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Αθήνα 22/11/2021

Προς: Ομοσπονδίες – Συλλόγους
Μέλη Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Θέμα: Επανυπολογισμός των συντάξεων των προ του Ν.4387/2016 συνταξιούχων
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10/11/2021 στα Γραφεία της
Συνομοσπονδίας σύσκεψη εκπροσώπων Ομοσπονδιών και Προεδρων Οργανώσεων
, μελών της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., παρουσία του Νομικού συμβούλου της κ. Βασίλειου
Νικολετάκη.
Έγινε ανάλυση του θέματος σε βάθος, διατυπώθηκαν απόψεις από όλους τους
συμμετέχοντες και αναμένεται σχετική πρόταση του Νομικού συμβούλου επί του
πρακτέου.
Κοινός τόπος των απόψεων που διατυπώθηκαν, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
συνοπτικά:
1. Ο επανυπολογισμός των συντάξεων βάσει των προβλέψεων του νόμου
κρίθηκε από το ΣτΕ συνταγματικός.
2. Ο τρόπος με τον οποίον πραγματοποιήθηκε ο επανυπολογισμός από τον
ΕΦΚΑ, όχι μόνο δεν στηρίζεται στις προβλέψεις των διατάξεων του νόμου
αλλά και κατάφωρα τις παραβιάζει.
• Δεν συνυπολογίστηκαν όλα τα χρόνια του εργασιακού βίου (πρόσληψησυνταξιοδότηση), ούτε τα εξαγορασθέντα (στρατού- σπουδών κ.τ.λ.) ,
ούτε τα χρόνια εργασίας σε βαρέα και ανθυγιεινά.
• Συνακόλουθα δεν ελήφθη υπόψη ότι για όλα τα ανωτέρω έχουν
καταβληθεί υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές εκείνων του ΙΚΑ για
εργαζομένους ΔΕΗ- ΔΕΚΟ, Τραπεζών κ.τ.λ.
• Ιδίως για τα μέλη του Συνδέσμου Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Σ.Σ. Ε.Α-Π.Α.Ε.) εντοπίζονται
σφάλματα αλλά και παραλείψεις του e-ΕΦΚΑ ως προς τον
επανυπολογισμό των συντάξεων, διότι δεν ελήφθη υπόψη το
υπερβάλλον ασφάλιστρο (εργατική εισφορά) που κατεβλήθη πριν αλλά
και μετά το 2002.
• Δεν εμφανίζεται στα εκκαθαριστικά σημειώματα των συνταξιούχων το
επίδομα Γάμου, με συνέπεια να ζημιώνονται κατά το ποσό του
επιδόματος όλοι ανεξαίρετα οι δικαιούχοι συνταξιούχοι:
✓ Με αποφυγή ισόποσης μείωσης της θετική προσωπικής διαφοράς
κατά το ύψος του επιδόματος και
✓ Με αποτροπή ισόποσης αύξησης κατά το ποσό του επιδόματος
όσων συναδέλφων έχουν αρνητική διαφορά
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•

Σε συνταξιούχους συγκεκριμένης ΔΕΚΟ δεν έχει γίνει καν
επανυπολογισμός.
Επί των προτάσεων του Νομικού Συμβούλου θα σας ενημερώσουμε ευθείς ως
λάβουμε την γνωμοδότησή του.
Συναδελφικά
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