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Αθήνα, 1.11.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ
1.
Μετά την υπαγωγή μας στην αντίληψη του ΕΟΠΥΥ, [1.6.2013],
παρακρατήθηκαν, από τις Συντάξεις μας, τα ακόλουθα ποσοστά επί των
εισοδημάτων μας αυτών, υπολογιζόμενα επί των αντίστοιχων, για κάθε
περίοδο ποσών :
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1.6.13 – 30.6.15

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
25 μήνες

1.7.15 – 30.6.16

12 μήνες

1.7.16 - σήμερα

16 μήνες (+)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
4%
Ονομαστική
Κύρια
Σύνταξη
6%
Ονομαστική
Κύρια
Σύνταξη
6%
Καταβαλλόμενη
Επικουρική Σύνταξη
6%
Καταβαλλόμενη Κύρια
& Επικουρική Σύνταξη

2.
Ο Σύλλογος έχει, εξ αρχής, αμφισβητήσει την παρακράτηση της
εισφορές υπέρ του ΕΟΠΥΥ επί της Ονομαστικής, αντί της Καταβαλλομενης,
Κύριας Σύνταξη, όπως ίσχυσε από 1.6.2013 έως 30.6.2016, και,
ακολούθως, την κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, [από 4% στο 6%], αύξηση του
ποσοστού της εισφοράς αυτής, που ισχύει από 1.7.2015 μέχρις ότου τα
ποσοστά αυτά μεταβληθούν και πάλι.
Επειδή, παρ’ όλα τα τεκμηριωμένα Υπομνήματά μας, μέχρι τέτοια εποχή
πέρσι, ουδεμία ένδειξη είχαμε, για επίλυση των ως άνω δύο θεμάτων,
προχωρήσαμε, την Άνοιξη 2017, στην άσκηση, δύο Αγωγών, κατά του
ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑ, για ό,τι έχει σχέση με την Κύρια και την Επικουρική
Σύνταξη αντίστοιχα.
3.
Πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκε δημόσια ότι τα επιπλέον
παρακρατηθέντα ποσά, από τον υπολογισμό της εισφοράς αυτής επί της
Ονομαστικής και Όχι της Καταβαλλόμενης Κύριας Σύνταξης, όπως ο
Νόμος 2084/1992 ορίζει, θα επιστραφούν, μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου
2018, καθώς επίσης ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν ΚΑΜΙΑ
απολύτως ενέργεια, [όπως υποβολή αίτησης], για το σκοπό αυτό.
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4.
Στις 11.10.2017, ο Σύλλογος ανέβασε στην Ιστοσελίδα του,
[www.syntaxiouxosatebank], μια πρώτη Ανακοίνωση για τα θέματα αυτά
και δημοσιοποίησε τη θέση ότι πρέπει να περιμένουμε, μέχρι το τέλος
του τρέχοντος έτους, να δούμε εάν υλοποιηθούν οι ως άνω δημόσιες
δεσμεύσεις και να αποφασίσουμε, στη συνέχεια, πως θα αντιδράσουμε.
5.
Η θέση μας αυτή δεν μεταβάλλεται, πλην όμως, το Δ.Σ., σε πρόσφατη
συνεδρίασή του, προχώρησε σε μία κίνηση προς το ΕΦΚΑ και έκρινε ότι
θα πρέπει και τα μέλη του Συλλόγου να προχωρήσουν σε μία σειρά
προπαρασκευαστικών ενεργειών.
6.
Συγκεκριμένα, η εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ στην Κύρια Σύνταξη, η
οποία από 1.7.2016 έπρεπε να υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου
ποσού, μέχρι και το Σεπτέμβριο 2016 υπολογιζόταν επί της Ονομαστικής
Κύριας Σύνταξης. Το ποσό, που καταβλήθηκε το Νοέμβριο 2016, για τα
επιπλέον παρακρατηθέντα στο ως 3/μηνο, υπολειπόταν κατά το 1/3
περίπου, από τα παρανόμως εισπραχθέντα.
Ο Σύλλογος αντέδρασε άμεσα, ζήτησε, μάλιστα, και έχει την υπέρ των
απόψεών του παρέμβαση του «Συνηγόρου του Πολίτη», ΧΩΡΙΣ μέχρι
σήμερα να έχουν αποδοθεί στους Συναδέλφους μας τα οφειλόμενα ποσά,
που υπολογίζονται γύρω στις 200.000,00 Ευρώ για όλους τους
Συνταξιούχους της ΑΤΕ.
Προκειμένου λοιπόν να προλάβουμε ανάλογη αφαίμαξη στα πολύ
περισσότερα αναδρομικά που δικαιούμαστε, υπολογίσαμε τα αναδρομικά
των 48 Συναδέλφων που μετέχουν στην αντίστοιχη Αγωγή, τα
κοινοποιήσαμε στον ΕΦΚΑ και ζητήσαμε να ληφθούν υπόψη κατά τον
έλεγχο των δικών τους υπολογισμών.
7.
Σε σχέση με τις δικές σας προετοιμασίες για το θέμα αυτό,
πιστεύουμε ότι πρέπει, εάν βεβαίως συμφωνείτε, να προχωρήσετε στις
ακόλουθες ενέργειες:
Πρώτη
Με βάση τις επικεφαλίδες του Πίνακα, που κοινοποιήσαμε στον ΕΦΚΑ,
να προχωρήσετε στον υπολογισμό των δικών σας οφειλομένων αναδρομικών.

