ [νυν ΕΦΚΑ],οι οποίοι έχουμε συνταξιοδοτηθεί προ
της εφαρμογής του ισχύοντος νόμου 4387/2016, δηλαδή προ της 12ης Μαΐου 2016, και με
την παρούσα θέτουμε υπόψη σας τις τεράστιες διαφορές που εμφανίζουν οι ανταποδοτικές
συντάξεις μας ,σε σχέση με εκείνες των συναδέλφων μας που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την
εφαρμογή του ως άνω Νόμου.
Παρά το ότι όλοι οι συνάδελφοι καθ΄όλη τη διάρκεια του εργασιακού μας βίου εισφέραμε
με ενιαίο τρόπο και με τις ίδιες εισφορές προς στους ασφαλιστικούς μας φορείς ΤΣΠ ΑΤΕ
και ΕΛΕΜ με το εκάστοτε ισχύον αυξημένο ποσοστό εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, πάντοτε υψηλότερον του ισχύοντος για τους ασφαλιζόμενους το Ι.Κ.Α,) αυτό δεν λήφθηκε υπόψη στον επανυπολογισμό των συντάξεων μας, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση μεταξύ μας και ως προς τις παροχές.

Ειδικότερα:
Α. Επανυπολογισμός των ήδη καταβαλλόμενων Κύριων Συντάξεων (προ της
13/5/2016).
Δυνάμει του Ν. 4387/2016, διενεργήθηκε επανυπολογισμός των συντάξεων για
τους συνταξιοδοτηθέντες πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (12.5.2016), μεταξύ των
οποίων συγκαταλέγονται και οι συνταξιούχοι της πρώην Αγροτικής Τράπεζας.
·

Στον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεών μας διαπιστώνεται ότι για τον προσδιορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης δεν λήφθηκε υπόψη το σύνολο των εν ενεργεία αποδοχών μας επί των οποίων πραγματοποιούνταν αυξημένες κρατήσεις καθ΄όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου,ενώ το αντίθετο θεσπίζεται για τους μετά την 12.5.2016 συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους μας , εισάγοντας έτσι αδικαιολόγητη διάκριση – σε βάρος των πρό της 12.5.2016 συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους .

·

Στον ίδιο, ως άνω Νόμο στον οποίο θεσπίζεται η «Ανταποδοτική Σύνταξη» των μετά το Νόμο 4387/16 συνταξιούχων, ορίζεται ότι στην ανταποδοτική σύνταξη των
νέων Συνταξιούχων, εκτός όλων των άλλων, συμπεριλαμβάνεται και αναλογία του
εν ενεργεία καταβαλλόμενου Επιδόματος γάμου , η οποία σε ποσό εξαρτάται από το
ύψος του σωρευτικού «Ποσοστού Αναπλήρωσης» κάθε Συνταξιούχου, όμως στην
προ της 13.5.2016 Ανταποδοτική Σύνταξη συνταξιούχων συναδέλφων μας, ΔΕΝ
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ενσωματώνεται η εν λόγω αναλογία επιδόματος γάμου , επομένως μετά την κατάργηση του οικογενειακού επιδόματος από 1.1.2019 οφείλεται η ενσωμάτωση της
αναλογίας του επιδόματος γάμου/οικογενειακό με τους ίδιους όρους.
Απ΄ τα προαναφερόμενα προκύπτει ουσιώδης διάκριση και σαφής άνιση μεταχείριση μεταξύ των μετά τις 13.5.2016 και των προ της 13.5.2016 συνταξιοδοτηθέντων συναδέλφων
μας, που αν και εισέφεραν αμφότεροι με τις ίδιες ηυξημένες κρατήσεις από εκείνες του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με αποτέλεσμα να διαπιστώνονται συγκριτικά μεταξύ τους τεράστιες διαφορές στα ποσά της ανταποδοτικής σύνταξης, παραβιάζοντας έτσι την αρχή της ανταποδοτικότητας μεταξύ εισφορών-παροχών, αλλά και της ισότιμης ανταποδοτικής αντιμετώπισης, σε βάρος όσων συναδέλφων συνταξιοδοτήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του
Ν.4387/2016, σε σχέση με τους συναδέλφους τους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την έναρξη του ως άνω Νόμου.
Η ουσιώδης διαφορά που γεννά τις τεράστιες αποκλίσεις στο σκέλος της ανταποδοτικής
σύνταξης και σύμφωνα με τον Νόμο 4387/16 είναι η βάση υπολογισμού ώστε να προκύψει η ανταποδοτική σύνταξη:
➔ στις νέες συντάξεις των συνταξιούχων ΑΤΕ βάσει του άρθρου 28 παρ. 2 λαμβάνονται ως βάση υπολογισμού οι συνολικές ετήσιες αποδοχές [ μισθοί, δώρα, επιδόματα, υπερωρίες κ.λ.π. δηλαδή τις ασφαλιστέες αποδοχές ] από τον Ιανουάριο του έτους 2002, οι οποίες υπόκειντο σε εισφορές.
Eνώ
➔ για τις προ της 13/5/2016 συντάξεις συναδέλφων μας η βάση υπολογισμού σύμφωνα με τους όρους του τέως ΤΣΠ ΑΤΕ -ήταν ένα μέρος μόνοναπο τον τελευταίο εξόδιο μισθό και όχι όλες οι αποδοχές ,παρά το ότι οι ηυξημένες εισφορές
μας υπολογίζονταν και κρατούνταν πάνω στο σύνολο των αποδοχών μας.
Επισημαίνουμε εδώ ότι με βάση τις οικείες διατάξεις του Νόμου 4387/2016 οι
συντάξεις υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές επι των οποίων εχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές και όχι με βαση τις καταστατικές διατάξεις του κάθε Ταμείου
εν προκειμένω του ΤΣΠ-ΑΤΕ, οι οποίες δεν συμπεριελάμβαναν στον υπολογισμό
της σύνταξης το σύνολο του ασφαλιζόμενου μισθού, παρά μόνον τον βασικό μισθό,την πολυετία, επιστημονικό και βαθμού, παρά το ότι καταβάλλονταν εισφορές
επι του συνόλου των αποδοχών.
Β. Επανυπολογισμός Επικουρικών συντάξεων για τους συνταξιοδοτηθέντες προ της

