To Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας την 16-3-2020 σε Έκτακτη
Συνεδρίαση αποφάσισε:
α. Την αναστολή λειτουργίας των γραφείων της Ένωσης.
β. Την αναβολή της οικονομικοαπολογιστικής Γεν. Συνέλευσης που
είχαμε προγραμματίσει να πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου 2020. Η αφορμή
ήταν τα αυστηρά μέτρα της Πολιτείας για την πανδημία.
Με την υπ’ αριθμ. ΠΝΠ 64Α/2020 η προθεσμία πραγματοποίησης
Γεν. Συνελεύσεων ορίστηκε η 10-6-2020.
Στη συνέχεια δόθηκε παράταση γενικά για τις αρχές φθινοπώρου με
ενδεικτική ημερομηνία την 30-9-2020. Κατόπιν αυτών η Σύγκλιση της Γεν.
Συνέλευσης θα εξαρτηθεί πλέον από την διάρκεια ισχύος των έκτακτων
μέτρων κυρίως των μέτρων ασφαλείας των συναθροίσεων. Ακούγεται ότι
πιθανόν θα παραταθεί για ένα έτος η θητεία των Διοικητικών οργάνων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αν όλα πάνε καλά προγραμματίζεται να
συνέλθει στις αρχές Οκτωβρίου. Όποια απόφαση ληφθεί θα ενημερωθείτε
εγκαίρως.
Έχουν ήδη περάσει τρείς μήνες καραντίνας. Το κράτος άρχισε σιγάσιγά την σταδιακή άρση των μέτρων.
Δεν αμφιβάλει κανείς ότι το δεύτερο βήμα είναι δυσκολότερο από το
πρώτο. Εμείς οι Συνταξιούχοι που ανήκουμε στις «ευπαθείς ομάδες»
αρχίσαμε, δειλά, να κυκλοφορούμε ελεύθερα, με μάσκα, γάντια και
αντισηπτικό όπου αυτά χρειάζονται.
Το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της καραντίνας δεν αποκόπηκε από την
επικοινωνία με τους Συναδέλφους. Η εκτροπή τηλεφώνου του Γραφείου της
Ένωσης, στο τηλέφωνο της Προέδρου, κάτι προσέφερε. Σιγά-σιγά, ξεκινάμε
το άνοιγμα των Γραφείων της Ένωσης, από Δευτέρα 15-6-2020 τα Γραφεία
θα είναι ανοιχτά Δευτέρα και Πέμπτη 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.
Αυτό είναι περίπου το πρόγραμμα επανεκκίνησης λειτουργίας των
Γραφείων της ΠΕΣΤΥ.
Παρ’ ότι εμείς, αγαπητοί Συνάδελφοι μια ζωή υπάκουοι στις επιταγές
της Πολιτείας, μένουμε σπίτι, τα γεγονότα τρέχουν.
Τρέχουν ταχύτατα, δεν φθάνουν πουθενά ενώ οι Συνταξιούχοι
αγωνιούν για την αλήθεια.
Ας θυμηθούμε με λίγα λόγια.
Νέος ασφαλιστικός Νόμος 4270/2020 στην καθομιλουμένη Νόμος
Βρούτση αντικατέστησε, είπαν, τον Ν. 4387/16 Ν. Κατρούγκαλου. Μετά τις
αποφάσεις του ΣτΕ ΟΧΙ δεν τον αντικατέστησε απλώς τον ανακάτεψε.
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Πολλές σελίδες που προσπαθείς να διαβάσεις, σε μέρες καραντίνας
περιμέναμε πολλά! Απογοητευτήκαμε πάλι.
Με τον νέο Νόμο καταργείται το ΕΤΕΑΕΠ και εντάσσεται στον
ΕΦΚΑ ο οποίος μετασχηματίζεται Εγκ. Φ 80020/10-553 15-420 ΑΥΕ.
Αυξάνονται οι συντελεστές αναπλήρωσης κύριων Συντάξεων με
επανυπολογισμό των Επικουρικών.
Ο πίνακας που φαίνεται πιο κάτω διευκολύνει την επαλήθευση του
προβλεπόμενου επανυπολογισμού του ΕΦΚΑ των ανταποδοτικών
Συντάξεων.

