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ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ
Α

πό την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του, ο νέος υπουργός
Εργασίας κ. Κ. Χατζιδάκης έσπευσε να προαναγγείλει ως «δεύτερη σημαντική μεταρρύθμιση» τον νέο γύρο της αντιασφαλιστικής επίθεσης.
Η κυβέρνηση προωθεί την ιδιωτικοποίηση των συντάξεων, ξεκινώντας
από τις επικουρικές. Πατώντας στο έδαφος που έχει διαμορφώσει η αντιασφαλιστική επίθεση όλων των προκατόχων της, υπηρετεί τον ίδιο αντιλαϊκό
στόχο: Την όλο και μεγαλύτερη απαλλαγή του κεφαλαίου και του κράτους
του από το «κόστος» της Κοινωνικής Ασφάλισης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα νέους «πόρους» δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για τις μπίζνες
των επιχειρηματικών ομίλων από το τζογάρισμα των εισφορών των νέων
ασφαλισμένων.
Με δηλώσεις του ο υπουργός κ. Κ. Χατζιδάκης ανέφερε ότι «Η παρέμβαση αυτή κοιτάζει στο μέλλον και αντιμετωπίζει το Ασφαλιστικό σαν εργαλείο
ανάπτυξης της οικονομίας», δηλαδή ως εργαλείο για τα κέρδη του κεφαλαίου, σε αντίθεση με τις ανάγκες των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.
Προκλητικά ισχυρίστηκε ότι η «μεταρρύθμιση» αυτή υπηρετεί «την ανάγκη
ο εργαζόμενος να μπορεί να προσδιορίσει ως ένα βαθμό το ύψος της σύνταξής
του» (!), όταν με τη δημιουργία του νέου Επικουρικού Ταμείου από το 2022
και την εισαγωγή σε αυτό της λεγόμενης «κεφαλαιοποίησης», οι αγορές και
τα χρηματιστήρια θα είναι αυτά που θα καθορίζουν αν και ποια σύνταξη θα
παίρνουν οι νέοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι θα καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε «επενδυτικά πακέτα», με διαφορετικό «επίπεδο ρίσκου» και χωρίς
καμία απολύτως εγγύηση για τη σύνταξή τους...
Αντίστοιχα, μιλώντας στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021,
ο υφυπουργός Εργασίας, Π. Τσακλόγλου, ισχυρίστηκε πως «η ασφαλιστική
μεταρρύθμιση κοιτάζει το μέλλον και διασφαλίζει την αλληλεγγύη των γενεών».
Το νέο αντιασφαλιστικό χτύπημα βέβαια κάνει το ακριβώς αντίθετο: Αφε-

Μέχρι τον Απρίλιο του 2021
θα δοθούν τα αναδρομικά σε κληρονόμους
όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ

Τ

ο χρονοδιάγραμμα επιστροφής των περικοπών στις συντάξεις που
αντιστοιχούν στο 11μηνο της περιόδου Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016
ανακοίνωσε ο e-EΦΚΑ προς στους δικαιούχους κληρονόμους θανόντων
συνταξιούχων που υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη σχετική υπεύθυνη δήλωση/
αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Οι ημερομηνίες για τις πληρωμές είναι οι εξής :
Στις 10 Φεβρουαρίου 2021 καταβλήθηκαν τα ποσά στους δικαιούχους
που έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση με όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά και έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η επεξεργασία του αιτήματος.
Στις 10 Μαρτίου 2021 θα πληρωθούν οι κληρονόμοι που θα υποβάλουν
οριστικά τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις
28 Φεβρουαρίου 2021. Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου είναι ενδεικτική και ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία θα παραμείνει
ανοικτή για την υποβολή δικαιολογητικών και μετά την ημερομηνία αυτή
για τις περιπτώσεις εκείνες που θα καθυστερήσει η έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών.
Στις 12 Απριλίου 2021 θα καταβληθούν τα αναδρομικά σε όσους έχουν
κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη. Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι θα κληθούν εντός του Φεβρουαρίου να υποβάλουν επιπλέον στοιχεία
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Για την παράλληλη ασφάλιση
σε ΤΑΠ-ΟΤΕ & ΤΣΜΕΔΕ

Μ

πορεί το νομοθετικό πλαίσιο να αλλάζει, μπορεί εγκύκλιο να εκδίδονται,
όμως, οι συνάδελφοί μας συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί που είχαν την ιδιότητα του μηχανικού συνεχίζουν να υφίστανται απίστευτη οικονομική και ψυχολογική ταλαιπωρία.
Για όσους από τους συναδέλφους είχαν παράλληλη ασφάλιση (ΤΑΠ-ΟΤΕ &
ΤΣΜΕΔΕ) δεν έχει μέχρι σήμερα καμία αίτηση διεκπεραιωθεί ενώ για όσους
ήταν ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ η καθυστέρηση είναι πάρα πολλή μεγάλη (ξεπερνά τα τέσσερα χρόνια).
Ακόμα, σε εκκρεμότητα είναι και η απόδοση των προσαυξήσεων λόγω παράλληλης ασφάλισης όσων είχαν συνταξιοδοτηθεί προ του νόμου 4387/16 και οι
οποίοι όταν ρωτούν τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ λαμβάνουν αόριστες απαντήσεις.
Το Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» για τα παραπάνω είχε στείλει, στις 15/7/2020,
Εξώδικο κατά του e-ΕΦΚΑ με το οποίο ζητούσε να λάβει «…όλα τα προσήκοντα μέτρα αντιμετώπισης του ζητήματος των εκκρεμών συντάξεων, του πρώην ΤΣΜΕΔΕ…» και να επιληφθεί «…όλων των απαραίτητων ενεργειών, για τον
ορθό υπολογισμό και τη χορήγηση της προσαύξησης της ανταποδοτικής σύνταξης των μελών μας πρώην μηχανικών σύμφωνα με τις διατάξεις περί παράλληλης
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Από αναβολή σε αναβολή
ο επανυπολογισμός των συντάξεων
του Ν. 4670/2020 (Νόμος Βρούτση)