2

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΟΠΥΥ
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ
ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ
ΚΛΠ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΕΡ
ΕΟΠΥΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΟΠΥΥ
4%
25
ΜΗΝΕΣ
1.6.2013 30.6.2015

6%
12
ΜΗΝΕΣ
1.7.2015 30.6.2016

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ
ΚΛΠ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Για να διευκολύνουμε το έργο σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα :
➢ Η «Διαφορά για τον Υπολογισμό της Εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ» δίνεται
από το άθροισμα των μηνιαίων μειώσεων των Νόμων 3863/2011,
3986/2011, 4024/3022, 4051/2011 και 4093/2011 που
εμφανίζονται στο κάτω μέρος των Ενημερωτικών Σημειωμάτων Κύριας
Σύνταξης σας κατά τους μήνες από 1.6.2013 έως και 30.6.2016.
➢ Συνάδελφοι που, καθ’ όλη την περίοδο αυτή, ΔΕΝ έχουν μεταβολές
στις μειώσεις αυτές, υπολογίζουν τα δικαιώματά τους, για τις δύο
υποπεριόδους ως εξής :
Πολλαπλασιάζουν τη Διαφορά επί 25 και επί 4% και ακολούθως επί
12 και επί 6% κα προσθέτουν τα δύο επιμέρους γινόμενα.
➢ Συνάδελφοι, όμως που διαπιστώνουν μεταβολές στις μηνιαίες
αυτές μειώσεις πρέπει να υπολογίσουν ξεχωριστά, για τους μήνες
που διαρκεί κάθε διαφορετικό άθροισμα μειώσεων, εντός κάθε μίας
από τις δύο υποπεριόδους στην οποία εκτείνεται χρονικά κάθε
διαφορετικό άθροισμα.
Ως ένα ακραίο παράδειγμα, έστω ότι το άθροισμα των μειώσεων
εμφανίζει διαχρονικά τις ακόλουθες τιμές :
•
•
•

Από 1.6.2013 έως 30.9.2014 είναι 350,00 ευρώ, [16 μήνες],
Από 1.10.2014 έως 31.1.2016 είναι 320,00 ευρώ, [16 μήνες],
Από 1.2.2016 έως 30.6.2010 είναι 300,00 ευρώ ,[5 μήνες],

ΤΟΤΕ, τα δικαιούμενα ποσά υπολογίζονται ως εξής :
•
•
•
•

350,00
320,00
320,00
300,00

x
x
x
x

4%
4%
6%
6%

χ
χ
χ
χ

16 = 224,00
9 = 115,20
7 = 134,40
5 = 90,00
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339,20
563,60
224,40

