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ΣΥΛΛΟΓΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ    

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ        

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 –  Τ.Κ. 106 71                            

ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583      

FAX : 210 36 02 101      

email :silsinate@hotmail.com    

 

Αρ. Πρωτ.: 4                          Αθήνα, 17.2.2021 

 

Προς τους 

1. Διοικητή e-ΕΦΚΑ - κ. Χρήστο Χάλαρη 

2. Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ - κ. Παγώνη Νικόλαο 

Ενταύθα 

 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α 

ΘΕΜΑ : Τα Σοβαρά Προβλήματα που Δημιουργούν οι Επανυπολογισμένες Κύριες, [από 

1.3.2019], και Επικουρικές, [από Ιούνιο – Ιούλιο 2020], Συντάξεις των 

Δικαιούχων πρώην Υπαλλήλων ΑΤΕ. 

Κύριε Διοικητή, 

Κύριε Υποδιοικητή, 

 

I. Εισαγωγικά 

1. Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ.: 1/18.1.2021 εγγράφου μας, προς τη Γενική Δ/νση του e-

ΕΦΚΑ, με το παρόν  Υπόμνημα εξειδικεύουμε τα προβλήματα και τις επιπτώσεις από τον 

επανυπολογισμό των Συντάξεών μας. 

Με την ανάρτηση, [με καθυστέρηση 19 μηνών], και των τελευταίων «Μηνιαίων 

Ενημερωτικών Σημειωμάτων Πληρωμής Σύνταξης», [στο εξής ΜΕΣ], μετά τον, από την 

1.3.2019, επανυπολογισμό των Κύριων Συντάξεών μας καθώς και των «Αναλύσεων 

Πληρωμής Επικουρικής Σύνταξης», [στο εξής ΑΕΣ], στις οποίες αποτυπώνεται η πορεία προς 

το δεύτερο "επανυπολογισμό" των Επικουρικών Συντάξεων των μηνών Ιουνίου – Ιουλίου 

2020, θέτουμε υπόψη σας τα προβλήματα και τις συνέπειες που δημιουργούν οι 

επανυπολογισμοί αυτοί σε βάρος των Συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ και όχι μόνο. 
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Συνοπτικά, στο παρόν Υπόμνημα αναπτύσσονται τα ακόλουθα θέματα: 

 Για την Κύρια Σύνταξη 

Ανάγκη διευκρίνισης και αιτιολόγησης των παραμέτρων που λήφθηκαν υπόψη για τον 

επανυπολογισμό. 

 

Διευκρίνιση του τρόπου προσδιορισμού ειδικότερα των Ποσοστών Αναπροσαρμογής 

των Συνταξίμων Αποδοχών των Παλαιών Συνταξιούχων. 

 

Μη συνυπολογισμός του μη καταργηθέντος Επιδόματος Γάμου των παλαιών 

Συνταξιούχων. 

 

Εσφαλμένη προσαύξηση των Συντελεστών Αναπλήρωσης, σε μη εφαρμογή των 

διαχρονικά καταβληθεισών επιπλέον εισφορών. 

 

Μη συνυπολογισμός των εξαγορασμένων πλασματικών χρόνων ασφάλισης, λόγω της 

καταβολής επιπλέον εισφορών. 

 

Μη συνυπολογισμός όλων ανεξαιρέτως των χρόνων ασφάλισης σε οποιοδήποτε 

Φορέα. 

 

Οριστικοποίηση του Χρόνου έναρξης του επανυπολογισμού της Κύριας Σύνταξης των 

παλαιών Συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ. 

 

 Για την Επικουρική Σύνταξη 

Μη ορθός υπολογισμός του ποσού της μείωσης του Ν. 4093/2012 στην Επικούριση, 

μετά τον επανυπολογισμό της Κύριας Σύνταξης. 

 

Άνευ Νόμου αδικαιολόγητη εμφάνιση Προσωπικής Διαφοράς, στις Επικουρικές 

Συντάξεις του 2020, αντί ενός "Διορθωτικού Ποσού" στο σκέλος των Κρατήσεων. 