Η

κυβέρνηση ενημέρωνε τους συνταξιούχους ότι ο επανυπολογισμός με
τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, καθώς και τα αναδρομικά
από 1-10-2019, για όσους έχουν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης,
θα γίνονταν το Δεκέμβρη του 2020. Τώρα με βάση δηλώσεις κυβερνητικών
στελεχών θα γίνει με τη σύνταξη του μηνός Απριλίου που καταβάλλεται
στα τέλη Μαρτίου.
Όλο αυτό το διάστημα που έχει ψηφιστεί ο νόμος Βρούτση, σχεδόν κάθε
μέρα και από τον τύπο αλλά κύρια από την τηλεόραση, διάφοροι «ειδικοί»
αναλυτές και «παπαγάλοι», μας έχουν γεμίσει την τσέπη με χιλιάδες ευρώ
στα λόγια.Παραπλανούν τους συνταξιούχους με τίτλους όπως 252 ευρώ
αύξηση το μήνα, δεν λένε όμως ότι για να λάβεις αυτό το ποσό πρέπει να
έχεις 3.500 ευρώ συντάξιμες αποδοχές και 40 χρόνια ασφάλισης. Αυτές τις
προϋποθέσεις τις έχουν ελάχιστοι. Παράλληλα, χιλιάδες παλαιοί συνταξιούχοι που έχουν πάρει σύνταξη πριν το Μάη του 2016, θα έχουν σε μεγάλο
βαθμό μόνο λογιστική επίπτωση στη σύνταξή τους καθώς η δικαιούμενη
αύξηση θα απορροφηθεί από την προσωπική διαφορά.
Για το συγκεκριμένο θέμα θα επανέλθουμε όταν θα υλοποιηθεί ο επανυπολογισμός και πάμε στα ΑΤΜ των τραπεζών, που πιστεύουμε να γίνει τον
Απρίλη του 2021, όπως έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση.
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νός, καταργεί την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, αφού οι σημερινοί συνταξιούχοι αποκόπτονται από όσους νέους θα ασφαλιστούν μετά την 1/1/2022
και από όλους τους σημερινούς νέους εργαζόμενους που θα ενταχθούν στο
νέο Ταμείο. Αφετέρου, διαιρεί τους εργαζόμενους της ίδιας γενιάς, καθώς οι
εισφορές τους θα πηγαίνουν στους περιβόητους «ατομικούς κουμπαράδες»
και ο κάθε ασφαλισμένος θα καλείται να αναλάβει ξεχωριστά το «επενδυτικό
ρίσκο» για τη μελλοντική του σύνταξη. Στους ίδιους «ατομικούς κουμπαράδες» θα αποτυπώνεται και το «ρίσκο» για το αν ο ασφαλισμένος θα καταφέρει να έχει δουλειά ή όχι, για το αν θα αντιμετωπίσει μια σοβαρή ασθένεια,
αναπηρία κ.ο.κ.
Στην πραγματικότητα, πρόκειται για σύστημα ατομικής «ανασφάλειας»,
που ξεμπερδεύει με ό,τι έχει απομείνει από τον κοινωνικό χαρακτήρα της
Ασφάλισης, αφήνοντας τους εργαζόμενους ξεκρέμαστες μονάδες.
Τη στιγμή που τα προβλήματα των εργαζομένων καθημερινά γίνονται χειρότερα και με την παρέμβαση της κυβέρνησης (χτύπημα 8ωρου, απλήρωτες υπερωρίες, παραπέρα διευκόλυνση απολύσεων κ.τ.λ.) είναι πρόκληση η
αναφορά ότι με το νέο σύστημα «οι συντάξεις θα είναι μεγαλύτερες». Με
τι άραγε θα πληρώσει ο νέος με το μισθό των 300 και 400 ευρώ τις εισφορές
του και ποια θα είναι η απόδοσή τους στον τζόγο του «κεφαλαιοποιητικού
συστήματος» - που έτσι κι αλλιώς δεν παρέχει απολύτως καμία εγγύηση για
το ύψος της σύνταξης - όταν τα διαστήματα εργασίας θα εναλλάσσονται
συνεχώς με διαστήματα ανεργίας και υποαπασχόλησης; Αυτά μάλιστα προβάλλονται την ώρα που ακόμα και ο ΟΟΣΑ, στην τελευταία του Έκθεση για
τις συντάξεις, προειδοποιεί για τους κινδύνους που διαμορφώνονται για τα
κεφαλαιοποιητικά συστήματα εξαιτίας και των «αρνητικών επιτοκίων» και
των χαμηλών αποδόσεων. Κατά τ’ άλλα, τα κυβερνητικά στελέχη «πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες» και υπόσχονται μεγαλύτερες συντάξεις...
μετά από 50 χρόνια!
Το «κόστος μετάβασης» στις πλάτες όλου του λαού
Ισχυρίζεται επίσης το υπουργείο ότι οι υφιστάμενες συντάξεις, όπως και
οι μελλοντικές συντάξεις των σημερινών ασφαλισμένων άνω των 35 ετών,
δεν θα μειωθούν και δεν επηρεάζονται από το νέο σύστημα. Όμως, σκόπιμα
δεν απαντά, πώς θα πληρώνονται οι υφιστάμενες συντάξεις, όταν οι εισφορές των νέων ασφαλισμένων θα κατευθυνθούν στον χρηματιστηριακό τζόγο; Περιορίζεται σε γενικές εκτιμήσεις του τύπου: «Το μεταβατικό κόστος
απλώνεται σε βάθος χρόνου 60 ετών, με τα πρώτα χρόνια να είναι σχετικά
χαμηλό», όταν ήδη εκτιμήσεις ανεβάζουν αυτό το κόστος στα 55 δισ. ευρώ
και πλέον.
Αντίθετα, ομολογείται πως το κόστος μετάβασης θα φορτωθεί και πάλι
στις πλάτες του λαού, καθώς στην απάντηση του υπουργείου αναφέρεται
πως αυτό «θα χρηματοδοτηθεί: (α) από το ΑΚΑΓΕ, το Ταμείο για την αλληλεγγύη των γενεών, το οποίο σήμερα έχει αποθεματικά που υπερβαίνουν τα
10 δισ. ευρώ και τα οποία διαρκώς αυξάνονται κατά περίπου 1 δισ. το χρόνο,
και, (β) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό...».
Στα παραπάνω θα προσθέταμε και την περιουσία του ΕΤΕΑΕΠ, που σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία ανέρχεται περίπου στα 7,8 δισ. ευρώ (3,130
δισ. ευρώ στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και 4,678 δισ. ευρώ κλάδου
εφάπαξ), ποσό που μπορεί να «θυσιαστεί» για να παίξει το ρόλο «αμορτισέρ»
στη μετάβαση προς το ιδιωτικοποιημένο ασφαλιστικό σύστημα.
Αντί λοιπόν τα κεφάλαια του ΑΚΑΓΕ και ο τακτικός προϋπολογισμός, αλλά
και τα αποθεματικά του ΕΤΕΑΕΠ, να κατευθυνθούν στη στήριξη του δημόσιου συστήματος Ασφάλισης, θα ριχτούν για να καλυφθεί το κόστος της
ιδιωτικοποίησης, ενώ οι συνταξιούχοι θα εκβιάζονται με τα ελλείμματα που
θα εμφανίσει το σημερινό ΕΤΕΑΕΠ, δημιουργώντας το πρόσχημα για νέες
μειώσεις στις ήδη μίζερες επικουρικές συντάξεις...
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της διαθήκης, ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία του αιτήματος.
Συνολικά έχουν υποβληθεί 232.517 αιτήσεις από κληρονόμους, εκ των
οποίων έχουν οριστικοποιηθεί οι 148.870 και έχουν υποβληθεί προσωρινά οι υπόλοιπες 83.647.
Επίσης από τις 232.517 αιτήσεις οι 150.893 αφορούν δικαιώματα χωρίς
διαθήκη και οι 81.224 δικαιώματα με διαθήκη.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών το
πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης αντλήθηκε ηλεκτρονικά
εκτός των 48 μικρότερων Ειρηνοδικείων της χώρας. Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι/κληρονόμοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να
αντλήσουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που ζητούνται (Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς, Πιστοποιητικό Πλησιέστερων
Συγγενών) με βάση το κληρονομικό δίκαιο από την Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη του Δημοσίου www.gov.gr

