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ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΑ «ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ» ΣΑΣ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Μετά από αρκετές αναβολές καταβλήθηκαν,
λογαριασμούς μας τα «αναδρομικά» 11 μηνών και
Σύνταξης.

επιτέλους, στους
μόνο της Κύριας

Στη συνέχεια, θα βρείτε οδηγίες υπολογισμού, για να ελέγξετε τα ποσά
που σας έχουν πιστωθεί.
1. Εάν δεν είχατε μεταβολές από Ιούνιο 2015 έως Μάιο 2016
Προσθέτετε τα ποσά των μειώσεων των νόμων 4051/2012 και
4093/2012.
ΠΡΟΣΟΧΗ: από 1.2.2015 έως 31.12.2018, το ποσό της μείωσης του
νόμου 4051/2012 συναθροίζεται με εκείνο του νόμου 4024/11, που
έχει κριθεί ως συνταγματικό. Για να τα ξεχωρίσετε, εκτυπώστε
οποιοδήποτε μηνιαίο σημείωμα από το Μάρτιο 2019 και μετά. Στον
πάνω αριστερό πίνακα του σημειώματος με το «παλιό ποσό» και στο
σκέλος των κρατήσεων καταχωρείται το ποσό της μείωσης του νόμου
4051/2012.
 Το άθροισμα που θα προκύψει για την πρώτη περίοδο από
11.6.2015 έως 30.6.2015 το πολλαπλασιάζετε με τον αριθμό
0,6667.
 Το γινόμενό τους με στρογγύλευση στο 2ο δεκαδικό το
πολλαπλασιάζεται με το 4% και θα βρείτε την εισφορά ΕΟΠΥΥ
της περιόδου αυτής.
 Το ίδιο ως άνω άθροισμα για την επόμενη περίοδο 1.7.2015
έως και 12.6.2015 το πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό
10,3871.
 Το γινόμενο που θα προκύψει με στρογγύλευση στο 2ο
δεκαδικό το πολλαπλασιάζεται με το 6% για να βρείτε την
εισφορά ΕΟΠΠΥ της 2ης αυτής περιόδου.
 Ακολούθως προσθέτετε τα δύο γινόμενα και τις δύο εισφορές
ΕΟΠΥΥ.

 Αφαιρείτε το άθροισμα των εισφορών από τι άθροισμα των
γινομένων και με κάποια σχετική ή αρνητική απόκλιση λίγων
λεπτών του ευρώ [1 – 5 περίπου λεπτών του ευρώ] έχετε
υπολογίσει τι ποσό που δικαιούστε και το οποίο θα πρέπει να
έχει καταβληθεί στο λογαριασμό σας.

2. Εάν είχατε μεταβολές από Ιούνιο 2015 έως Μάιο 2016
 Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία για την 1η από τις πιο πάνω 2
περιόδους [11.6.2015 – 30.6.2015].
 ΕΑΝ οι μεταβολές μία ή περισσότερες, στο άθροισμα των ποσών
των μειώσεων των 2 αυτών αντισυνταγματικών νόμων έγιναν στο
διάσημα από 1.7.2015 έως 30.4.2016, τότε το άθροισμα κάθε
υποπεριόδου από [π.χ. 1.7.2015 – 31.10.2015 και από
1.1.2015 – 30.4.2016] πολλαπλασιάζεται επί των αντίστοιχο
αριθμό μηνών [π.χ. 4 και 6 για τα προηγούμενα διαστήματα]
και ακολουθείται η πιο πάνω διαδικασία.
 Εάν μεταβολή σημειώνεται από 1.5.2016 τότε το άθροισμα της
υποπεριόδου αυτής πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 0,3871
και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ο
αριθμός, 0,3871 προστίθεται στον αριθμό των μηνών της
τελευταίας
μεταβολής
[π.χ.
6,3871
στο
παραπάνω
παράδειγμα].
3. ΕΑΝ το ποσό που υπολογίζατε διαφέρει σημαντικά από εκείνο
που λάβατε
 Εάν η διαφορά εξακολουθεί να εμφανίζεται τότε επικοινωνήστε
άμεσα με το τοπικό υποκ/σμα του e-ΕΦΚΑ ή το ΤΣΠΑΤΕ στα
τηλ. 2103621304 και 3303187.
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