 

Μη συνυπολογισμός στους παλαιούς Συνταξιούχους των επιπλέον εισφορών που 

έχουν καταβάλλει. 

 

Εσφαλμένος και άνευ νομίμου ερείσματος τρόπος μεταχείρισης της ΕΑΣ των 

"επανυπολογισμένων" Επικουρικών Συντάξεων. 

 

Εσφαλμένα και άνευ νομίμου ερείσματος ποσοστά Επιδόματος Οικογενειακών Βαρών 

και εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ. 
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II. Προβλήματα – Συνέπειες Επανυπολογισμού Κύριων Συντάξεων 

2. Στα ΜΕΣ του έτους 2019, τα οποία είχαν αρχίσει να αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του e-

ΕΦΚΑ από τα τέλη του 2019 μέχρι πρόσφατα, δεν διευκρινίζονται : 

 ούτε οι αρχικές Συντάξιμες Αποδοχές που λήφθηκαν υπόψη ως βάση για τον 

επανυπολογισμό της Κύριας Σύνταξης των Συναδέλφων μας, 

 ούτε η διαδικασία που ακολουθήθηκε, ούτε ο Συντελεστής Αναπροσαρμογής των ως 

άνω Συντάξιμων Αποδοχών, από την ημέρα συνταξιοδότησης κάθε δικαιούχου  μέχρι 

τον επανυπολογισμό της 1.3.2019,  

 ούτε ο Συντελεστής Αναπροσαρμογής που πράγματι δικαιούται, κάθε Συνταξιούχος, 

κατά τον επανυπολογισμό, 

ώστε να είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε την ορθότητά τους στον καθορισμό του 

ύψους της Ανταποδοτικής μας Σύνταξης και της Προσωπικής μας Διαφοράς, [στο εξής Π/Δ]. 

Συνεπώς, μέχρι να κοινοποιηθούν ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ απονομής της 

επανυπολογισμένης Σύνταξής μας, επιφυλασσόμεθα παντός δικαιώματός μας, για υποβολή  

ενστάσεων.  

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οφείλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα επιμέρους 

προβλήματα και τις συνέπειές τους, για τους Συνταξιούχους γενικότερα και ειδικότερα για 

όσους έχουν καταβάλλει υψηλότερες εισφορές από εκείνες του e- ΕΦΚΑ. 

3. Σχετικά με την περίοδο αναπροσαρμογής των «Συνταξίμων Αποδοχών», [«Συντάξιμου 

Μισθού», κατά το Ν. 4387/16], των παλαιών Συνταξιούχων, επισημαίνουμε τα εξής : 

 «Στις Χρήσιμες Πληροφορίες» των ως άνω ΜΕΣ, αναφέρεται ότι ο Συντάξιμος Μισθός 

μας αναπροσαρμόστηκε μέχρι τη 12.5.2016, ημερομηνία που προέβλεπε αρχικά ο Νόμος 

4387/2016, δεδομένου ότι από 1.1.2017 είχε θεσπιστεί γενική αύξηση όλων των 

Συντάξεων. Με μεταγενέστερο Νόμο, όμως, η χορήγηση της αύξησης αυτής ορίσθηκε να 

αρχίσει πέντε [5] χρόνια αργότερα. Προκειμένου, συνεπώς, να προσδιοριστούν οι σωστές 

Π/Δ, πρέπει να συγκριθούν ποσά, τα οποία να αναφέρονται στην ΙΔΙΑ χρονική στιγμή, 

εκείνου του επανυπολογισμού, και για το λόγο αυτό, ΖΗΤΟΥΜΕ όπως ο χρόνος 

αναπροσαρμογής του Συντάξιμου Μισθού μας επεκταθεί μέχρι και την 31.12.2018, ώστε 

όλα τα προς σύγκριση μεγέθη, [καταβαλλόμενη και Ανταποδοτική Σύνταξη], να έχουν 

αναχθεί στην ημερομηνία αυτή, και, συνεπώς να είναι χρονικά συγκρίσιμα. 