Για την παράλληλη ασφάλιση
σε ΤΑΠ-ΟΤΕ & ΤΣΜΕΔΕ
Συνέχεια από σελίδα 1

ασφάλισης».
Στο εξώδικο μας ο e-ΕΦΚΑ απάντησε, μετά από 5 μήνες, με έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, που υπογράφεται από την Προϊσταμένη της Β. Ήντουνα και κοινοποιείται στη Διεύθυνση
Παροχών Κύριας Σύνταξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και στο Τμήμα Μη Μισθωτών της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του e-ΕΦΚΑ, και το οποίο αναφέρει ότι:
«…έχουν δοθεί οι προδιαγραφές και βρίσκεται σε εξέλιξη η προσαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, αναφορικά
με την αξιοποίηση του παράλληλου χρόνου και αναμένεται σε βραχύ χρονικό διάστημα να έχει ολοκληρωθεί ώστε να δοθεί προς χρήση από τις υπηρεσίες συντάξεων του e-ΕΦΚΑ...».
Ακόμα, στις 27/1/2021 η βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αικατερίνη Παπανάτσιου, επικαλούμενη το εξώδικο μας, κατέθεσε στην Βουλή, Ερώτηση
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκη.

Αμύθητα κέρδη για μεγιστάνες
εν μέσω πανδημίας

Τ

α φετινά στοιχεία του περιοδικού «Forbes» για τους ζάπλουτους μεγιστάνες είναι και φέτος αποκαλυπτικά, σε μια χρόνια που οι λαοί υποφέρουν
από την πανδημία, και κυρίως από τη διαχείρισή της από τις κυβερνήσεις με τα
πρωτόκολλα που εξυπηρετούν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών
ομίλων.
Μεγάλοι κερδισμένοι βεβαίως είναι οι επιχειρηματίες του διαδικτύου και του
ηλεκτρονικού εμπορίου και χαρακτηριστικά το αφεντικό της «Amazon» Τζεφ
Μπέζος, που μόνο σε μια μέρα αύξησε την περιουσία του κατά 4 δισ. δολάρια με
συνολική περιουσία στα 188,5 δισ. δολάρια! Μια ομάδα μεγιστάνων που περιλαμβάνει τον Μπέζος, τους Μπιλ Γκέιτς («Microsoft»), Λάρι Πέιτζ («Google»),
Λάρι Ελισον («Oracle») και Μαρκ Ζάκερμπεργκ («Facebook»), Ελον Μασκ (της
«Tesla» - ηλεκτρικά αυτοκίνητα) μέσω των χρηματιστηρίων έγινε κατά 1,9 τρισ.
δολάρια πιο πλούσια στη διάρκεια του 2020.
Η περιουσία του Μασκ αυξήθηκε το προηγούμενο δωδεκάμηνο κατά 110 δισ.
δολάρια (κάπου 500%!), για να φτάσει συνολικά στα 137 εκατ. και να του δώσει
την τρίτη θέση στη λίστα των πλουσιότερων του πλανήτη. Η εξέλιξη αυτή δεν
είναι άσχετη από την προοπτική εισαγωγής της μετοχής της «Tesla», στις 21
Δεκέμβρη, στον δείκτη S&P 500 - ο οποίος ούτως ή άλλως έχει ενισχυθεί φέτος
κατά 13% (η αντίστοιχη άνοδος του Nasdaq είναι της τάξης του 38%).
Αλλά και για τον Μπέζος, το 2020 ήταν συνολικά η δεύτερη καλύτερη χρονιά
του, καθώς έγινε πλουσιότερος κατά 67,5 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω ανόδου της
τιμής της μετοχής της «Amazon».
Εντυπωσιακή είναι και η εικόνα στην Κίνα. Ο δείκτης CSI 300 ενισχύεται κατά
19% στο έτος, βοηθώντας τους Κινέζους δισεκατομμυριούχους να προσθέσουν
750 δισ. δολάρια στην περιουσία τους. Συνολικά οι 400 πλουσιότεροι Κινέζοι
έχουν περιουσία ύψους 2 τρισ. δολαρίων - σε αυτό το ποσό, μάλιστα, δεν συμπεριλαμβάνονται οι 67 δισεκατομμυριούχοι του Χονγκ Κονγκ, η περιουσία των
οποίων αυξήθηκε κατά 60 δισ. για να φτάσει στα 380 δισ. δολάρια.

Περισσότερη ενημέρωση στην ηλεκτρονική
σελίδα της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» www.trenotita.gr
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Να πληρωθούν κανονικά
τα αναδρομικά των συνταξιούχων

εν φτάνει που η κυβέρνηση απέκλεισε 1,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από τα αναδρομικά που δόθηκαν τον Οκτώβρη 2020 (δεν
έδωσε τα αναδρομικά από τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων
και τα δώρα), 80.000 δικαιούχοι, μέσα σε αυτούς και σιδηροδρομικοί,
πηγαίνοντας στα ΑΤΜ για να λάβουν τα ποσά που δικαιούνταν, είτε
αντίκριζαν μηδενικά ποσά είτε λάμβαναν μικρότερα ποσά.
Παρά τη δήλωση του προηγούμενου υπουργού εργασίας κ. Βρούτση ότι το πρόβλημα αυτό θα διορθωθεί, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει
τίποτε. Εκμεταλλευόμενοι την πανδημία που όλα είναι κλειστά και
δεν μπορούμε να παρέμβουμε, το μόνο που μένει για όσους συναδέλφους έχουν αυτό το πρόβλημα είναι να κάνουν ένσταση – αίτηση
θεραπείας.
Στον επίσημο ιστότοπο του ΕΦΚΑ, efka.gov.gr, και συγκεκριμένα
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υπάρχει η ενότητα Ένσταση/αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας
σύνταξης. Σ’ αυτή την ενότητα, μπορείτε να καταγράψετε το ποσό
των αναδρομικών που δικαιούστε να λάβετε. Ο υπολογισμός τους
προκύπτει από τα ενημερωτικά σημειώματα και γίνεται ως εξής:
Προσθέτουμε το ποσό της κράτησης με το ν. 4051/12 και το ποσό
της κράτησης του ν.4093/12, πολλαπλασιάζουμε επί 11 και από το
ποσό που προκύπτει αφαιρούμε 4% για τον ένα μήνα και 6% για τους
υπόλοιπους 10 μήνες.
Μπορείτε να αποτυπώσετε τη διαφωνία σας για το ποσό που έχετε
λάβει αλλά και το αίτημα να σας χορηγηθεί και το ακριβές ποσό που
δικαιούστε.
Φυσικά δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα
λάβουν υπόψη τους τις ενστάσεις, αλλά αυτή την περίοδο δεν έχουμε άλλη επιλογή.

