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Κύριε Υπουργέ  

 Οι Κύριες  συντάξεις από τον Μάρτη 2020 και οι επικουρικές  συντάξεις 
του Μηνός Ιουνίου 2020, είναι  υπολογισµένες βάσει των περικοπών των ν. 
4051/2012 , 4307/2014, και 4093/2012, οι οποίες όµως έχουν κριθεί 
αµετάκλητα Αντισυνταγµατικές µε απόφασεις της Ολοµέλειας του ΣτΕ. Ο 
υπολογισµός χειροτερεύει ακόµη περισσότερο τις αποδοχές µας. 

Ειδικότερα: 

Α- Στις κύριες  συντάξεις,οι µειώσεις στα ενηµερωτικά, αφορούν κυρίως:  

Α)Όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 01-01-2008 έως τον Ιούλιο του 2012, και 
για τους οποίους ο  πρώτος  επανυπολογισµός, 01-01-2019, έγινε µε βάση τις 
«αυξηµένες αποδοχές, χωρίς τις µειώσεις του Ν.4093/2012  και χωρίς την 
αποκατάσταση του 50% των απωλειών τους, µε βάση το Ν.4307 2014. και   
Β)Όσους  συνταξιοδοτήθηκαν ,µετά τον Αύγουστο του 2012, οι 
συντάξεις ,είχαν επανυπολογιστεί,  πρώτος  επανυπολογισµός, 01-01-2019,  
χωρίς την αύξησή του 50% των µισθολογικών απωλειών του Ν.4307/2014.  
Μάλιστα ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτές οι µειώσεις,που αναδροµικά αντιστοιχούν 
σε χιλιάδες ευρώ, από 01-1-2013, να ζητηθούν αναδροµικώς, ως ποσά 
αχρεωστήτως καταβληθέντα, ή να συµψηφιστούν µε ενδεχόµενες επιστροφές 
άλλων αναδροµικών ή µελλοντικές αυξήσεις των συντάξεων.  
Όλως ενδεικτικά: Ταξίαρχος ε.α, και συγκεκριµένα ο ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος, 
Πρόεδρος του Συνδέσµου Αποστράτων Σωµάτων Ασφαλείας Νοµού 
Ηρακλείου,   µε   συνταξιοδοτικό βαθµό Αρχηγού Στρατιάς, µε  πραγµατική 
υπηρεσία 33 ετών,  08 µηνών  και 08 ηµερών   και 38 έτη, 08 µήνες και 08 
ηµέρες συνολικής ασφάλισης, (όπως προκύπτει από τις συνταξιοδοτικές 
πράξεις και τα σηµειώµατα πληρωµής σύνταξης),ενώ  µέχρι τον Μάρτιο 
2020,  ελάµβανε συνολικό  συντάξιµο µισθό   3.318,88€, µε βάση τον 
οποίο υπολογιζόταν τα επιµέρους ποσά της σύνταξης,ως εξής: 
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1-Εθνική σύνταξη :  384 ευρώ  
2-Ανταποδοτική :  1335,52 ευρώ  
3-Σύνολο  :  1719,52 ευρώ  
4-Κράτηση ΕΑΣ :   103,17  
5- Σύνταξη προ φόρου : 1519,37  ευρώ  
6-Προσωπική διαφορά : 68,92 ευρώ,  
από  τον µήνα  Μάρτιο  2020,  o συντάξιµος µισθός  του µειώθηκε,  σε 
3081,81€ ,µε βάση τον οποίο υπολογίζονται τα επιµέρους ποσά ως εξής: 
1-Εθνική Σύνταξη :384 Ευρώ  
2-Ανταποδοτική Σύνταξη : 1240 Ευρώ  
3- Σύνταξη προ φόρου  :1480,88 Ευρώ  
4-Κράτηση ΕΑΣ : 48,72 Ευρώ  
5- Προσωπική διαφορά 107,41 Ευρώ  
6- Πληρωτέα :1343,18 Ευρώ.   
Συγκρίνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν οι παρακάτω διαφορές:  
1- Μείωση συνολικών συνταξίµων αποδοχών κατά: 
3.318,88€-3081,81€=237,07€.  
2- Αύξηση προσωπικής διαφοράς κατά 38,49 Ευρώ  
3-Μείωση ΕΑΣ κατά 45,80 Ευρώ  
4-Το  δε  πληρωτέο ποσό παραµένει το ίδιο.  
Οι  ως άνω περικοπές, οφείλονται  στο γεγονός ότι  δεν είχαν εφαρµοστεί 
(ορθώς),µέχρι τον Μάρτιο του 2020, από την ασφαλιστική διοίκηση, οι 
µεταβολές των: Ν.4093/2012 και Ν.4307/2014, ήτοι οι µειώσεις των  βασικών 
µισθών στο µισθολόγιο   των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων 
Ασφαλείας και  στις αντίστοιχες συντάξεις,επειδή οι ανωτέρω Νόµοι κρίθηκαν 
Αντισυνταγµατικοί. 
  
