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Ενστάσεις στον ΕΦΚΑ

600.000
συνταξιούχοι του ΟΓΑ και της ΤτΕ
(δεν επανυπολογίστηκαν
οι συντάξεις τους)

Από

200 €
350 €
έως και πάνω

120
ηµέρες έχει στη
διάθεσή του ο
συνταξιούχος
µετά την υποβολή
της ένστασής του
στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα του
ΕΦΚΑ για να
προσφύγει στη
∆ικαιοσύνη

μαζικά

KIN∆ΥΝΟΣ

Να χαθούν πιθανές
µελλοντικές αυξήσεις
στις συντάξεις
σε ορίζοντα 15ετίας

σωπικής διαφοράς έως και 18%, ωστόσο τελικά δεν εφαρµόστηκε. Η προσωπική διαφορά έχει αποτυπωθεί στα ενηµερωτικά σηµειώµατα ως επιπλέον ποσό που τους καταβάλλεται πέρα από το νέο µείγµα της σύνταξής
τους που αποτελείται από την εθνική και την
ανταποδοτική σύνταξη και προκύπτει µε την
αφαίρεση της νέας σύνταξης πριν από τον φόρο από την παλιά σύνταξη πριν από τον φόρο.

Τα νοµικά όπλα
Οι παλαιοί συνταξιούχοι (σ.σ.: όσοι βγήκαν
στη σύνταξη πριν από τον νόµο Κατρούγκαλου) των οποίων οι συντάξεις επανυπολογί-

Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγµατικά
τα ποσοστά αναπλήρωσης
για τους συνταξιούχους
µε πολλά έτη ασφάλισης και
υψηλές συντάξιµες αποδοχές

στηκαν µπορούν (εξ ου και η ηλεκτρονική πλατφόρµα υποβολής ενστάσεων, η οποία θα λειτουργήσει
από τις 15 Οκτωβρίου) να προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη βασιζόµενοι στα εξής επιχειρήµατα:
Στο εκκαθαριστικό σηµείωµα δεν αναγράφεται αναλυτικά ο τρόπος επανυπολογισµού και εποµένως αυτό, σύµφωνα µε τον νοµικό ∆. Ρίζο, δεν µπορεί να αποτελέσει αυτοτελή ατοµική διοικητική πράξη,
όπως είναι η απόφαση συνταξιοδότησης.
Κατά τη διάρκεια του επανυπολογισµού δεν θα έπρεπε να αφαιρούνται από το
αρχικό ποσό οι περικοπές που
εφαρµόστηκαν στις συντάξεις το 2012 (Ν. 4093/12 και
4051/2012) που έχουν κριθεί
αντισυνταγµατικές. Οι περισσότεροι θα µπορούσαν να διεκδικήσουν ποσά που φτάνουν
έως και τα 150 ευρώ τον µήνα τουλάχιστον ανάλογα µε
την περίπτωση.
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OIKONOMIA
Στα εκκαθαριστικά σηµειώµατα δεν αναφέρονται οι συντάξιµες αποδοχές µετά την
αναπροσαρµογή τους, ούτε και οι συντάξιµες αποδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για
τον επανυπολογισµό σε πολλές περιπτώσεις.
Παρά το γεγονός ότι τα εκκαθαριστικά αναφέρουν τον αριθµό των ετών ασφάλισης µε
βάση τον οποίο έχει υπολογιστεί η σύνταξη
του δικαιούχου, σε κανένα σηµείο δεν αναφέρουν τις συντάξιµες αποδοχές επί των οποίων
έχει υπολογιστεί η νέα ανταποδοτική σύνταξη.
∆εν θα γίνεται ενιαίος τρόπος υπολογισµού,
αλλά θα εξακολουθούν να εφαρµόζονται περικοπές της διαδοχικής ασφάλισης που καταργήθηκαν µε τον Ν. 4387/16.
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Η προσφυγή
στη ∆ικαιοσύνη
µπορεί να γίνει
είτε αυτόνοµα
είτε οµαδικά
στα διοικητικά
πρωτοδικεία,
όπως έχει συµβεί
και µε τις αγωγές
διεκδίκησης των
αναδροµικών

Τα βήµατα
Τρία είναι τα βήµατα που µπορούν να ακολουθήσουν οι συνταξιούχοι, προκειµένου
να αµφισβητήσουν το νέο ποσό της σύνταξής τους. Οι ηµεροµηνίες είναι απαραίτητο
να τηρηθούν από όσους επιθυµούν να κινηθούν νοµικά:
Εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία
ανάρτησης των εκκαθαριστικών, ο συνταξιούχος πρέπει να υποβάλει ένσταση στον ΕΦΚΑ. Αρα, όσοι αµφισβητούν το αποτέλεσµα
του επανυπολογισµού θα πρέπει να υποβάλουν ένσταση στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ έως
το τέλος Νοεµβρίου. Ο ασφαλιστικός φορέας
δίνει τη δυνατότητα αυτή στους συνταξιούχους µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η
οποία θα ανοίξει στις 15 Οκτωβρίου.
Εάν ο ΕΦΚΑ δεν απαντήσει σε χρονική περίοδο 60 ηµερών από την υποβολή της ένστασης, θεωρείται ότι η ένσταση έχει απορριφθεί, ωστόσο ο ασφαλισµένος θα πρέπει να
περιµένει το χρονικό αυτό διάστηµα προκειµένου να κάνει το επόµενο βήµα.
Αµέσως µετά είναι δυνατή, για όποιον επιθυµεί, η δικαστική προσφυγή. Ο συνταξιούχος έχει στη διάθεσή του άλλες 60 ηµέρες
προκειµένου να ασκήσει, εφόσον το επιθυµεί, προσφυγή-αγωγή για να προσβάλει την
αναπροσαρµογή της σύνταξής του. Η εν λόγω προσφυγή-αγωγή µπορεί να ασκηθεί και
οµαδικά σε ενιαία νοµική βάση και ασκείται
ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων της
χώρας, όπως έχει συµβεί και µε τις αγωγές
των αναδροµικών.