Έξοδα κηδείας από τον e-ΕΦΚΑ

Τ

α έξοδα κηδείας είναι εφάπαξ ποσό που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ
στον σύζυγο ή στον επιμεληθέντα της κηδείας για άμεσα ή
έμμεσα ασφαλισμένο ή συνταξιούχο θανόντα.
Εάν ο άμεσα ασφαλισμένος συνταξιούχος αποβιώσει, ο επιμεληθείς την κηδεία σύζυγος υποβάλλει την αίτηση για την απόδοση
εξόδων ηλεκτρονικά.
Για τον έμμεσα ασφαλισμένο η χορήγηση των εξόδων κηδείας γίνεται με αίτηση στα Τμήματα Παροχών των Υποκαταστημάτων
Μισθωτών με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση από τον επιμεληθέντα της κηδείας ή τον/την σύζυγο
(π. ΟΓΑ, π. ΤΣΑΥ, π. ΤΑΠΟΤΕ)
2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
3. Πρωτότυπο Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών (με το ΑΦΜ του
δικαιούχου), καθώς και τις σχετικές αποδείξεις που αφορούν
δαπάνες με εντολή και για λογαριασμό του πελάτη ή κατά περίπτωση,
4. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 ότι δεν λάβατε ούτε θα λάβετε
ποσό από κανένα άλλο φορέα
5. Φωτοτυπία ΙΒΑΝ δικαιούχου
6. Για το π. ΤΑΥΤΕΚΩ, φύλλο σύνταξης/μισθοδοσίας (διότι σε
πολλούς Τομείς του π. ΤΑΥΤΕΚΩ, το ποσό των εξόδων κηδείας δίνεται βάσει των αποδοχών τους)
Για την υποβολή της αίτησης και λόγω της πανδημίας πρέπει να
κλείνεται ηλεκτρονικό ραντεβού στη διεύθυνση https://www.
efka.gov.gr/rv όπου εισέρχονται οι ενδιαφερόμενοι με τον ΑΜΚΑ
και τους κωδικούς Taxis

