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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ενημέρωση: α) επανυπολογισμός των συντάξεων με το ν. 4387/2016 και ενέργειες
επί ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης Ιανουαρίου 2019.
β) αναδρομικά (ν. 4575/2018) και μη αναπροσαρμογή των συντάξιμων
αποδοχών,

Αξιότιμοι κύριοι,
Α. 1. Με το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης του Ιανουαρίου 2019, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α. την 1-10-2019 γνωστοποιήθηκε σε όλους ότι:
α) πραγματοποιήθηκε ο επανυπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών κατ΄ εφαρμογή του ν. 4387/2016, καθώς και
β) πως διαμορφώνονται οι νέες μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές ενός εκάστου και
ποια είναι η μηνιαία προσωπική διαφορά που προκύπτει για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί
πριν την 12.5.2016, η οποία αντιστοιχεί στην μηνιαία διαφορά μεταξύ των αποδοχών που ελάμβαναν μέχρι την 31-12-2018 και των νέων αποδοχών που λαμβάνουν από 1-1-2019, ως
συνέπεια της μείωσης που επήλθε στις συντάξεις λόγω του επανυπολογισμού.
2. Διευκρινίζεται ότι ο επανυπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών, όπως και ο
αρχικός υπολογισμός, πραγματοποιείται κατά δέσμια αρμοδιότητα από τον Ασφαλιστικό
Οργανισμό και αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, τροποποιητική-διαπλαστική της αρχικής
απόφασης συνταξιοδότησης και συνεπώς πρέπει να φέρει όλα τα χαρακτηριστικά αυτής
(τεκμήριο νομιμότητας, εκτελεστικότητα, συγκεκριμένο τύπο, πλήρη και επαρκή αιτιολογία
κ.λπ), στοιχεία τα οποία αν και πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια, όπως και στην αρχική
πράξη υπολογισμού και απονομής της σύνταξης, τα οποία εν προκειμένω δεν προκύπτουν
από το «Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής» που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α..
Συναφώς το ενημερωτικό σημείωμα που αναρτήθηκε δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη
του επανυπολογισμού, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες μας, ο ΕΦΚΑ δεν
προτίθεται να προβεί στην έκδοση ατομικών εκτελεστών διοικητικών πράξεων για τον
επανυπολογισμό της σύνταξης, παρά το γεγονός ότι και ο Συνήγορος του Πολίτη, με το με
αρ. πρωτ. 261704 /31031/24-6- 2019 έγγραφό του, συνέστησε στον ΕΦΚΑ να προβεί στην
έκδοσή τους.
3. Επισημαίνεται ότι το ΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την υπ’ αριθ. 930/2019
απόφαση του έκρινε ότι η υπαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ αντίκειται σε δια-
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τάξεις του Συντάγματος και παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να κρίνει οριστικά το θέμα.
4. Επίσης το ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρμόδιο για τους στρατιωτικούς
συνταξιούχους), υπέβαλε αντίστοιχο προδικαστικό ερώτημα στην Ολομέλεια.
5. Με την υπ’ αριθ. 1897/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας καταργήθηκε η δίκη επί της αιτήσεως ακύρωσης που είχαν υποβάλλει οι Ενώσεις Αποστράτων για την ακύρωση της σχετικής υπουργικής απόφασης για τον επανυπολογισμό
των συντάξεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του Ν. 4387/2016.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα θέματα που είχαν τεθεί για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους δεν κρίθηκαν, ενώ αρμόδιο δικαστήριο για την κρίση των θεμάτων που αφορούν τους στρατιωτικούς συνταξιούχους είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Β. Με τις διατάξεις του ν. 4575/2018 και της σχετικής ΚΥΑ που εκδόθηκε ακολούθως, ρυθμίσθηκε η καταβολή χρηματικού ποσού στα ε.α. στελέχη, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων συντάξεων που δικαιούνταν λόγω της εφαρμογής των μισθολογικών διατάξεων των νόμων 4093/2012 και 4307/2014, κατόπιν των υπ’ αριθ. 1125 έως
1128/2016 και των υπ’ αριθ. 2192 έως 2196/2014 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι τον Μάιο 2016.
Όμως, εκτός από την καταβολή του παραπάνω ποσού, στο οποίο είχε εφαρμοστεί
παράνομα το σύνολο των μνημονιακών μειώσεων, δεδομένου ότι έχουν κριθεί αντισυνταγματικές, δεν αναπροσαρμόσθηκαν αναδρομικά οι συντάξιμες αποδοχές τους μέχρι και σήμερα, με συνέπεια να καταβάλλονται μειωμένες σε αντίθεση με όσα κρίθηκαν με τις παραπάνω αποφάσεις του ΣτΕ, γεγονός το οποίο, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει διεξοδικά,
θα επηρέαζε άμεσα και θετικά τον επανυπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών τους.
Περαιτέρω είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 1890 και 1891/2019 αποφάσεις
της Ολομέλειας του ΣτΕ, τα ποσοστά αναπλήρωσης (βάσει των οποίων προφανώς επανυπολογίστηκαν οι συντάξιμες αποδοχές) κρίθηκαν παράνομα και αντισυνταγματικά, καθόσον οι 25909/470/7-6-2016 ΥΑ και 26083/887/7-6-2016 ΚΥΑ που τα προσδιόρισαν, κρίθηκαν στο σύνολό τους και εξ υπαρχής άκυρες και αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο Επικρατείας.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ:
1. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας ότι: «οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι
που έχουν προσωπική διαφορά (θετική)», ότι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά
(μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Φ.Κ.Α., ένσταση / αίτηση θεραπείας στρεφόμενοι κατά του
μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής της κύριας σύνταξης, στο οποίο να περιέχεται και αίτημα ακύρωσης του επανυπολογισμού και αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξης με βάση τις υπ’ αριθ. 1125 έως 1128/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.
2. Επίσης, όλοι οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση με
αίτημα την αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξης με βάση τις υπ’ αριθ. 1125 έως
1128/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή της αίτησης - ένστασης, απαιτείται προκειμένου να αποτελέσει την βάση για την εκδήλωση περαιτέρω ενεργειών τους κατά του επα‐
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νυπολογισμού με την άσκηση έφεσης ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για: (α) την ακύρωση του επανυπολογισμού της σύνταξης, όπως αυτός προκύπτει
από το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης Ιανουαρίου 2019 και (β) κατά της σιωπηρής απόρριψης του αιτήματος για την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών τους, με
την ενσωμάτωση του υπόλοιπου 50% για το οποίο καταβλήθηκαν που θα έχει υποβληθεί με την παραπάνω αίτηση.
3. Για την διαδικασία άσκησης της έφεσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κόστος
κλπ) θα σας ενημερώσουμε με προσεχές ενημερωτικό σημείωμα.
4. Σας επισυνάπτουμε σε επεξεργάσιμο αρχείο το σχέδιο του κειμένου της ένστασηςαίτησης και παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.
Αθήνα, 03.12.2019
Με τιμή
Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟ‐
ΣΕΛΙΔΑ του Ε.Φ.Κ.Α. μέσω του link:

https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml): υποβολή αίτησης, με αίτημα την ακύρωση του επανυπο-

λογισμού της σύνταξης.

- Τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση των κενών πεδίων του σχεδίου της ένστασηςαίτησης θεραπείας, αντλούνται από το ενημερωτικό σημείωμα του ΕΦΚΑ.
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