Δηλαδή:
Α) Οι συνταξιούχοι, που έχουν αποχωρήσει πριν από 13-5-2016, με
περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, με αρνητική διαφορά θα έχουν και
νέα αύξηση, με την αύξηση των συντελεστών αναπλήρωσης, που θα λάβουν
σε 5 ετήσιες δόσεις από 1-10-2019.
Β) Οι συνταξιούχοι, που έχουν αποχωρήσει πριν από 13-5-2016, με
περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης με μικρή προσωπική διαφορά θα έχουν
αύξηση της σύνταξής τους ή μείωση της προσωπικής τους διαφοράς.
Γ) Οι συνταξιούχοι, που έχουν αποχωρήσει πριν από 13-5-2016 με θετική
διαφορά και έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης θα έχουν μείωση της
προσωπικής τους διαφοράς όπως είναι καταχωρημένη στα Ενημερωτικά
Σημειώματα Ιανουαρίου 2019.
Από δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας μαθαίνουμε ότι:
1) Το Σεπτέμβριο 2020 θα γίνει η καταβολή των κύριων συντάξεων
αυξημένων με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.
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2) Τον Οκτώβριο 2020 η επιστροφή των αναδρομικών Επικουρικών
Συντάξεων, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας
από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31 Μαΐου 2020.
3) Η επιστροφή τον Οκτώβριο 2020 των αναδρομικών κύριων συντάξεων
θα είναι σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
από 1ης Οκτωβρίου 2019 έως την 1η Οκτωβρίου 2020.
Από διάφορες δηλώσεις, πληροφορίες, δημοσιεύματα, οι
Συνταξιούχοι περίμεναν στις 2 Ιουνίου, αυξήσεις στην Επικουρική σύνταξη
και αναδρομικά! Άνθρακας ο θησαυρός! Οι περισσότεροι δεν είδαν ούτε ένα
ευρώ, κάποιοι είδαν, αλλά λιγότερα από ότι περίμεναν.
Ακούστηκαν διάφορα!
Ότι βιάστηκε το Υπουργείο, δεν περίμενε τη δημοσίευση της
απόφασης του ΣτΕ για την πιλοτική δίκη.
Οι Συνταξιούχοι αγανάκτησαν.
Είναι γεγονός ότι έγινε λάθος στον επανυπολογισμό της Επικουρικής
Σύνταξης.
Πώς ν’ αντιδράσουν οι Συνταξιούχοι;
Πρέπει να αντιδράσουμε αλλιώς θα θεωρηθεί ότι δεχόμαστε το λάθος
που έγινε στον επανυπολογισμό των συντάξεων.
Κυκλοφορεί ένας τύπος αίτησης .Κάτι σαν ένσταση, σαν διαμαρτυρία
προς τον ΕΦΚΑ.
Τα Μέλη του Δ.Σ σκέφτονται αντί να μπει στην ταλαιπωρία ο κάθε
συνάδελφος να καταθέσει ένσταση διαμαρτυρίας .
Να διαμαρτυρηθεί η ένωση για τα Μέλη της με μια εξώδικη
διαμαρτυρία.
Θα το συζητήσουμε με τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα
σας ενημερώσουμε.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Περιμένουμε ακόμα να δημοσιευτεί η απόφαση του ΣτΕ για την
πιλοτική δίκη που κατέθεσε ο ΕΦΚΑ και με τη σημερινή μας ανακοίνωση
θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα που δεχόμαστε τόσο
εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΣΤΥ όσο και οι νομικοί μας
σύμβουλοι για την πιλοτική δίκη που γίνεται στο Συμβούλιο της
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Επικρατείας και που το αποτέλεσμα της θα επηρεάσει σε μικρό ή μεγάλο
βαθμό την επιστροφή των αναδρομικών μας.
Αφού σας αποσαφηνίσουμε και σας ξεκαθαρίσουμε ότι για μας και
για τα συνταξιοδοτικά μας θέματα της Κυρίας Σύνταξη μας αρμόδιο είναι
το Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι το Συμβούλιο Επικρατείας θέλουμε να
γνωρίζετε ότι, το να χαρακτηριστεί μία Δίκη ως πιλοτική καταλαμβάνει όλες
τις ομοειδείς υποθέσεις σίγουρα όσους έχουν προσφύγει αλλά και όσους θα
προσφύγουν. Το συμβούλιο της Επικρατείας δεν θα απαντήσει στο θέμα αν
θα δοθούν σε όλους τους δικαιούχους τα αναδρομικά.
Πρώτον γιατί δεν έχει ερωτηθεί για αυτό και δεύτερον γιατί επί ενός
μη τιθέμενου ζητήματος μόνο ευχή μπορεί να εκφράσει.
Το ζήτημα από στενά «δικονομική» πλευρά αφορά μόνον τους
διαδίκους δηλαδή όσους έκαναν αγωγές.
Επειδή δεν είναι ακυρωτική δίκη δεν θα κρίνει αν υπάρχει ή όχι
αντισυνταγματικότητα. Αυτό έχει κριθεί τελεσίδικα από τον Ιούνιο του
2015.
Το ότι η απόφαση του 2015 δεν έχει εφαρμοστεί δεν το εξετάζει το
Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά τα δικαστήρια που έχουν προσφύγει οι
Συνταξιούχοι.
Στο ερώτημα για το αν πρέπει να προσφύγουν όσοι δεν έχουν
συμμετάσχει στις αγωγές η απάντηση είναι η εξής:
Δυστυχώς «καλυπτόμαστε» μόνο από τα όσα ο Υπουργός Εργασίας
κατά καιρούς έχει πει, ότι η απόφασή του ΣτΕ θα εφαρμοστεί προς όλους
ανεξαιρέτως και ότι οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να ανησυχούν. Αυτό είναι
το ερώτημα στο οποίο πρέπει όλοι να απαντήσουμε. Πρέπει να ανησυχούμε
ή μη.
Τα τελευταία χρόνια
δικαιολογημένα ανησυχούμε.

