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Θέμα: Έντονη δυσφορία συναδέλφων συνταξιούχων μηχανικών από την επιβολή αναδρομικής
επιστροφής σημαντικών ποσών από το καταβληθέν εφάπαξ «ως αχρεωστήτως καταβληθέντα»

Συνάδελφε Πρόεδρε,
το τελευταίο διάστημα έχουμε πολλές οχλήσεις συνταξιούχων συναδέλφων μηχανικών οι οποίοι
έχουν βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα από τις παραλήψεις και τους λανθασμένους, όπως μπορούμε να
αντιληφθούμε, υπολογισμούς του δικαιώματος του ΕΦΑΠΑΞ τους από τον ΕΦΚΑ.
Πιο συγκεκριμένα συνάδελφοι οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν την τελευταία πενταετία και στους
οποίους είχε καταβληθεί με αντίστοιχη απόφαση του ΕΦΚΑ εφάπαξ περίπου των 10.000€ καλούνται
σήμερα με νέα απόφαση της Διοίκησης του ίδιου ταμείου να επιστρέψουν ποσό της τάξεως των
4.000€ είτε άμεσα, είτε μέσω παρακράτησης που λαμβάνει χώρα στην μηνιαία καταβολή της
σύνταξης τους.
Πέρα από το γεγονός του ότι η διοίκηση του ΕΦΚΑ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, ούτε έδωσε
αναλυτικές εξηγήσεις (μόνο τηλεγραφικά) στους θιγόμενους συνταξιούχους για το τι ακριβώς
συμβαίνει, ούτε τους κάλεσε στα κατά τόπους γραφεία του Φορέα προκειμένου να διευθετήσει το
πρόβλημα που το ίδιο το Ταμείο προκάλεσε, όπως θα αναμενόταν σε κάθε ευνομούμενη προηγμένη
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κοινωνία, παρά αποφάσισε μονομερώς, περικόπτοντας ποσό της τάξεως του 15% από την καταβολή
της μηνιαίας τους σύνταξης μέχρι την κάλυψη του αντίστοιχου κατά περίπτωση ποσού επιστροφής.
Παράλληλα, από μία μικρή ενημέρωση που καταφέραμε να έχουμε, διαπιστώσαμε μια κατάφορη
αδικία η οποία ήδη λαμβάνει χώρα στον υπολογισμό του εφάπαξ, για μια μεγάλη μερίδα συναδέλφων
που πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκαν καθώς και για κάθε μελλοντικό νέο συνταξιούχο.
Η μεγάλη αδικία συμβαίνει στον υπολογισμό τμήματος της εφάπαξ παροχής στον παράγοντα που
αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 (ο υπολογισμός του εφάπαξ ισούται με το
άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ παροχής για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 και του
τμήματος της εφάπαξ παροχής για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και μετά).
Έτσι, στον υπολογισμό του παράγοντα αυτού (που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την
31.12.2013) ως αποδοχές δεν λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. του συνόλου των αποδοχών του εργασιακού
βίου του ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού αλλά μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο
ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, δηλαδή μέσα στα έτη της
βαθιάς οικονομικής κρίσης. Συνεπώς για τους αυτοαπασχολούμενους χαμηλόμισθους μηχανικούς, η
χρήση της τελευταίας πενταετίας, δηλαδή με Μ.Ο. μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών 693,35€, οδηγεί
σε εφάπαξ κοντά στις 6.000€ ανεξάρτητα αν για πολλά έτη παλαιότερα οι αποδοχές και οι αντίστοιχες
εισφορές ήταν αρκετά μεγαλύτερες.
Ως εκ τούτου κ. Πρόεδρε, παρακαλούμε όπως προβείτε κεντρικά στις αντίστοιχες ενέργειες έτσι ώστε
να σταματήσει αυτή η κατάφορη αδικία προς τους συναδέλφους, πολλοί από τους οποίους, όχι άδικα,
νιώθουν απροστάτευτοι.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας
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