ΕΑΝ, τελικά, επιστραφούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά, τότε
ελέγξτε εάν αυτά συμφωνούν με τους υπολογισμούς σας. ΕΑΝ, όμως,
διαφωνούν, ΤΟΤΕ ξανακάντε τους υπολογισμούς σας και, εάν η
διαφορά εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε με το Σύλλογο.
Δεύτερη
Στην περίπτωση που τα οφειλόμενα αναδρομικά δεν επιστραφούν και
θελήσετε να διεκδικήσετε, όπως έχει ήδη κάνει ο Σύλλογος, με την πιλοτική
του Αγωγή, τόσο την αλλαγή, εξ αρχής, στη βάση υπολογισμού της
εισφοράς για τις Κύριες Συντάξεις όσο και τη μη αύξηση του ποσοστού της
από το 4% στο 6%, τότε μελετήστε τις οδηγίες που δίνονται στη συνέχει και
καλό θα ήταν να αρχίσετε να συγκεντρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία,
χωρίς καμία άλλη, από μέρους σας, προπαρασκευαστική ενέργεια ή
αποστολή τους.
Για την αγωγή αυτή απαιτούνται :
1. Αντίγραφα Απόφασης Απονομής Κύριας και
Επικούρισης
Σύνταξης.
2. Ενημερωτικό σημείωμα Κύριας Σύνταξης Ιουνίου και
Σεπτεμβρίου 2015 καθώς και Οκτωβρίου 2016.
3. Εκκαθαριστικά Επικουρικής Σύνταξης Σεπτεμβρίου 2015
καθώς και Ιουλίου, Αυγούστου και Οκτωβρίου 2016.
4. Εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από
ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ή δημόσια αρχή (όχι από Τράπεζα).
5. Ιδιωτικό Συμφωνητικό εις τριπλούν, με πρωτότυπες υπογραφές.
6. Φωτοτυπία ταυτότητας (2 όψεων).
Τρίτη
ΕΑΝ, όμως, επιστραφούν ΣΩΣΤΑ τα οφειλόμενα αναδρομικά, τότε θα
πρέπει να αξιολογήσετε εάν θα προχωρήσετε στη διεκδίκηση της αύξησης,
[+2%], στο ποσοστό της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ από 1.7.2015 έως ότου
αποφασιστεί η άσκηση αγωγών τέτοιου περιεχομένου.
Για να αξιολογήσετε το ενδιαφέρον σας, για μία τέτοια Αγωγή, υπολογίστε το
2% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου ποσού [Ονομαστικής Κύριας
Σύνταξης μείον τις μειώσεις των μνημονιακών Νόμων και για την
Ονομαστική Επικουρική Σύνταξη μείον, επιπλέον και τη μείωση του
5,20%].
Για παράδειγμα, με καταβλητέο ποσό Κύριας Σύνταξης 850,00 Ευρώ,
σταθερό για όλη την περίοδο, και Επικούρησης 350,00 Ευρώ, επίσης
σταθερό για όλη την περίοδο, η μηνιαία απαίτηση ανέρχεται σε 24,00
Ευρώ, ή 288,00 Ευρώ το χρόνο.
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Τέταρτη
Για διευκόλυνσή σας, θα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, τις
προσφορές από δικηγορικά γραφεία, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να
συνδράμουν στην επίτευξη των ως άνω στόχων και έχουν αποδεχθεί τις
προτάσεις μας, για τη συνεργασία αυτή.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, είμαστε σε αναμονή όχι μόνο για το εάν,
τελικά, υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για επιστροφή των παρανόμως
παρακρατηθέντων ποσών, αλλά και για την κρίση του ΣτΕ, ως προς τη
συνταγματικότητα της αυξημένης, κατά τα ανωτέρω, εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ
από την 1.7.2015, ήτοι, μετά την έκδοση των Αποφάσεων της Ολομέλειας
του για την αντισυνταγματικότητα των μειώσεων από την 1.1.2012 και
μετά.
Συνεπώς, μέχρι τότε δε θα ήταν φρόνιμο να προχωρήσουμε σε κάποια
άλλη Αγωγή, για το επιπλέον 2%.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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