Συγκεκριµµένα,η  Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας µε τις υπ’ 
αριθµ. 1125-1128/2016 αποφάσεις της  έκρινε ότι είναι Αντισυνταγµατική η 
µερική αποκατάσταση  κατά 50% των µισθολογικών περικοπών   των 
Στρατιωτικών εν ενεργεία και εν αποστρατεία   που έγινε µε το Ν.4307/2014, 
ενώ κρίθηκε ακόµη ότι οι αποδοχές και οι συντάξεις πρέπει να επανέλθουν 
στο προ της 1ης  Αυγούστου 2012 καθεστώς,   ως  περικόπηκαν τότε κατ’ 
εφαρµογή του ν.4093/2012, ειδικότερα: «κρίθηκαν αντισυνταγµατικές, καθώς 
η Πολιτεία  µε το Ν.4307/2014 προσαρµόστηκε πληµµελώς στις 
προηγούµενες αποφάσεις του 2014 της Ολοµέλειας του ΣτΕ 
(2192-2196/2014) και δεν εφάρµοσε τη συνταγµατικά προστατευόµενη αρχή 
της ιδιαίτερης µισθολογικής µεταχείρισης των στρατιωτικών.»  
 Β- Οι επικουρικές  συντάξεις του µηνός Ιουνίου 2020, είναι  υπολογισµένες 
σε εφαρµογή της Εγκυκλείου Φ.80020/10553/Δ16.ΟΙΚ 265/2020 , µε βάση τις 
περικοπές των ν. 4051/2012 και 4093/2012, οι οποίες όµως έχουν κριθεί 
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αµετάκλητα Αντισυνταγµατικές µε την υπ’αριθ. 2287/2015 απόφαση της 
Ολοµέλειας του ΣτΕ. 

 Επίσης παρακρατήθηκε παρανόµως ποσό (3-10%) ως Εισφορά 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), ενώ η εισφορά αυτή έχει κριθεί αµετάκλητα 
αντισυνταγµατική µε τις υπ’αριθ. 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της 
Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Ο e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ) προέβη  παράνοµα,στον υπολογισµό των  
συντάξεων (κύριων και επικουρικών), ενώ αναµένεται η έκδοση απόφασης 
από το Συµβούλιο Επικρατείας επί της πιλοτικής δίκης που συζητήθηκε στις 
10-1-2020, γεγονός που συνιστά εµµέσως και παρέµβαση σε εκκρεµούσα 
δίκη ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. 
Ζητούµε : 
1.Να ακυρωθεί το «Μηνιαίο Ενηµερωτικό Σηµείωµα Πληρωµής Σύνταξης» 
µηνός Μαρτίου 2020, και τα όµοια αυτού  επόµενων µηνών που ενδεχοµένως 
θα εκδώσει στη συνέχεια, ο ΕΦΚΑ .   
2.Να διορθωθεί/διακοπεί η Αντισυνταγµατική κατά τα ανωτέρω  µείωση  των 
συνολικών συνταξίµων αποδοχών εκάστου,στις κύριες και επικουρικές 
συντάξεις, αφετέρου δε  να  καταβληθεί  άµεσα το σύνολο των τυχόν 
κρατήσεων που   έγιναν ή ενδεχοµένως  θα γίνουν στο µέλλον, βάσει των 
ειρηµένων  αντισυνταγµατικών νόµων Ν.4093/2012 , Ν.4307/2014 και  
Ν.4051/2012.  
Για το Δ.Σ. 
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                                   Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ 
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