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Αθήνα, 15.4.2021
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Από την πρώτη στιγμή που έγινε ο επανυπολογισμός των
Συντάξεων μας, άρχισαν και τα προβλήματά μας. Άλλοι είδαν κάποια
χρήματα στους λογαριασμούς τους, άλλοι όχι. Τα μηνιαία εκκαθαριστικά
δεν υπήρχαν στο σύστημα για περισσότερο από 2 χρόνια - ακόμα και
σήμερα για κάποιους δεν εμφανίζονται - και 2 μήνες είναι
"εξαφανισμένοι" (Ιανουάριος και Φεβρουάριος του 2019). Αλλά και όταν
εμφανίστηκαν τα εκκαθαριστικά, τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα γιατί
παρουσιάστηκε όλο τοπίο των λαθών, των παραλείψεων, των αδικιών και
της ανισότητας στον τρόπου επανυπολογισμού των Συντάξεων.
Οι πιέσεις που ασκήσαμε για να έχουμε έστω και αυτό το
αποτέλεσμα ήταν μεγάλες. Σήμερα, εξακολουθούμε να πιέζουμε την
Πολιτεία και τους Φορείς, για μια κάποια λύση, αλλά δυστυχώς, και
λόγω των δύσκολων ημερών που ζούμε, δεν βλέπουμε καμία πρόοδο και
είμαστε αντιμέτωποι με τα εύλογα και δίκαια ερωτήματά σας. Αυτά
κυρίως εντοπίζονται, στον υπολογισμό των αυξημένων εισφορών που
καταβάλλαμε, τα εργασιακά χρόνια που δεν έχουν υπολογιστεί, αλλά και
το εξίσου σημαντικό θέμα της βάσης που επανυπολογίστηκε η Σύνταξή
μας.
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, βρισκόμαστε μπροστά στο
ενδεχόμενο να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη.
Το Δ.Σ. έχει απευθυνθεί σε έγκριτα δικηγορικά γραφεία, για να
πετύχει την καλύτερη και πιο συμφέρουσα προσφορά για τα μέλη του.
Πολύ σύντομα θα σας ανακοινώσουμε τις προσφορές που έχουμε λάβει,
αναλύσεις και οδηγίες για τα αναγκαία δικαιολογητικά, προκειμένου,
κάθε Συνάδελφος, να επιλέξει μόνος του, το δικηγορικό γραφείο που θα
τον εκπροσωπήσει καλύτερα, μια και όπως εξελίσσονται τα πράγματα,
εκτός από τα γενικά προβλήματα, ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης,
υπάρχουν και επιμέρους.

Στη συνέχεια, σας παραθέτουμε, μια σειρά ενεργειών που έχουν
ήδη γίνει από το 2016, μέχρι σήμερα, με αναφορά στις ανάλογες
Ανακοινώσεις προκειμένου, όποιος θελήσει να ενημερωθεί αναλυτικά.
➢ Στις 13.9.2016, ο Σύλλογός μας, προσέφυγε στο ΣτΕ με
αίτηση Ακύρωσης κατά διατάξεων του Ν. 4387/16 (νόμου
Κατρούγκαλου), όπως αυτές είχαν εξειδικευτεί με τις
εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις.
➢ Στις 19.9.2017 υποβλήθηκαν στο ΣτΕ, Πρόσθετοι Λόγοι
Ακύρωσης των εν λόγω διατάξεων και στις 15.10.2017
υποβλήθηκε αναλυτικό Υπόμνημα με ειδικότερη αναφορά
στην ανισότητα Εισφορών - Παροχών μεταξύ παλαιών και
νέων Συνταξιούχων.
➢ Με ανάρτησή μας, στις 4.3.2019, ενημερώνουμε τα μέλη
μας για την επιτακτική ανάγκη άμεσης αντίδρασης και
υποβάλλουμε έγγραφη Διαμαρτυρία στον ΕΦΚΑ - Τοπικό
Υποκ/μα
Εντασσομένων
Ταμείων
&
Κλάδων,
διαμαρτυρόμενοι για τον λανθασμένο υπολογισμό των
Κύριων Συντάξεών μας.
➢ Στη με ημερομηνία 8.10.2019 ανάρτησή μας, σας
γνωρίζουμε ότι μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, συνάντησαν το
Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ, και μεταξύ άλλων θεμάτων που
συζητήθηκαν, ήταν και τα προβλήματα που υπάρχουν από
τον επανυπολογισμό των Επικουρικών Συντάξεων.
➢ Με ανακοίνωση στις 24.11.2019, σας ενημερώνουμε για τη
συνάντηση που είχαν μέλη των Δ.Σ. και των δύο Συλλόγων
με τη Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπ.
Εργασίας, με αίτημα την πλήρη εφαρμογή του Ν. 4387/16.
Επιμείναμε να υπολογισθούν όλες οι συντάξεις, παλιών και
νέων Συνταξιούχων, επί όλων των αποδοχών που
καταβλήθηκαν εισφορές και για όλα τα συντάξιμα χρόνια,
συνυπολογιζόμενου
και
του
χρόνου
καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου μέχρι
της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας του
εργαζομένου από τον εργοδότη (άρθρο 127 Οργανισμού
ΑΤΕ).
➢ Στην ιστοσελίδα μας, (syntaxiouxosatebank.gr) στις
3.2.2020 αναρτήθηκαν οι απόψεις μας, επί του υπό
διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την "ασφαλιστική
μεταρρύθμιση",
τον
εντοπισμό
προβλημάτων
του
επανυπολογισμού των Συντάξεων που έχριζαν και χρήζουν
άμεσης αντιμετώπισης, απόψεις που υποβάλλαμε στον
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➢

➢

➢

Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Βρούτση
και την Υφυπουργό κα. Δ. Μιχαηλίδου.
Στη συνέχεια, στην ανάρτηση στις 27.7.2020, σας
γνωστοποιούμε την επαφή που είχαμε με τον Υποδ/ντή του
ΕΤΕΑΕΠ, όπου ένα από θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα
λάθη στον τρόπο επανυπολογισμού των Επικουρικών μας
Συντάξεων.
Στις 7.9.2020, σας γνωστοποιούμε το Υπόμνημα μας, προς
τον Πρωθυπουργό της Χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη, όπου
αναφέρουμε
τα
προβλήματα
στις
"αναμορφωμένες
Επικουρικές Συντάξεις" των παλαιών Συνταξιούχων, το
οποίο κοινοποιούμε στον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων αλλά και στη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.
Στις 25.1.2021, στην ιστοσελίδα μας, θα βρείτε το έγγραφο
μας, προς τον ΕΦΚΑ - Γενική Δ/νση, με θέμα
"Επανυπολογισμός Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων" με
κοινοποίηση στον Υφυπουργό Κοιν. Εργασίας, Κοιν.
Ασφαλίσεων & Κοιν. Αλληλεγγύης, στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στη Γεν.Δ/νση Επικουρικής
Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών και στο Συνήγορο του
Πολίτη.
Τέλος, στις 17.2.21 υπάρχει το Υπόμνημα προς το Διοικητή
και τον Υποδ/τή του e-ΕΦΚΑ
με θέμα τα "Σοβαρά
Προβλήματα που δημιουργούν οι Επανυπολογισμένες
Κύριες και Επικουρικές Συντάξεις των δικαιούχων πρώην
Υπαλλήλων της ΑΤΕ".

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Προχωράμε δυναμικά και σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο, παρ'
όλες τις δυσκολίες που έχει επιβάλλει η πανδημία.
ΤΟ Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