χωρίς

εξαιρέσεις

μας

κάνουν

και

Οι περισσότερες εκτιμήσεις έγκριτων νομικών συγκλίνουν ότι το ΣτΕ
θα αποφασίσει εντός του Ιουλίου και θα δικαιώσει του Συνταξιούχους για
το 11μηνο από τις μειώσεις του Νόμου Κατρούγκαλου. Εμείς όμως
διεκδικούμε ορθά από το 2013 και το 11μηνο περιλαμβάνεται στις
διεκδικήσεις μας.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Μία ανακοίνωση για την Διαγραφή προστίμων:
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι λύση στο πρόβλημα που
δημιουργήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο 2019 με τη φορολόγηση κάποιων
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Συνταξιούχων Τελωνειακών και όχι μόνο για τα αναδρομικά που έλαβαν το
2013 και αφορούσαν τα έτη 2010 έως και 2013 θα δώσει το Υπουργείο
Οικονομικών με νομοθετική διάταξη που σύντομα θα καταθέσει στη Βουλή
Η διάταξη θα διαγράφει πρόστιμα και προσαυξήσεις που επιβλήθηκαν
για τα αναδρομικά τα οποία εισπράχθηκαν το 2013.
Θα επιτρέψει στους Συνταξιούχους να υποβάλουν Τροποποιητικές
Δηλώσεις ώστε να επιμεριστούν τα επίμαχα ποσά ανά έτος για να μειωθεί η
συνολική φορολογική επιβάρυνση τους Συγκεκριμένα
η λύση θα προβλέπει την διαγραφή των προστίμων και των
προσαυξήσεων που επιβλήθηκαν άδικα στους Συνταξιούχους οι οποίοι είχαν
υποβάλει χειρόγραφα τις φορολογικές δηλώσεις συμπεριλαμβάνοντας τα
αναδρομικά, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Πρέπει να γνωρίζεται ότι
απαγορεύεται η διαγραφή φόρου από την εφορία ακόμα και αν από λάθος
επιβληθεί.
θα δοθεί η δυνατότητα τους Συνταξιούχους να υποβάλλουν τώρα
Τροποποιητικές Δηλώσεις για τα αναδρομικά που έλαβαν εκείνα τα χρόνια
ώστε να γίνει νέα εκκαθάριση των δηλώσεων τους με βάση τα αφορολόγητα
όρια και τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος οι οποίες ίσχυαν τότε. Αν
κάποιος από μας έλαβε με καθυστέρηση το 2013 Συντάξεις προηγούμενων
ετών θα μπορέσει να επιμερίσει τα χρήματα αυτά στα αντίστοιχα έτη. Κατά
αυτό τον τρόπο το συνολικό φορολογικό βάρος μειώνεται και οι φόροι που
θα καταβάλει για τα αναδρομικά, θα είναι οι ίδιοι με εκείνους που θα είχε
πληρώσει τότε, εάν οι επίμαχες συντάξεις είχαν καταβληθεί στην ώρα τους.
Θα διαγραφούν πρόστιμα και προσαυξήσεις σε όλες τις περιπτώσεις
αυτές καθώς διαπιστώνεται ευθύνη του Κράτους. Ο φόρος που θα προκύψει
τελικά, μετά τις νέες εκκαθαρίσεις, θα μπορεί να εξοφληθεί σύμφωνα με τη
νέα πάγια ρύθμιση έως και σε 48 άτοκες μηνιαίες δόσεις.
Και τέλος από την ιστοσελίδα των αγαπητών Συναδέλφων
Εφοριακών, πήραμε και τους ευχαριστούμε θερμά το πιο κάτω παράδειγμα:
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