Νοσοκομειακοί γιατροί: Από ήρωες διωκόμενοι

Μ

ετά τα χειροκροτήματα και τα κροκοδείλια δάκρυα ήρθαν οι
ποινικές διώξεις των μαχητών της πρώτης γραμμής. Η κυβέρνηση αντί να υλοποιήσει τα αιτήματα των υγειονομικών, εντείνει
τον αυταρχισμό και επιχειρεί να καλλιεργήσει κλίμα διώξεων. Αξιοποιώντας το νόμο που ψήφισε για τις συγκεντρώσεις προχώρησε σε
ποινική δίωξη πρώτα του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλη Γιαννάκου, με την κατηγορία της απείθειας, το Α.Τ. Ομονοίας κάλεσε την
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) Αφροδίτη Ρέντζιου σε «κλήση για προκαταρκτική
εξέταση προκειμένου να παράσχει ανωμοτί εξηγήσεις» για παράβαση των άρθρων για «απείθεια» και «παρακώλυση συγκοινωνιών»
σε συνδυασμό με τον νόμο για τις «Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις». Το Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» με ανακοίνωσή του καταδίκασε
απερίφραστα την επιχείρηση καταστολής και δίωξης των αγωνιστών υγειονομικών εκφράζοντας τη στήριξη του στον αγώνα τους
και την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του.
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Υπόμνημα της ΣΕΑ προς τον Υπουργό
Υγείας κ. Β. Κικίλια
κ. Υπουργέ
Το Υπόμνημά μας αυτό αποτελεί ένα ακόμη κείμενο προκειμένου να εκφράσουμε την ανάγκη να δεχθείτε την αντιπροσωπεία μας, για να συζητήσουμε ζωντανά τα προβλήματα του
ευαίσθητου τομέα της ευθύνης σας. Δεν γνωρίζουμε τις αιτίες που από την ανάληψη των
καθηκόντων σας, είστε ο μόνος Υπουργός και μάλιστα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την
υγεία, που δεν έχετε αποδεχθεί το αίτημα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) και
της ευαίσθητης ομάδας που εκπροσωπούμε, για συνάντηση μαζί σας. Υποθέτουμε ότι θα
νιώθετε κάπως άβολα γι’ αυτή την παράλειψη.
Η ΣΕΑ είναι το Συντονιστικό όργανο όλων των Συνταξιουχικών Οργανώσεων της Χώρας και εκπροσωπεί το σύνολο των 2.5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, σύνολο που αποτελείται από τις πιο ευαίσθητες και ταλαιπωρημένες κοινωνικές ομάδες στην χώρα μας.
Πιστεύουμε ότι από τη θέση που κατέχετε σας υποχρεώνει να συναντηθείτε με την αντιπροσωπεία μας προκειμένου να σας εκθέσουμε τις θέσεις μας και τα αιτήματά μας γύρω
από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουμε.
Επιγραμματικά για μια ακόμη φορά σας αναφέρουμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως συνταξιούχοι είναι:
• Σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια γενικά στις δομές υγείας.
• Μεγάλες ελλείψεις γιατρών στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)
και προβλήματα που τους δυσκολεύουν ακόμη και στην συνταγογράφιση.
• Με μεγάλη αγωνία και ανησυχία παρακολουθούμε τα παιχνίδια των πολυεθνικών του
φαρμάκου που δημιουργούν μεγάλες καθυστερήσεις στη παράδοση των εμβολίων για
να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους βάζοντας σε μεγάλους κινδύνους την υγεία του λαού
και την δική μας.
• Με μεγάλη καθυστέρηση και αφού λήγουν όλες οι προθεσμίες γίνεται η διευθέτηση για τη δωρεάν συνταγογράφιση φαρμάκων στους συνταξιούχους που έπαιρναν το
ΕΚΑΣ. Όπως και πολλοί συνταξιούχοι που έπαιρναν ΕΚΑΣ είναι εκτός δικαιούχων
στα φάρμακα. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές η σχετική διάταξη δεν έχει
ακόμα ψηφισθεί.
Κύριε Υπουργέ,
Πολλά είναι τα προβλήματα που έχουμε να σας εκθέσουμε στη ζωντανή μας συζήτηση
περιμένοντας να την ορίσετε.
Οι συνταξιούχοι της χώρας μας είναι εκείνη η κοινωνική ομάδα που στον εργασιακό της
βίο έχει πληρώσει τα πάντα για τις κύριες, επικουρικές συντάξεις, κοινωνικές παροχές και
δικαιώματα που έχουν κατακρεουργηθεί. Έχει πληρώσει και πληρώνει και σήμερα με μεγάλα ποσά κρατήσεων για την υγεία, πληρώνουμε πάνω από 50 χρόνια κλάδο υγείας και
δεν έχουμε πλήρη κάλυψη. Από την μεριά μας θέλουμε να σας κάνουμε καθαρό ότι δεν
επαιτούμε αλλά διεκδικούμε όλα όσα άδικα όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν αφαιρέσει σε
όλα τα δικαιώματά μας.
Αναμένουμε…
Μετά Τιμής
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
ΙΚΑ – OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ –– ΠΕΣ ΝΑΤ– ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ – ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Επιστολή της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο
του ΟΣΕ κ. Αθανάσιο Κοτταρά
Κύριε Σύμβουλε,
Στη συνάντησή που είχε το Σωματείο μας μαζί σας την ΤΡΙΤΗ 6/10/2020 παρουσία
και του συναδέλφου Αθανάσιου Λεβέντη (εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ
του ΟΣΕ), συζητήσαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί 241 συναδέλφους μας οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από τον ΟΣΕ τους χορηγήθηκε
σημαντικά μειωμένη η αποζημίωση που δικαιούνταν.
Το Προεδρείο του Σωματείου μας συναντήθηκε και με τις προηγούμενες Διοικήσεις
του ΟΣΕ επισημαίνοντας κάθε φορά αυτή την κατάφορη αδικία.
Δυστυχώς όμως παρά τις προσπάθειές μας έως και σήμερα δεν έχει βρεθεί λύση σε
αυτό το πρόβλημα.
Στη συνάντησή μας, διαπιστώσαμε ότι γνωρίζετε πολύ καλά το πρόβλημα και αναγνωρίζετε την αδικία που έχουν υποστεί οι συνάδελφοί μας.
