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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, έχει μέλη Πανελλαδικά Συνταξιούχους όλων των κλάδων Κοινωνικής
Ασφάλισης, έχει το δικαίωμα και έχει καταθέσει Αίτηση Aκύρωσης ενώπιον του ΣτΕ με αρ. κατάθεσης
2535/18/07/2016 κατά των εφαρμοστικών – ερμηνευτικών διατάξεων και των Υπουργικών αποφάσεων του ν.4387/16,
που έχουν να κάνουν με τον επανυπολογισμό - αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων (στις οποίες αλλάζει την αρχική
απόφαση συνταξιοδότησης μειώνοντας την δραματικά) και επικουρικών καθώς και την περικοπή άνω των 1.300,00
ευρώ μικτών κύριας και επικουρικών. Μετά και από τη δεύτερη αναβολή, ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 6
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
Το ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ. παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλία να ενημερώσει υπεύθυνα τους συνταξιούχους για τα
ποσά του επανυπολογισμού κύριας σύνταξης που προκύπτουν (βάση του ν.4387/16). Επίσης ενημερώνει για την
περικοπή της επικουρικής, του ΕΚΑΣ, του Μ.Τ.Π.Υ., το 6% της ασθένειας σε όλες τις συντάξεις κύριας και
επικουρικής, για τις συντάξεις χηρείας, τις αναπηρικές συντάξεις, τον νέο υπολογισμό συντάξεων από τις 13
Μαΐου 2016 και μετά και σε ότι αφορά δε το ΕΦΑΠΑΞ, καλούνται οι αποχωρήσαντες από την υπηρεσία από 1/9/13
και μετά, προσκομίζοντας την απόφαση καταβολής του ΕΦΑΠΑΞ να περάσουν από τα γραφεία να ενημερωθούν για
την περικοπή του η οποία φτάνει ακόμα και το 20%.
Καλούμε όλους τους συνταξιούχους στα γραφεία του ΕΝΔΙΣΥ για να ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗΝ
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ (Πανεπιστημίου 47-49) στο νέο ραντεβού στις 6 Οκτωβρίου 2017
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9πμ (χωρίς νέα αναβολή μετά από την τοποθέτηση του Προέδρου του Στε στην
ολομέλεια 2/6/2017). Επίσης για τον επανυπολογισμό της κύριας σύνταξης, όσο και για την επιστροφή της
παράνομης παρακράτησης εισφοράς υπέρ του ΕΟΠΥΥ των προηγούμενων ετών να προσκομίσουν την αρχική
απόφαση συνταξιοδότησης μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξής τους στα γραφεία του ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ.
Υπάρχει μηχανογραφικό πρόγραμμα αιτήσεων για το κάθε Ταμείο.
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