13.5.2016 συναδέλφους μας

Το ίδιο φαινόμενο διάκρισης μεταξύ νέων και προ της 13.5.2016συνταξιούχων συναδέλφων μας διαπιστώνεται και στον τελευταίο επανυπολογισμό της επικουρικής μας σύνταξης , που αποτυπώνεται στα εκκαθαριστικά σημειώματα επικουρικών του Ιουλίου
2020.
Διαπιστώνεται και εδώ ότι δεν υπολογίστηκαν στους «παλαιότερους» προ της
13/5/2016 συνταξιούχους συναδέλφους μας, όλες οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές
τους προς τον Ε.Λ.Ε.Μ, όπως αναγνωρίζονται στους «νέοτερους» μετά την ισχύ του
Νόμου 4387/2016, συναδέλφους μας, ενώ όλοι μας εχουμε καταβαλει τις ίδιες ηυξημένες εισφορές (διπλάσιες) για επικούρηση με αποτέλεσμα οι προ της 13.5.2016 συνταξιούχοι να εισπράττουν ως επικουρική το 40-50% περίπου των επικουρικών συντάξεων που
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λαμβάνουν οι μετά την 13.5.2016 συναδέλφοί μας, παραβιάζοντας έτσι τις Αρχές της Αναλογικότητας και της Ισότητας. Υπενθυμίζουμε ότι το 2007 η ΑΤΕ προεξόφλησε τις προς
τους συνταξιούχους και εφεξής συνταξιοδοτούμενους υποχρεώσεις της με την καταβολή
380.000.000 e προς τον τότε ΕΤΑΤ, οπως όριζε ο Ν.3522/2006
Συνοψίζοντας:

- Η αδικαιολόγητη διάκριση, δεδομένης της καταβολής των ίδιων εισφορών προς τον

ασφαλιστικό μας φορέα αλλά λήψης διαφορετικών παροχών από αυτόν, μεταξύ των
νέων και των προ της 13/5/2016 συνταξιούχων συναδέλφων μας, σε βάρος των τελευταίων, πρέπει να εξαλειφθεί και να αποκατασταθεί επανυπολογίζοντας ορθά και δίκαια
την ανταποδοτική τους σύνταξη στην βάση των πραγματικών , των συνολικών και των
ηυξημένων εισφορών τους , πάνω δηλαδή στην ίδια βάση με τους μετά την 13.5.2016
συναδέλφους μας , δηλαδή εφ΄ όλων των ασφαλιστέων αποδοχών για τις οποίες καταβάλαμε όλοι ηυξημένες εισφορές (μισθοί, δώρα, επιδόματα υπευθύνων θέσεων, εξειδικευμένης θέσεως, υπερωρίες κλπ) από τον Ιανουάριο του 2002 και εφεξής.

- ο επανυπολογισμός των παλαιών συντάξεων, κύριων και επικουρικών, πρέπει να γίνει
ορθώς και επακριβώς, για λόγους αρχής Δικαίου, Ισονομίας και Αναλογικότητας, με
τον ίδιο τρόπο που γίνεται με τις νέες των συναδέλφων μας, για να υπάρχει πλήρης
και απόλυτη αντιστοίχιση προς αποκατάσταση της αναλογικότητας των εισφορών με
τις παροχές προς καθορισμό της προσωπικής διαφοράς, όπως άλλωστε προβλέπουν και
τα σχετικά άρθρα και κυρίως το άρθρο 33 παρ. 1 [ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25
του ν. 4445/2016 ].

