Σε πλήρη ετοιμότητα για τη
διεκδίκηση του συνυπολογισμού
στην ανταποδοτική μας σύνταξη
των εισφορών από το σύνολο
των αποδοχών μας, που θα
σημάνει νέες αυξήσεις για
τους προερχόμενους από την
Ιονική
Συνάδελφοι,
Όλοι θυμάστε ότι μόλις δημοσιεύτηκε ο Νόμους Κατρούγκαλου
(4387/216), τα στελέχη του Συλλόγου μας σε συνεργασία με τους
ασφαλιστικούς μας συμβούλους εξέτασαν αναλυτικά και με
ψυχραιμία όλες τις πτυχές του και αμέσως αντιληφθήκαμε ότι με
αυτόν το νόμο είχαμε τη δυνατότητα με σωστούς χειρισμούς, όχι
απλώς να μη μειωθούν οι συντάξεις μας, όπως ακουγόταν κατά
κόρον από τα ΜΜΕ, αλλά και να τις αυξήσουμε κιόλας. Με
συντεταγμένες και προσεκτικές κινήσεις συντάχθηκε και
υποβλήθηκε από την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στις αρμόδιες υπηρεσίες το
υπόμνημα Κουτρουμάνη – Αλεξόπουλου, το οποίο με αδιάσειστα
στοιχεία αποδείκνυε ότι οι εισφορές μας ήταν υψηλότερες από
αυτές του ΙΚΑ και συνεπώς απαιτήσαμε – όπως και έγινε αποδεκτό
από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή – να υπολογιστούν
ανταποδοτικά οι επιπλέον εισφορές μας, οδηγώντας στις αυξήσεις
στις συντάξεις με τον επανυπολογισμό τους από 1/1/19.
Την ίδια περίοδο βέβαια το τότε Προεδρείο του Συλλόγου
Συνταξιούχων (με προεδρεύοντα τον κ. Κολλάτο), έσπευσε εξ
αρχής σε ανούσιες κραυγές, καταγγέλλοντας το νόμο χωρίς να

έχουν καμία πρόταση (και γνώση…), ενώ μας κατηγορούσαν ως
«ριψάσπιδες» και «μηδίσαντες» και ξεκινούσαν την 4η Συνεδρίαση
του Δ.Σ. στις 4/2/18 με θέμα την καταδίκη του Προέδρου του
Συλλόγου μας, συνάδελφου Σαράντου ΦΙλιππόπουλου και του
Γενικού Γραμματέα συνάδελφου Νίκου Αλεξόπουλου, τους οποίους
εγκαλούσαν – άκουσον άκουσον – επειδή παρέδωσαν το υπόμνημα
(το οποίο οδήγησε στις αυξήσεις των συναδέλφων…) εξ ονόματος
όλων των συναδέλφων!!!
Εμείς δε θα πούμε πολλά, καθώς αφενός μεν σύντομα θα σας
παρουσιάσουμε αδιάσειστα στοιχεία που αναδεικνύουν την άγνοια
και την επικινδυνότητα του κ. Κολλάτου και των συνεργατών του,
αφετέρου δε, τα γεγονότα και οι εξελίξεις μιλούν από μόνα τους
αφού δικαίωσαν πλήρως την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και τους συναδέλφους
και απλά θα τονίσουμε ότι μέχρι εκεί έφτανε η άγνοια των
ασχέτων…
.
Επιπλέον, θα θυμάστε ότι αμέσως μετά την (με χαρακτηριστική
καθυστέρηση) ανάρτηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των
επανυπολογισμένων συντάξεων τον Οκτώβριο του 2019, σας
καλέσαμε όλους να υποβάλετε ενστάσεις, τις οποίες σας ετοίμαζε
η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για τον τρόπο
με τον οποίο είχε γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεων των
παλαιών συνταξιούχων.
Στο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων για το μήνα
Ιανουάριο 2019 λοιπόν, που αναρτήθηκε τον Οκτώβριο του 2019,
εμφανιζόταν το νέο ποσό της σύνταξης το οποίο αποτελείται από
την εθνική σύνταξη, την ανταποδοτική σύνταξη και την προσωπική
διαφορά. Σύμφωνα με το Νόμο Κατρούγκαλου, οι συντάξεις ως προς
το ανταποδοτικό μέρος για όσους υποβάλλουν αίτηση από 13/5/16
και μετά, υπολογίζονται με βάση τις πάσης φύσεως αποδοχές επί
των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές,
συνυπολογιζομένων των δώρων των εορτών και των επιδομάτων
αδείας.

Στην περίπτωση όμως του επανυπολογισμού των συντάξεων των
παλαιών συνταξιούχων, αυτός έγινε με βάση τις συντάξιμες
αποδοχές, όπως αυτές εμφανίζονται στην αρχική απόφαση
συνταξιοδότησής τους (δηλαδή βασικός μισθός, πολυετία, βαθμός,
επίδομα πτυχίου). Επομένως, δεν έχουν συνυπολογιστεί όλες οι
αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, ούτε έχουν
συνυπολογιστεί τα δώρα εορτών και τα επιδόματα αδείας, όπως
δηλαδή προβλέπει ο νόμος και έχει γίνει στους νέους
συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13/5.
Αυτό το μείζον θέμα μας είχε απασχολήσει από την πρώτη στιγμή
και βεβαίως το αποτυπώσαμε λεπτομερώς στις ενστάσεις που
υποβάλαμε (μαζί και με άλλα θέματα που προέκυπταν από τον
επανυπολογισμό), αλλά παρ’όλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει
υπάρξει καμία απάντηση των αρμόδιων φορέων και ασφαλώς ούτε
κίνηση για τροποποίηση του επανυπολογισμού.
Όπως αντιλαμβάνεστε, η διαφορά αυτή του επανυπολογισμού για
τις συντάξεις του χώρου της Ιονικής, δημιουργεί μεγάλες
διαφορές στο κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης, γιατί
γνωρίζετε ότι πέραν των βασικών στοιχείων του μισθού, ασφαλώς
όλοι λαμβάναμε και κάποια άλλα επιδόματα (π.χ. επίδομα
υπογραφής, επίδομα ταμία, τουριστικό επίδομα κ/ά), επί των
οποίων επίσης γινόταν παρακράτηση εισφορών.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ βέβαια δεν αφήνει ποτέ κανένα θέμα που αφορά
τους συναδέλφους στην τύχη και έχουμε ήδη κάνει τη σχετική
μελέτη με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους και είμαστε
έτοιμοι να το διεκδικήσουμε μέσω της διοικητικής και νομικής,
αν χρειαστεί, οδού.
Βεβαίως, το θέμα αυτό θα το είχαμε κινήσει νωρίτερα, αλλά
αφενός μεν αναμέναμε μήπως υπήρχαν ενέργειες από πλευράς του
e-ΕΦΚΑ για την τροποποίηση του επανυπολογισμού μετά από τις
ενστάσεις που υποβάλαμε και αφετέρου δε, η πανδημία
δημιούργησε διάφορα κωλύματα, όπως μπορεί να γίνει κατανοητό.
Να παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας γιατί το

επόμενο διάστημα θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τον τρόπο
που θα γίνουν συντεταγμένα οι διεκδικήσεις μας, αλλά και για
τις ενέργειες που θα απαιτηθούν από την πλευρά σας.
.
Υ.Γ. Ενημερώνουμε τους συναδέλφους στους οποίους έχει γίνει
επανυπολογισμός της σύνταξής τους, ότι είναι ξανά στη διάθεσή
τους η εκτύπωση των ενημερωτικών τους σημειωμάτων μέσα από την
εξειδικευμένη εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ.