4. Σε σχέση, εξάλλου, με το δικαιούμενο «Επίδομα Γάμου» των προ της 12.5.2016 

Συνταξιούχων, επισημαίνουμε ότι : 

Έχοντας υπόψη ότι (1) ως ασφαλισμένοι, οι νυν Συνταξιούχοι, της πρώην ΑΤΕ κατέβαλαν 

ασφαλιστικές εισφορές και επί του Επιδόματος Γάμου που λάμβαναν, (2) οι μετά το Νόμο 

4387/16 Συνταξιούχοι ενσωματώνουν, στην Ανταποδοτική τους Σύνταξη, το Επίδομα 

Γάμου τους, [άρθρο 8, παρ. 2α, όπως ισχύει, και Αιτιολογική Έκθεση άρθρου 8], (3) κατ’ 
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επιταγή της υπερνομοθετικής ισχύος 102 ΔΣΕ και της Αρχής της Ανταποδοτικότητας, 

δικαιούμαστε Επιδόματος Γάμου, και (4) κατ’ άρθρο 1 του Νόμου 4387/16 και των 

«Στόχων» της Αιτιολογικής του Έκθεσης έπρεπε να ισχύουν «όμοιοι κανόνες για όλους, 

παλαιούς και νέους συνταξιούχους», οι οποίοι κανόνες στην προκειμένη περίπτωση 

παραβιάζονται, συνακόλουθα, και η Αρχή της Ισότητας, ΖΗΤΟΥΜΕ, συνεπώς,  να χορηγηθεί 

Επίδομα Γάμου 10% επί του αθροίσματος της Εθνικής και της Ανταποδοτικής μας 

Σύνταξης, καθώς και επί κάθε άλλης μελλοντικής εισοδηματικής μας αύξησης, όπως ισχύει 

παγίως.   

Επιπλέον, επικαλούμαστε την ακόλουθη καταλυτικής σημασίας επίσημη δήλωση του 

αρμόδιου τότε Υπουργού, ο οποίος, απαντώντας  στην από 3.7.2019 επιστολή του κ. 

Henrik Kristensen, Αναπληρωτή Εκτελεστικού  Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων, σχετικά με αναφορά της ΟΜΕ-ΟΤΕ, σημειώνει, μεταξύ άλλων, τα 

εξής : 

«As explicitly stressed in both our previous memoranda [on 15.3.2019 

and on 12.6.2019] … it is noted once again that no cuts were made 

to pension amounts by virtue of Law 4472/2017 and Law 

4387/2016, as the so – called cuts were repealed by virtue of a 

subsequent provision of Law 4583/2018, [article 1]». 

Δηλαδή, ακόμη και ο Υπουργός Εργασίας επιβεβαιώνει ότι το Επίδομα Γάμου δεν έχει 

καταργηθεί και επομένως ότι το Επίδομα αυτό, πρέπει να μας καταβάλλεται. 

5. Σε ό,τι δε αφορά στην προσαύξηση των Συντελεστών Αναπλήρωσης, λόγω της 

καταβολής υψηλότερων ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών, επισημαίνουμε τα ακόλουθα : 

Επειδή, έχουμε καταβάλλει αδιαλείπτως υψηλότερα ποσοστά εισφορών έναντι εκείνων του 

ΙΚΑ - ΕΦΚΑ από την πρόσληψή μας, ως μονίμων υπαλλήλων, στην ΑΤΕ, μέχρι και την 

31.12.2010 ή την προγενέστερη, από την ημερομηνία αυτή, συνταξιοδότησή μας, και όχι 

μόνο από το 1987 και μετά, όπως βεβαιώνεται ότι να έχει ληφθεί υπόψη, από το 

αναγραφόμενο στα ΜΕΣ χρόνο έναρξης καταβολής τους,  τα οποία υψηλότερα ποσοστά 

εισφορών μας δεν συνυπολογίσθηκαν, ούτε στο σύνολό τους, ούτε σωστά, ώστε να 

βελτιωθεί ο προβλεπόμενος από το Νόμο Συντελεστής, με αποτέλεσμα να λαμβάνουμε 

μικρότερη της δικαιούμενης Ανταποδοτική Σύνταξη, ΖΗΤΟΥΜΕ τον πλήρη συνυπολογισμό 

τους, όπως ακριβώς ορίζει ο Νόμος. 

