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ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 02/2017 έως 01/2019
(24 μηνών)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με το Ν.3865/2010 του πρώτου Μνημονίου επιβλήθηκε παρακράτηση στο σύνολο της μικτής
σύνταξης με κλιμακούμενο ποσοστό από 3% έως 10%, σε 250.000 περίπου συνταξιούχους του
δημοσίου (κυρίως των ειδικών μισθολογίων), με σύνταξη από 1400,00 ευρώ και άνω. Η
παρακράτηση ονομάστηκε Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) υπέρ του ταμείου Α.Κ.Α.ΓΕ.
(Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών), γνωστό ως «κουμπαράς» των ταμείων, που σπάει
μόνο όποτε υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας.
Με το Ν. 4002/2011 οι συντελεστές παρακράτησης αυξήθηκαν και διαμορφώθηκαν ως : από
1400,01 έως 1700,00 ευρώ 3%, από 1700,01 έως 2000,00 6%, από 2000,01 έως 2300,00 ευρώ
7%, από 2300,01 έως 2600,00 9%, από 2600,01 έως 2900,00 10%, από 2900,01 έως 3200,00
12%, 3200,01 έως 3500,00 13% και 3500,01 και άνω 14%. (Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η μηνιαία
παρακράτηση για μικτή σύνταξη με μισθολογική προαγωγή Ταξιάρχου είναι 2096,32 Χ 7% = 146,74
ευρώ).
Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αρ. 244/2017 απόφασή της, έκρινε με
ψήφους 25 υπέρ και 9 κατά, αντισυνταγματική την παρακράτηση της Ε.Α.Σ. Λόγω, όμως, της κακής
δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας στην αρ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, διαλαμβάνεται δέσμευση διεκδίκησης αναδρομικών για τους επιθυμούντες να ασκήσουν
αγωγή, από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης (7/2/2017)

και για

μεταγενέστερο χρόνο, παράλληλα βέβαια με το αίτημα παύσης της παρακράτησης.
Παρά την παραπάνω απόφαση όμως, η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις δεν έχει
διακοπεί μέχρι σήμερα.
Ηδη το γραφείο μας έχει αναλάβει και ασκήσει ομαδικές αγωγές με κύριο αίτημα την καταβολή
αναδρομικών διετίας από την άσκηση της αγωγής και επικουρικό αίτημα την καταβολή αναδρομικών
διαδραμόντων μηνών από 7-2-2017 και μετά, και με μοναδικό κόστος την καταβολή ποσού 30 ευρώ,
χωρίς κανένα άλλο έξοδο ή αμοιβή, ούτε ποσοστά επί των επιδικασθέντων ποσών.

Υπάρχουν συνάδελφοί σας όμως που δεν έχουν ασκήσει αξίωση καταβολής αναδρομικών και
παύσης της αντισυνταγματικής παρακράτησης της ΕΑΣ.
Επειδή στο τέλος του τρέχοντος μηνός, λήγει η διετία για την οποία η καταβολή
των αναδρομικών, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, είναι βέβαιη, δηλαδή η διετία
02/2017 έως 01/2019 και ήδη πολλοί απόστρατοι συνάδελφοί σας με μικτή σύνταξη άνω των
1.400 ευρώ που εξακολουθεί να τους γίνεται παρακράτηση ΕΑΣ μας έχουν απευθυνθεί και έχουν
συμπεριληφθεί στις αγωγές που πρόκειται να κατατεθούν από το γραφείο μας, όσοι επιθυμούν να
συμπεριληφθούν στις αγωγές διεκδίκησης αναδρομικών ΕΑΣ για την διετία 2017-2019, ανεξαρτήτως
αν έχουν ασκήσει ένσταση ή αίτηση στο ΓΚΛ ή όχι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως
25-1-2019 ώστε να διασφαλιστεί τουλάχιστον η καταβολή των αναδρομικών για την
διετία που ορίζει η απόφαση 244/2017. Ευνόητο ότι όσοι συνάδελφοί σας έχουν ασκήσει
αγωγή διεκδίκησης αναδρομικών με το γραφείο μας για το διάστημα έως 31-6-2017 ή 31-12-2017
μπορούν είτε να συμμετάσχουν στις αγωγές που θα κατατεθούν στις αρχές Φεβρουαρίου 2019, στις
οποίες θα συμπεριληφθούν μόνο για το χρονικό διάστημα από την επομένη της αγωγής τους (δηλαδή
από 1-7-2017 έως 7-2-2019 ή από 1-1-2018 έως Φεβρουάριο του 2019) είτε να αναμένουν την
συμπλήρωση νέας διετίας από την ημερομηνία άσκησης της ήδη ασκηθείσης αγωγής τους, υπό την
προυπόθεση, βέβαια, ότι τότε θα υπάρξει ανάλογη συμμετοχή για την άσκηση ομαδικής αγωγής.

Για την κατάθεση της αγωγής απαιτούνται:
-

Ενημερωτικό στοιχείων, σχέδιο του οποίου αποστέλλεται με την παρούσα και θα
προσκομιστεί συμπληρωμένο, ή θα συμπληρωθεί στο γραφείο μας.

-

Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του ΓΛΚ μηνών Φεβρουαρίου 2017,
Δεκεμβρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2018. Προσοχή! Παρακαλούμε να ελέγξετε εάν την
διετία 2017 – 2018 (τα ενημερωτικά σημειώματα όλου του έτους 2017 και 2018) η
κράτηση για ΕΑΣ είναι σταθερή στο ίδιο ποσό. Σε διαφορετική περίπτωση να μας
αποστείλετε τα ενημερωτικά των μηνών που η κράτηση διαφοροποιείται.

-

Για όσους έχουν υποβάλλει ένσταση ή αίτηση στο ΓΛΚ απαιτείται αντίγραφο της
αίτησης/ένστασης ή και της απόφασης/πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχει
εκδοθεί.

Τα αναλογούντα έξοδα ή θα προσκομιστούν στο γραφείο ή θα κατατεθούν στον αριθμ.
5009010433016 λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, αναγραφομένου του ονόματος του καταθέτη.
Για οιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις ώρες 10:00-14:00.

