Πώς θα πάρετε πίσω έως 2.508 ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις
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Αναδρομικά ποσά επιστροφών από παράνομες μειώσεις στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις που φτάνουν τα 1.868 ευρώ και 640 ευρώ αντίστοιχα για 20
μήνες που ήδη διαπιστώνεται η λαθροχειρία στις μνημονιακές κρατήσεις,
κατοχυρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι υποβάλλοντας τρεις αιτήσεις
σε ΕΦΚΑ, Γενικό Λογιστήριο και ΕΤΕΑΕΠ, ανάλογα με την περίπτωση της
παράνομης κράτησης που διαπιστώνουν ότι έχουν οι συντάξεις τους.

Αν ελέγξουν τα ενημερωτικά τους σημειώματα και δεν διαπιστώσουν παράνομη μείωση
τότε δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση. Αυτό όμως θέλει προσοχή γιατί οι περισσότεροι
συνταξιούχοι κατ’ εκτίμηση πάνω από 250.000 του ΙΚΑ του ΟΑΕΕ και πάνω από 450.000 του
Δημοσίου έχουν μία και περισσότερες παράνομες μειώσεις από την 1η Ιουνίου 2016 και
μετά.
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Ήδη μετρούν δηλαδή 20 μήνες παράνομων κρατήσεων που πρέπει να επιστρέψουν τα
Ταμεία και μάλιστα άμεσα. Οι αιτήσεις τους πρέπει να γίνουν τώρα γιατί έτσι
«κλειδώνουν» το δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων τους.

Πώς θα δείτε τι δικαιούσθε

Η παράνομη μείωση συνίσταται στο ότι τα Ταμεία, το ΓΛΚ για τους συνταξιούχους του
Δημοσίου, θεωρούν ως άθροισμα σύνταξης το ποσό της κύριας όπως είναι σήμερα αλλά με
την επικουρική του ΕΤΕΑΕΠ και το μέρισμα των συνταξιούχων από το ΜΤΠΥ όπως ήταν
πριν γίνουν οι περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου.

Με βάση το αθροιζόμενο ποσό, επιβάλλεται κλιμακωτά η μείωση του νόμου 4093 που είναι
5% για άθροισμα από 1.000 έως 1.500 ευρώ, 10% για άθροισμα από 1.500 έως 2.000 ευρώ,
15% για άθροισμα από 2.000 έως 3.000 ευρώ και 20% για άθροισμα από 3.000 ευρώ και άνω.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλοι σχεδόν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου επιβαρύνονται με
τις μειώσεις του ν. 4093 στο παλιό άθροισμα συντάξεων και όχι στο νέο. Το άθροισμα
δηλαδή είναι εικονικό γιατί δεν παίρνει υπόψη τη νέα μειωμένη επικουρική και το νέο
μειωμένο μέρισμα. Για παράδειγμα, προ νόμου Κατρούγκαλου, συνταξιούχος που είχε 1.100
ευρώ κύρια, 350 ευρώ επικουρική και 160 ευρώ μέρισμα έφθανε σε άθροισμα 1.610 ευρώ.

Βάσει νόμου 4093 είχε μείωση 10% γιατί υπερέβαινε τα 1.500 ευρώ. Η μείωση του 10%
επιβαλλόταν και στις τρεις συντάξεις και έχανε 110 ευρώ από την κύρια, 35 από την
επικουρική και 16 ευρώ από το μέρισμα. Ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου και μείωσε το μέρισμα
στα 80 ευρώ από 1/1/2016 και την επικουρική στα 220 ευρώ από 1/6/2016. Το νέο άθροισμα
συντάξεων λοιπόν είναι 1.100 ευρώ κύρια, 220 ευρώ επικουρική και 80 ευρώ μέρισμα.

Μετά τις μειώσεις η επικουρική και το μέρισμα δεν έχουν καμία περικοπή από το νόμο 4093
γιατί ήδη έγιναν σημαντικές μειώσεις με το νόμο Κατρούγκαλου. Η μείωση του ν. 4093 θα
έπρεπε να είναι 5% στην κύρια, δηλαδή μείωση 55 ευρώ, γιατί το νέο άθροισμα είναι κάτω
από 1.500 ευρώ. Το παράνομο της υπόθεσης όμως είναι ότι για τη μείωση του ν. 4093 στην
κύρια σύνταξη το ΓΛΚ και η ΗΔΙΚΑ διατηρούν το παλιό άθροισμα, δηλαδή τα 1.610 ευρώ και
με τον εντελώς παράνομο αυτό τρόπο ο συνταξιούχος έχει την κύρια σύνταξη μείωση 110
αντί 55 ευρώ. Στην πράξη του κλέβουν 55 ευρώ εδώ και 20 μήνες και τα αναδρομικά
ανέρχονται σε 1.100 ευρώ…
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