Σημειώνουμε δε ότι από τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δεύτερη σελίδα των 

επανυπολογισμένων ΜΕΣ, έχει παραλειφθεί έως και το 100% του χρόνου, [για 

συνταξιοδοτηθέντες μέχρι την 31.12.1986], για τον οποίο έχουν πράγματι καταβληθεί 

υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. 
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6. Επιπρόσθετα, σε σχέση με τους αναγνωρισμένους και εξαγορασμένους πλασματικούς 

χρόνους ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν με την από μέρους μας καταβολή των 

υψηλότερων ασφαλιστικών εισφορών, επισημαίνουμε ότι : 

Επειδή, έχουν πράγματι καταβληθεί υψηλότερα ποσοστά εισφορών για τους 

αναγνωρισμένους και εξαγορασμένους πλασματικούς χρόνους ασφάλισής μας, που 

αφορούν σε χρόνο στρατού ή σπουδών ή άδειας άνευ αποδοχών κ.λ.π., τα οποία ποσοστά 

δεν λήφθηκαν υπόψη, με αποτέλεσμα η Ανταποδοτική μας Σύνταξη να είναι μικρότερη, 

ΖΗΤΟΥΜΕ το συνυπολογισμό όλων των επιπλέων αυτών εισφορών, σύμφωνα με το Νόμο. 

7. Σε σχέση, εξάλλου, με τους αναγνωρισμένους συνολικούς χρόνους ασφάλισης που 

εμφανίζονται στα   ΜΕΣ, επισημαίνουμε τα ακόλουθα : 

Επειδή, αποδεδειγμένα κάποιοι εξ ημών έχουμε αναγνωρισμένες ημέρες ασφάλισης, οι 

οποίες δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αρχικής μας Σύνταξης, με 

αποτέλεσμα να μην έχουν ληφθεί υπόψη ούτε κατά τον επανυπολογισμό της, γεγονός που 

έχει οδηγήσει σε μικρότερη, σε σχέση με  την ορθή, Ανταποδοτική Σύνταξη, ενίοτε και της 

Εθνικής, ΖΗΤΟΥΜΕ το συνυπολογισμό τους, σύμφωνα με την Αρχή της, έμμεσης έστω, 

Ανταποδοτικότητας, ώστε να ανέλθουν στο σωστό ύψος οι Συντάξεις αυτές. 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη δεσμευτικότητα των στοιχείων των αρχικά εκδοθεισών 

Πράξεων Απονομής Συντάξεων, καθίσταται απαράδεκτος ο όποιος κατά τον επανυπολογισμό, 

περιορισμός  του ήδη αναγνωρισμένου συνολικού χρόνου ασφάλισης, έστω και κατά μία (1)  

ημέρα.  

8.  Με δεδομένο δε το πραγματικό γεγονός ότι ο επανυπολογισμός των Κύριων Συντάξεων 

των Συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε με το πρώτο, μετά απ' 

αυτόν, ΜΕΣ του Μαρτίου 2019, θα πρέπει :  

 είτε να χορηγηθούν τα αναδρομικά δύο μηνών, [Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019], 

του 1/5 της αρνητικής Π/Δ, στους δικαιούχους Συναδέλφους μας, ΕΑΝ ο 

επανυπολογισμός θεωρηθεί ότι ισχύει από την 1.1.2019, και να εκδοθούν τα ΜΕΣ 

των δύο (2) αυτών μηνών,  

 είτε, να αναρτηθούν τα ΜΕΣ των δύο ως άνω μηνών, με τα προ του 

επανυπολογισμού ισχύοντα στοιχεία, ΕΑΝ ο επανυπολογισμός των Κύριων 

Συντάξεών μας ισχύει πράγματι από την 1.3.2019. 