Επίσης, δεσμευθήκατε ότι θα το εξετάσετε και θα μας απαντήσετε είτε θετικά είτε
αρνητικά.
Καθημερινά λαμβάνουμε πολλά τηλέφωνα από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους μας, οι οποίοι μάλιστα μας λένε: «...συνάδελφοι θα βρεθεί άμεσα λύση σε αυτό
το ζήτημα, ή θα βρεθεί λύση όταν θα τα λάβουν οι κληρονόμοι μας...»! Αντιλαμβάνεστε πλέον πώς σκέφτονται οι συνάδελφοι.
Περιμένουμε την απάντησή σας, προκειμένου να μπορέσουμε κι εμείς με τη σειρά
μας να ενημερώσουμε τους συναδέλφους.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί.
Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
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Υπόμνημα της ΣΕΑ προς τον
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Κ. Χατζηδάκη
Κύριε Υπουργέ,
Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία.
Με το Υπόμνημά μας αυτό θέλουμε να μας ορίσετε σε εύθετο χρόνο
συνάντηση προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση
και τα προβλήματα των συνταξιούχων της χώρα μας, που οι οργανώσεις μας εκπροσωπούν. Ωστόσο με το υπόμνημά μας αυτό θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι:
Οι συνταξιούχοι της χώρας μας έχουν πληρώσει τεράστιο τίμημα
από τις καταστροφικές περικοπές που δέχθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι μειώσεις από τις κυβερνήσεις στις συντάξεις, κύριες,
επικουρικές, στο ΕΚΑΣ, στα Δώρα, στην υγεία, στα φάρμακα, στις
κοινωνικές παροχές, υφίστανται και έχουν προσθέσει στη ζωή μας
ανυπέρβλητα προβλήματα. Μόνο οι περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και τα δώρα φθάνουν τα 7.5 δισεκατομμύρια τον
χρόνο.
Όλα αυτά τα χρόνια αρκετές φορές συναντηθήκαμε με όλους τους
Πρωθυπουργούς και τους αρμόδιους Υπουργούς θέτοντάς τους τα
μεγάλα προβλήματα που απαιτούν λύσεις. Πρέπει να πούμε ότι από
την μεριά τους εισπράττουμε την συμπάθειά τους αλλά όχι τις λύσεις που χρειάζονται στα προβλήματά μας.
Όλα αυτά τα χρόνια βρισκόμαστε συνεχώς στο δρόμο του αγώνα
και διεκδικούμε στο ακέραιο ό,τι μας έχει περικοπεί, γιατί δεν το
χρωστάμε σε κανένα δανειστή, σε κανένα τραπεζίτη. Οι συντάξεις
μας όλες οι παροχές είναι πληρωμένες στο ακέραιο από την δουλειά
μας και τον αγώνα μιας ζωής.
• Να αποδοθούν οι περικοπές στις κύριες, επικουρικές συντάξεις, τα δώρα, το ΕΚΑΣ, τα φάρμακα, να ανοίξουν τα νοσοκομεία και οι εκατοντάδες δομές στην υγεία που έκλεισαν
και να καλυφθούν άμεσα οι τραγικές ελλείψεις σε αυτά που
λειτουργούν με υλικά, κρεβάτια, γιατρούς και νοσηλευτές.
• Να δημιουργηθούν τώρα νέες υποδομές με δημόσιους οίκους ευγηρίας, κέντρα αποκατάστασης. Να γίνει πρόσληψη
προσωπικού για βοήθεια στο σπίτι των ανήμπορων.
• Να προσληφθεί άμεσα προσωπικό στα ασφαλιστικά ταμεία
και να εκδοθούν άμεσα οι από χρόνια εκκρεμείς συντάξεις
κύριες, επικουρικές, τα μερίσματα, τα εφάπαξ που φθάνουν
τις εκατοντάδες χιλιάδες.
• Να αποδοθούν τώρα με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης
τα αναδρομικά του 11μηνου Ιούνης 2015, Μάης 2016 που
αφορούν τις κύριες, επικουρικές συντάξεις καθώς και τις
αποδοχές της 13ης και 14ης σύνταξης, σε όλους τους συνταξιούχους.
• Να καταργηθεί και στους συνταξιούχους η εισφορά αλληλεγγύης.
• Να αποδοθούν στο ακέραιο ισόποσα δίχως διαφορές οι συντάξεις χηρείας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα δίχως την
αφαίρεση της προσωπικής διαφοράς.
• Να γίνει ο επανυπολογισμός άμεσα στις κύριες συντάξεις
με βάση τον νόμο 4670/20, να διευθετηθούν διαφορές και
να αποδοθούν τα αναδρομικά σε εκείνους που τα δικαιούνται.
• Σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων δικηγόρων, ο ν. 4760/20 (νόμος Βρούτση) με το άρθρο 44 υιοθέτησε πλήρως το άρθρο 96 του ν. 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου), με το οποίον μειώνονται ακόμη περισσότερο οι
επικουρικές συντάξεις και πρέπει να καταργηθεί το άρθρο
αυτό που αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών
συντάξεων
• Να δοθούν άμεσα οι συντάξεις που εκκρεμούν στους συνταξιούχους που έχουν χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία και
προέρχονται κυρίως από τον πρώην ΟΑΕΕ. Να αφαιρεθούν
τα πρόστιμα και οι τόκοι και το υπόλοιπο ποσό από τα χρέη
τους χωρίς πλαφόν να κρατηθεί από τις συντάξεις τους.
• Να αποδοθούν στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ τα χρήματα
που παρακρατούνται από τους ίδιους για κοινωνικούς σκοπούς.
• Να σταματήσει κάθε ενέργεια της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης αρχίζοντας από την
Επικουρική.
• Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά μας ταμεία.
• Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις με κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ.
Κύριε Υπουργέ
Στη συνάντησή μας θα σας κάνουμε πιο λεπτομερή ενημέρωση.
Μετά Τιμής
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
ΙΚΑ–OAEE–ΔΗΜΟΣΙΟΥ– ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ –– ΠΕΣ
ΝΑΤ– ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ – ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ –
ΕΣΤΑΜΕΔΕ
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Από το «ΕΝΑ ΚΛΙΚ» του κ. Βρούτση
στον Ειδικό Μάνατζερ του κ. Χατζηδάκη
330.000 εκκρεμείς συντάξεις

