ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ: Λανθασμένος Υπολογισμός Εισφοράς ΕΟΠΥΥ

Όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολύ άδικες και
σημαντικές περικοπές στις συντάξεις, οι οποίες θεωρούνται για πολλούς
λόγους άδικες και αντισυνταγματικές. Όπως επίσης γνωρίζετε, η σύνταξη
όπως και ο μισθός, είναι η περιουσία σας την οποία το Σύνταγμα προστατεύει.
Σας ενημερώνουμε πως ένα τεράστιο ποσό της τάξης των 250.000.000 ευρώ
το οποίο παρακρατήθηκε παράνομα επί έξι χρόνια μπορούν τώρα να
διεκδικήσουν και να πάρουν πίσω περίπου 1.000.000 συνταξιούχοι τόσο του
Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα.
Χάρη σε μια ασάφεια στο νόμο, όπου δεν αναφερόταν από ποιό ποσό γίνεται
η παρακράτηση υπέρ του ΕΟΠΥΥ η οποία ήταν αρχικά 4% και στη συνέχεια
6% τα ταμεία κρατούσαν τα χρήματα υπολογίζοντας το μικτό ποσό και όχι το
καθαρό εισόδημα των συνταξιούχων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κρατήσεις
να είναι μεγαλύτερες.
Υπολογίζεται ότι οι συνταξιούχοι, μέχρι να υπάρξει η διόρθωση στην
παρακράτηση το 2016, έχασαν ποσά από 1.000 ως και 3.000 ευρώ σε βάθος
έξι ετών. Τα ποσά αυτά που για τους περισσότερους, ανάλογα πάντα με το
ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν, αντιστοιχούν σε δύο και τρείς συντάξεις
οι συνταξιούχοι μπορούν να τα διεκδικήσουν και να τα πάρουν πίσω.
Μετά από ενδελεχή έρευνα είναι ξεκάθαρο ότι στις δράσεις σας θα πρέπει να
προστεθεί και η νομική διεκδίκηση των κρατήσεων που σας γίνονται. Γιατί για
όλες τις περικοπές που σας έχουν γίνει, ο μοναδικός δρόμος τελέσφορος
διεκδίκησης και εν τέλει επιστροφής τους, είναι η ατομική προσφυγή.
Η BCLA – Δικηγορική Εταιρεία έχει ως στόχο της να παρέχει λύσεις στις
αδικίες που αντιμετωπίζει καθημερινά ο φορολογούμενος πολίτης που επιθυμεί
να ορθώσει το ανάστημά του και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του απέναντι
σε ρυθμίσεις και αποφάσεις που τον ζημιώνουν μέρα με την ημέρα.

Το κόστος για την συγκεκριμένη ατομική προσφυγή, σχετικά με τον
λανθασμένο υπολογισμό της εισφοράς ΕΟΠΥΥ, το οποίο δεν περιλαμβάνει την
ειδική έκπτωση του Συλλόγου σας, είναι 100.00€+ΦΠΑ (124.00€) και η
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αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας είναι 5%, εφόσον εισπράξει το κάθε
μέλος σας τα διεκδικούμενα χρήματα.

Τα έγγραφα που χρειάζεται να αποστέλλετε ταχυδρομικώς στην BCLA –
Δικηγορική Εταιρεία, υπόψη της Κας Βασιλικής Κριάρη, Συμβούλου
Υποστήριξης Συλλόγων Συνταξιούχων είναι τα εξής:
Απόφαση συνταξιοδότησης, ένα παλαιότερο ενημερωτικό σύνταξης όπου δεν
εμφανίζεται η εισφορά ΕΟΠΥΥ και ένα τελευταίο ενημερωτικό σύνταξης.
Επιπλέον αποστέλλετε συμπληρωμένη μια εξουσιοδότηση με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής και το συμφωνητικό εργολαβικό δίκης με απλή
υπογραφή.
Τα διαχειριστικά έξοδα για την οργάνωση των δράσεων κατατίθενται στην
Τράπεζα
Πειραιώς
Αρ.
Λογαριασμού
IBAN:
GR0301710160006016139532461 Δικαιούχος: Δ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Στην αιτιολογία βάζετε Κωδικός Πελάτη Ονοματεπώνυμο.

Μπορείτε να καλείτε καθημερινά την Κα Βασιλική Κριάρη, Σύμβουλο
Υποστήριξης Συλλόγων Συνταξιούχων στο 211-0121395 μεταξύ
09.30 – 17.30 για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση,

Βασιλική Κριάρη
Σύμβουλος Υποστήριξης Συλλόγων Συνταξιούχων
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