 

III. Προβλήματα - Συνέπειες Επανυπολογισμού Επικουρικών Συντάξεων. 

 

9.  Στα πλαίσια των επιταγών του Ν. 4670/20 και της σχετικής Υπουργικής Εγκυκλίου, 

προχώρησε, ως ΜΗ όφειλε, για δεύτερη φορά, "επανυπολογισμός" των Επικουρικών μας 

Συντάξεων, αφού θα αρκούσε οι Επικουρήσεις των 250.000 περίπου Συνταξιούχων και 
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μόνον αυτών, που είχαν μειωθεί, με την ακυρωθείσα, από την Ολομέλεια του ΣτΕ, Υ.Α., να 

αποκατασταθούν με την αναγκαία "Προσωπική Διαφορά", [στο εξής Π/Δ]. 

 

Αντ' αυτού, από τις ΑΕΣ των μηνών Ιουνίου - Ιουλίου 2020, αναδεικνύονται απαράδεκτα 

προβλήματα και δυσμενέστατες συνέπειες σε βάρος των Συνταξιούχων και ειδικότερα ημών 

της πρώην ΑΤΕ, τα οποία αναλύουμε, στη συνέχεια, κατά χρονολογική σειρά εμφάνισης και 

βαρύτητάς τους. 

10.  Συνέπειες της ΑΕΣ Ιουνίου 2020 

 10.1. Μείωση Επικουρήσεων με το Ποσό 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 τότε 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 

την 1.1.2019, επανυπολογισμένες  παλαιές : 

«[ … ] 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 ». 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο e-ΕΦΚΑ σε Συναδέλφους, στους οποίους απονεμήθηκε 

Κύρια Σύνταξη, με το καθεστώς του ΤΣΠΑΤΕ, και, μεταγενέστερα, Επικουρική 

Σύνταξη, με βάση το Ν. 4387/16, υπολόγισε τη μείωση του Ν. 4093/12 στην Κύρια 

Σύνταξή τους, [μέχρι βεβαίως την 31.12.2018], ΜΟΝΟ επί του υπολοίπου ποσού 

της Σύνταξής τους αυτής, δηλαδή, του ποσού που απομένει 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. 
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 Με τα δεδομένα αυτά, εφόσον : 

• η Κύρια Σύνταξη «δεν είναι πρόσφορο κριτήριο», για να διαμορφώνει, δια του 

Ν. 4093/12, τη μείωση της Επικουρικής Σύνταξης, κατά λογική δε 

αναγκαιότητα ούτε το αντίστροφο μπορεί να είναι "πρόσφορο κριτήριο", 

• από την 1.1.2019, η Κύρια Σύνταξη ΔΕΝ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ πλέον με τη μείωση 

του Ν. 4093/12, 

• ο e-ΕΦΚΑ αναγνωρίζει και ήδη 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  

• η «ΗΔΙΚΑ» με κάθε μεταβολή στα συνταξιοδοτικά στοιχεία της μίας Σύνταξης 

του δικαιούχου, μεταβάλλει και την άλλη Σύνταξή του, 

έπεται 

 ότι από την 1.1.2019, οι Επικουρικές Συντάξεις, το αρχικό «Σύνολο Αποδοχών» των 

 οποίων δεν υπερβαίνει τα 1.634,00 Ευρώ, έπρεπε να υφίστανται μηδενική 

 μείωση από το Ν. 4093/12, διότι, μετά την αφαίρεση των μειώσεων των τριών (3) 

 ως άνω μνημονιακών Νόμων, το υπόλοιπο ποσό ανέρχεται σε 1.000,01 Ευρώ, το οποίο, 

 όπως ακριβώς ο Νόμος 4093/2012 ορίζει, δεν υπόκειται στη μείωση αυτή,  πράγμα, 

 όμως, δεν συμβαίνει και έτσι μειώνονται, ως μη όφειλαν, οι Επικουρήσεις μας. 

