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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Με τον επανυπολογισμό των Επικούρικών Συντάξεων, τον Αύγουστο 2016,
και για ένα ΜΟΝΟ μήνα, το ΕΤΕΑΕΠ εφάρμοσε σωστά το Νόμο 3986/2011
στις ΝΕΕΣ ακαθάριστες Επικουρικές Συντάξεις.
Από τον επόμενο, όμως, μήνα και μετά, μειώνει τις Επικουρήσεις μας ΟΧΙ
με τα ποσοστά που ορίζει ο Νόμος αυτός για την Εισφορά Αλληλεγγύης,
ΑΛΛΑ με το ποσό της μείωσης ΠΡΟ του επανυπολογισμού!
Στην παρανομία αυτή, ο Σύλλογος αντέδρασε άμεσα, με Υπομνήματα τόσο
προς το ΕΤΕΑΕΠ όσο και προς το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά αυτοί δεν
έκαναν τίποτα. Έτσι, υποχρεωθήκαμε να ασκήσουμε πιλοτική αγωγή, στις
αρχές του 2017, ζητώντας τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά και
περιμένουμε την κρίση του ΣτΕ.
Παράλληλα, στο θέμα αυτό και στη βάση της εφαρμογής των Νόμων,
άσκησε παρέμβαση, ως Ανεξάρτητη Αρχή, και ο Συνήγορος του Πολίτη,
στον οποίο δόθηκε μια επιεικώς απαράδεκτη απάντηση, στην οποία, μόλις
την πληροφορηθήκαμε, αντιδράσαμε υποβάλλοντας το συνημμένο
Υπόμνημα στην ως άνω Ανεξάρτητη Αρχή.
Πρόσφατα έχει δημιουργηθεί θόρυβος γύρω από το θέμα αυτό, με
αποτέλεσμα πολλοί Συνάδελφοι, να διερωτούνται τι πρέπει να κάνουν.
ΑΠΑΝΤΑΜΕ : Τίποτα.
Περιμένουμε την απόφαση του ΣτΕ, η οποία λογικά θα δικαιώσει τις θέσεις
μας. ΕΑΝ η Κυβέρνηση συμμορφωθεί και αφενός διακόψει την παράνομη
αφαίμαξή μας, αφετέρου επιστραφούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα
ποσά, αυτό θα καλύπτει ΟΛΟΥΣ ανεξαιρέτως τους δικαιούχους, ΧΩΡΙΣ την
υποβολή οποιασδήποτε αίτησης, όπως έγινε και με την επιστροφή εισφορών
υπέρ ΕΟΠΥΥ. ΕΑΝ, όμως, η Κυβέρνηση, όπως το συνηθίζει, αρνηθεί να

συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ, τότε θα καλέσουμε όσους
Συναδέλφους θέλουν να υποβάλλουν ομαδικές αγωγές.
Άρα, σχετικά με το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί αν πρέπει να
καταθέσουμε αίτηση στο ΕΤΕΑΕΠ, πιστεύουμε ότι η κατάθεση αίτησης δεν
θα φέρει αποτέλεσμα, άλλωστε αναμένουμε από το ΣτΕ να δικαιώσει τις
θέσεις μας.
Ο Σύλλογος παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώσει για τις όποιες
εξελίξεις.
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