σημερινή κυβέρνηση, ενώ υπόσχονταν πως οι εκκρεμείς συντάξεις θα βγουν άμεσα με
«ένα κλικ», τώρα ο νέος υπουργός κ. Χατζηδάκης εξήγγειλε πως μετά από 2-3 μήνες
θα ξεκινήσει να δίνει στους συναδέλφους 384 ευρώ το μήνα, δηλαδή την εθνική σύνταξη
και αργότερα (πότε άραγε;) την οριστική. Στη συνέχει θα αποδοθεί η επικουρική ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί νέα φουρνιά εκκρεμών συντάξεων γι αυτούς που θα υποβάλουν
αίτηση συνταξιοδότησης. Γι αυτό το τεράστιο, κατά τα άλλα έργο, η κυβέρνηση τοποθέτησε
στον ΕΦΚΑ ειδικό μάνατζερ!!! Απόφαση που αποτελεί προοίμιο της διαδικασίας τη ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών και παροχών του ΕΦΚΑ, όπως άλλωστε έχει εξαγγείλει για τις
επικουρικές συντάξεις. Και μπαίνει το ερώτημα, τι θα κάνει δηλαδή περισσότερο ο μάνατζερ από αυτό που κάνουν οι διορισμένοι από την κυβέρνηση Διοικητής και 4 Υποδιοικητές
στον ΕΦΚΑ; Τι το διαφορετικό θα κάνει από τους δεκάδες συμβούλους και παρασυμβούλους και ειδικούς συνεργάτες που έχουν προσλάβει από τον «ιδιωτικό τομέα» στον ΕΦΚΑ.
Δεν γνωρίζει η κυβέρνηση ότι από τον ΕΦΚΑ αποχώρησαν το 2020 για συνταξιοδότηση
557 εργαζόμενοι και το 2021 αναμένεται μεγαλύτερος αριθμός.Σίγουρα όλα τα παραπάνω
τα γνωρίζει και ξέρει ότι για να διεκπεραιωθούν οι 330.000 εκκρεμείς συντάξεις αυτό που
λείπει από τον ΕΦΚΑ δεν είναι ο μάνατζερ αλλά οι υπάλληλοι και ο εκσυγχρονισμός των
υποδομών. Όχι άλλα ψέματα και καθυστερήσεις.
Απαιτούμε τώρα, η κυβέρνηση να κάνει τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
στον ΕΦΚΑ, με κατάλληλη εκπαίδευση καθώς και τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα ώστε
να εκδοθούν άμεσα όλες οι εκκρεμείς συντάξεις (κύριες, επικουρικές, εφάπαξ).
Να μπει τέλος στον εμπαιγμό και την ταλαιπωρία χιλιάδων συνταξιούχων και σταθερά
να εξυπηρετηθεί η ανάγκη γρήγορης έκδοσης των συντάξεων.