10.2. Εμφάνιση Π/Δ στις ΑΕΣ Ιουνίου 2020 

 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 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 λογικά να είχε 

υλοποιηθεί ΟΧΙ με την επιβολή της Π/Δ στο σκέλος των «Αποδοχών», αλλά με την 

εισαγωγή ενός «Διορθωτικού Ποσού», με αρνητικό πρόσημο, [ίσο με τη διαφορά το 

ποσό της ΕΑΣ μεταξύ των μηνών Μάιου και Ιουνίου 2020] στο σκέλος των 

«Κρατήσεων» και μάλιστα ΠΡΙΝ από τον υπολογισμό της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ, 

ώστε να υλοποιηθεί η ως άνω δέσμευση του Νόμου και μη χαθεί, στο μέλλον και, 

μάλιστα, άνευ Νόμου, η όποια αγοραστική αξία των Επικουρικών Συντάξεων, λόγω 

του συμψηφισμού της νόμω ανύπαρκτης Π/Δ με μελλοντικές αυξήσεις.  
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11.  Συνέπειες της ΑΕΣ Ιουλίου 2020 

 11.1. Χωρίς διάταξη Νόμου, ούτε εφαρμοστική Υ.Α., έγινε, τον Ιούλιο 2020, ένας 

 όλως 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 του Επιδόματος 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», του Ιουνίου 2020, μείον το άθροισμα των «Μειώσεων των Νόμων 

3986/11, 4024/11, 4051/12, 4093/12 και 4052/12  [ήτοι το 5,20%]. 

 11.2. Με τον απαράδεκτο αυτόν «επανυπολογισμό» των Επικουρικών μας 

 Συντάξεων, επέρχονται, σε βάρος μας, οι εξής δυσμενείς συνέπειες : 

 Επιβάλλεται de facto η λογική του κριθέντος ως αντισυνταγματικού, με τις υπ’ 

αριθ. 1889,1890,1891/2019 Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, 

επανυπολογισμού των Επικουρικών Συντάξεων, με Συντελεστή Επανυπολογισμού 

μικρότερο ή ίσο προς τη μονάδα, [Σ.Ε. ≤ 1], με αποτέλεσμα οι προ της 12.5.2016 

Συνταξιούχοι να χάνουν, κατά μέσον όρο, το 30% περίπου της επανυπολογισμένης 

Επικούρησής τους, [στο εξής Ε/Ε], όπως ρητά αναγνωρίζει με έγγραφό του προς το 

ΣτΕ, το αρμόδιο Υπουργείο.  

 Η προκύπτουσα Ε/Ε είναι μειωμένη κατά το ποσό της παράνομης, από την 

1.1.2019 και εφεξής, μείωσης του Ν. 4093/12 τις Επικουρικές Συντάξεις, με Σύνολο 

Αποδοχών άνω των 1.634,00 Ευρώ, όπως αναλύεται ανωτέρω. 

 Η προκύπτουσα Ε/Ε είναι μειωμένη κατά το ποσό της μείωσης του Ν. 3986/11, το 

οποίο ποσό τόσο ο Ν. 4387/16 όσο και ο αρμόδιος Υπουργός, με το από 24.2.2020 

ως άνω έγγραφό του στη Βουλή των Ελλήνων, αναγνωρίζουν ότι εξακολουθεί, και 

μετά τον επανυπολογισμό να διενεργείται και να καταχωρείται στο σκέλος των 

«Κρατήσεων», όπως γίνεται και με τις Κύριες Συντάξεις.  