Γ. Νέες Κύριες Συντάξεις (μετά την 13.5.2016)

Ήδη, έχουμε ενημερωθεί/πληροφορηθεί για τις απονεμηθείσες νέες συντάξεις σε συναδέλφους μας, οι οποίοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 13η Μαίου 2016
και ως εκ τούτου συνταξιοδοτήθηκαν βάσει των διατάξεων του ανωτέρω νόμου [ άρθρα 7,
8 8, 28, 30 κ.λ.π. ].
Διαπιστώσαμε όμως, ότι το πρόσθετο ποσοστό αναπλήρωσης το οποίο προβλέπεται,
έχει υπολογισθεί με αρχική ημερομηνία υπολογισμού την 1η Ιανουαρίου 1993 και εφεξής
σε αντίθεση με τη σαφή διάταξη του νόμου 4387/16 άρθρο 30 ότι " ... το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά θα υπολογίζεται με
ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα [1%] επιπλέον εισφοράς….".
Επισημαίνουμε σχετικώς ότι προ της 1.1.1993 το ισχύον κατά καιρούς ποσοστό συνολικής
εισφοράς (εργαζόμενου και εργοδότη) στο ΤΣΠ ΑΤΕ ήταν πάντοτε υψηλότερον του αντίστοιχου του ΙΚΑ (ΤΣΠΑΤΕ36% , έναντι 20% του ΙΚΑ ).
Επίσης, σε ενστάσεις κατά των αποφάσεων, το ΕΦΚΑ είτε δεν απαντά, είτε όπου
απάντησε, ανέμενε την διόρθωση του λογισμικού του, που να υποστηρίζει τροποποιητικές
αποφάσεις συνταξιοδότησης και εκ νέου επανυπολογισμό. Όπως είμαστε σε θέση να γνω3

ρίζουμε το λογισμικό διορθώθηκε τον Νοέμβριο του 2020 αλλά το ΕΦΚΑ δεν τροποποιεί τι
ς λανθασμένες αποφάσεις επικαλούμενο, είτε φόρτο εργασίας, είτε ότι η εντολή της Διοίκησης του ΕΦΚΑ είναι να δίνουν προτεραιότητα στις καινούργιες συντάξεις και δεν γνωρίζουν πότε θα γίνει ο επανυπολογισμός.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ αναφέρουμε λανθασμένες αποφάσεις ανταποδοτικής σύνταξης.
1. Αποφ. 1311/25.10.2017 ΕΦΚΑ Λαμίας που υπολογίζει μηδέν επιπλέον ποσοστιαίες
μονάδες και μηδέν συντελεστή αναπλήρωσης.
2. Αποφ. 2253/14.9.2020 ΕΦΚΑ Καβάλας που υπολογίζει μηδέν ποσοστιαίες μονάδες
και μηδέν συντελεστή αναπλήρωσης.
Επομένως το ζήτημα για τους συνταξιούσους π. ΑΤΕ, μετά την 13.5.2016 είναι ο λανθασμένος υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης, η ολιγωρία και η μη ανταπόκριση
του ΕΦΚΑ να διοθρώσεις της υπό ένσταση αποφάσεις από το 2017 – 2018- 2019 -2020.
Παράδειγμα απώλειας μηνιαίας σύνταξης για συντάξιμες αποδοχές 2700 ευρώ, με 30 –
35 έτη ΤΣΠΑΤΕ και επιπλέον συντελεστή αναπλήρωσης 18% είναι 486 ευρώ.
Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι οφείλετε να παρέμβετε για τη διόρθωση του μέχρι σήμερα λανθασμένου, εις βάρος των ασφαλισμένων, τρόπου υπολογισμού του πρόσθετου ποσοστού αναπλήρωσης και μάλιστα για τις ήδη εκδοθείσες Αποφάσεις Απονομής Σύνταξης.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Παρακαλούμε να εξετάσετε τα προβλήματα που σας θέσαμε και να μεριμνήσετε ώστε να
δοθούν οδηγίες στις αρμόδιες κατά θέμα υπηρεσίες σας, για την επίλυσή τους, και εντός
των πλαισίων δικαιοσύνης, αναλογικότητας και ισονομίας.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σταδίου 29 – Τ.Κ. 105 59 Αθήνα
2. ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Τοπικό Υπ/μα Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων (ΤΣΠ-ΑΤΕ)
Δραγατσανίου 8 (1ος όροφος) – Τ.Κ. 105 59 Αθήνα
3. Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
Γ’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων (τ.ΕΤΕΑΜ, τ.ΕΛΕΜ)
Πειραιώς 9-11 Τ.Κ.105 52 Αθήνα
4. Συνήγορο του Πολίτη
Χαλκοκονδύλη 17 Αθήνα
Τκ 104 32
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