Αντί να προσλάβουν νέους εργαζόμενους,
επαναφέρουν συνταξιούχους

Δ

εν έχει τέλος η υποκρισία της κυβέρνησης σε βάρος όχι μόνο των συνταξιούχων, αλλά και
της νέας γενιάς. Τον Φλεβάρη του 2019, με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, περίπου 3.500 νέοι
πτυχιούχοι επιστήμονες προσλήφθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες του Δημοσίου και 600 απ' αυτούς εργάστηκαν στον ΕΦΚΑ. Το βασικό επιχείρημα του προγράμματος
ήταν η «απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» προκειμένου οι νέοι, και ειδικά οι επιστήμονες, να
μην εγκαταλείπουν τη χώρα και να τους δοθεί η δυνατότητα να εργαστούν στον τόπο τους.
Με τη λήξη του προγράμματος, όμως, οι νέοι αυτοί ξαναμπήκαν στις λίστες των ανέργων,
όπως και χιλιάδες άλλοι τέτοιων ληξιπρόθεσμων προγραμμάτων. Το προηγούμενο διάστημα,
προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων, η κυβέρνηση
έφερε στη Βουλή διάταξη με την οποία προβλέπεται η επαναφορά στον ΕΦΚΑ συνταξιούχων
δημοσίων υπαλλήλων για να «εκκαθαρίσουν» τις εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις!
Αν μη τι άλλο, η κίνηση αυτή δείχνει την τεράστια έλλειψη προσωπικού στον ασφαλιστικό
οργανισμό, που έχει αποψιλωθεί τα τελευταία χρόνια, στο όνομα της «δημοσιονομικής προσαρμογής», με τις γνωστές συνέπειες για ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Αντί λοιπόν να
κάνει το ελάχιστο, να προσλάβει δηλαδή το αναγκαίο προσωπικό, η κυβέρνηση καταφεύγει
στις γνωστές «αλχημείες», επαναφέροντας στον ΕΦΚΑ συνταξιούχους του οργανισμού.

Να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης
και για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα
και για τους συνταξιούχους

Μ

ε άρθρο τους που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, ο Πρόεδρος της Χριστόφορος Σεβαστίδης, Εφέτης ΔΝ, ο Γενικός Γραμματέας
της Βασίλης Φαϊτάς, ΕφέτηςΔΔ και η Ταμίας της Βανέσσα Παναγιώτα Ντέγκα, Πρόεδρος
Πρωτοδικών ΔΔ, αναφέρονται στην «εισφοράς αλληλεγγύης», που καθιερώθηκε στο κατώφλι της μνημονιακής εποχής με τον 3986/2011, που διατηρείται μόνο στους συνταξιούχους
και μισθωτούς του δημόσιου τομέα και στην κατάργησή της για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα μέλη Δ.Σ, ενώ απαλλαγή προβλέπεται και
για το φορολογικό έτος 2020 στα εισοδήματα από κεφάλαιο, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και από τόκους.
Ο περιορισμός της υποχρέωσης «εισφοράς αλληλεγγύης» μόνο στους εργαζόμενους στον
δημόσιο τομέα και στους συνταξιούχους, πέρα από το γεγονός ότι επιβαρύνει τους φορολογικά συνεπέστερους πολίτες, δημιουργεί πρόβλημα ασυμβατότητας με το άρθρο 4 παρ.
5 του Συντάγματος που ορίζει «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Αλλά είναι αντίθετη και με άρθρα του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ που καθιερώνουν την αρχή της απαγόρευσης αθέμιτων
διακρίσεων, η οποία, κατά πάγια νομολογία του ΔΕΚ/ΔΕΕ, επιβάλλει να μην αντιμετωπίζονται διαφορετικά παρόμοιες καταστάσεις.
Και οι Δικαστές καταλήγουν: Η εισφορά αλληλεγγύης πρέπει να καταργηθεί και για τους
μισθωτούς του δημοσίου τομέα και για τους συνταξιούχους.
Ολόκληρο το άρθρο τους στο site της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Μ

Οι αρμόδιοι μας ενημερώνουν

ε τη χορήγηση των συντάξεων του Φεβρουαρίου 2021, όσοι συνάδελφοι είχαν
αύξηση στην κύρια σύνταξη, οφείλεται στη διόρθωση του επανυπολογισμού που
προέβλεπε ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και αφορά συνταξιούχους που
πήραν σύνταξη μετά το 2011.
Όπως μας ενημέρωσαν από το ΤΑΠΟΤΕ, τα ποσά αυτά που πήρε ο κάθε συνάδελφος,
μπαίνουνε στη σύνταξη και θα δοθούν και αναδρομικά από 1/1/2019, αλλά δεν ήταν σε
θέση να μας πουν πότε αυτά θα δοθούν.