Με την αυθαιρεσία, όμως, αυτή, ένας πόρος που έχει θεσπιστεί, με το Νόμο 

3986/2011, υπέρ του ΑΚΑΓΕ, καθίσταται, άνευ Νόμου, έσοδο του e-ΕΦΚΑ [ αυτό 

γίνεται άμεσα αντιληπτό από τις «Αναλύσεις Πληρωμής» των μηνών Ιουνίου – 
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Ιουλίου 2020 ιδίως των μετά το Ν. 4387/16 απονεμηθεισών Επικουρήσεων], 

και μειώνει, ως μη όφειλε τη βάση επί της οποίας θα υπολογίζονται οι όποιες 

μελλοντικές αυξήσεις.  

 Το ποσό του Επιδόματος των «Οικογενειακών Βαρών» ανερχόμενο, για τους 

έγγαμους, σε ποσοστό ανώτερο του 10% που ορίζει ο Νόμος, [στις Ε/Ε 

υπερβαίνει το 20%], τελεί υπό τον κίνδυνο της συρρίκνωσής του, κατ’ εφαρμογή 

του νόμιμου ποσοστού, με αρνητικές επιπτώσεις στις Επικουρικές Συντάξεις όλων 

των δικαιούχων. 

 Το ποσό της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ είναι μικρότερο του 6% που ορίζει ο Ν. 

4387/16, άρθρο 44, πράγμα που ενέχει το αντίστροφο από τον ως άνω κίνδυνο, 

[επαύξησης, αντί συρρίκνωσης του ποσού,] το ίδιο, όμως, αποτέλεσμα, [τη 

μείωση της Επικούρισης]. 

Κύριε Διοικητή,  

Κύριε Υποδιοικητή, 

 

12. Σύμφωνα με τα ως άνω συνοπτικά αναλυθέντα προβλήματα και τις συνέπειες των 

αναπροσαρμοσμένων, γενικά από την 1.1.2019, και, ειδικά για τους Συνταξιούχους της 

πρώην ΑΤΕ, από 1.3.2019, Κύριων Συντάξεων καθώς και των από 1.7.2020 ξανά - 

"επανυπολογισμένων" Επικουρικών Συντάξεών μας, γίνεται αβίαστα αντιληπτή η έκταση και 

η βαρύτητα των αρνητικών συνεπειών τους που αντιμετωπίζουν πρώτιστα οι παλαιοί 

Συνταξιούχοι, οι οποίοι, από το 2011 και μέχρι σήμερα, έχουν υποστεί υπερβολικές 

μειώσεις στα εκ Συντάξεων εισοδήματά τους.  

Σημειώνουμε δε ότι η  χορηγηθείσα στις 23.10.2020 "αποζημίωσή" τους, δεν καλύπτει ούτε 

το 5% των απωλειών τους, ακριβώς επειδή δεν προσέφυγαν έγκαιρα και μαζικά στη 

Δικαιοσύνη. 

13.  Προκειμένου, συνεπώς, να αποφευχθούν νέες, μαζικές αποζημιωτικές Αγωγές, για το 

σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των ως άνω άδικων, παράλογων και, εν πολλοίς, άνευ 

νομίμου ερείσματος προβλημάτων και συνεπειών, 

παρακαλούμε 

να συγκαλέσετε σύσκεψη, με στελέχη του e-ΕΦΚΑ και εκπροσώπους των Συνταξιούχων, 

ώστε να εξευρεθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις και να αποφευχθούν νέες ψυχοφθόρες 

δικαστικές διενέξεις. 

Προσβλέποντας στη θετική ανταπόκρισή σας στην έκκλησή μας αυτή, ευχαριστούμε εκ των 

προτέρων για την ικανοποίηση του βάσιμου αυτού αιτήματός μας.  

Με Εκτίμηση 

για το Δ.Σ. 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ   ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

1. Πρόεδρο και Δ.Σ. ΑΓΣΣΕ και 

2. Πρόεδρο και Δ.Σ. ΟΣΤΟΕ  

(με την παράκληση για τη στήριξη και συμμετοχή τους στην προσδοκώμενη  

σύσκεψη και τη, λόγω του κύρους τους, δημοσιοποίηση του θέματος). 


