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Θέκα: Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο αλαδξνκηθέο εηζθνξέο ΤΣΔΜΓΔ θαη ηηο εηζθνξέο θαη παξνρέο ηνπ
ΔΦΚΑ

Σπλάδειθε Πξόεδξε,
Οη ζπλάδειθνη κεραληθνί αλακέλνπλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηελ δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ηνπ
Αλώηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ρώξαο, κεηά ηηο πξνζθπγέο θαηά ηνπ ΔΦΚΑ πνπ έθαλε ην ΤΔΔ, νη
Έιιελεο Γηπισκαηνύρνη Μεραληθνί θαη άιινη επηζηήκνλεο.
Φαίλεηαη πιένλ πηζαλόλ ε δηθαζηηθή απόθαζε λα δηθαηώζεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ΤΔΔ θαη λα
επηβάιεη ζηελ Πνιηηεία ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ππέξνγθνπ ύςνπο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ
πνπ ζύκθσλα κε ην λέν αζθαιηζηηθό ζύζηεκα θαινύληαη λα θαηαβάινπλ νη κεραληθνί θάζε κήλα.
Μέρξη όκσο λα επηβεβαησζνύλ νη δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα δηακνξθσζεί έλα πηζαλώο
δηαθνξεηηθό ζθεληθό ζρεηηθά κε ηεο αζθαιηζηηθέο επηβαξύλζεηο ησλ κεραληθώλ, ζεσξνύκε όηη είλαη
απαξαίηεην λα ππάξμεη έγθπξε ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ, ζρεηηθά κε ηηο βξαρππξόζεζκεο θαη
καθξνπξόζεζκεο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ κέζνδν ππνινγηζκνύ
εηζθνξώλ θαη παξνρώλ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο.
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Σπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηα αηηήκαηα πνιιώλ ζπλαδέιθσλ πνπ έρνπκε θαηαγξάςεη, ζα ήηαλ
ρξήζηκν λα απαληεζνύλ ηα αθόινπζα εξσηήκαηα:
1. Πνην είλαη ηειηθά ην ζύλνιν ησλ αλαδξνκηθώλ εηζθνξώλ πνπ νθείινπλ νη ζπλάδειθνη πξνο ην
ΤΣΜΔΓΔ θαη πνηνο ν ρξνληθόο νξίδνληαο απνπιεξσκήο ηνπο;
2. Με πνην ηξόπν ππνινγίδνληαη αλαιπηηθά νη εηζθνξέο ΔΦΚΑ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο;
3. Πνηνο είλαη ζήκεξα ν κέζνο ρξόλνο αλακνλήο απόδνζεο ησλ ζπληάμεσλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο
κεραληθνύο πνπ αηηνύληαη ηελ ζπληαμηνδόηεζε ηνπο;
4.Πνην ην ύςνο ησλ ζπληάμεσλ θαη νη επηθείκελεο κειινληηθέο κεηώζεηο ηνπο, κε βάζε ηηο
ππνρξεώζεηο πνπ αλέιαβε ε ρώξα έλαληη ησλ ζεζκώλ;
5. Σε πνηεο ελέξγεηεο, κε βάζε ην λέν αζθαιηζηηθό θαζεζηώο, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ νη
ζπλάδειθνη ώζηε λα δηθαηνύληαη πγεηνλνκηθέο παξνρέο ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ
ηνπο;
Παξαθαινύκε λα ζπκπεξηιάβεηε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα κεηαμύ απηώλ πνπ πξνηίζεζηε λα
ζέζεηε ππόςε ησλ αξκόδησλ θνξέσλ ώζηε νη ζπλάδειθνη κεραληθνί λα ιάβνπλ έγθπξεο
απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηα αζθαιηζηηθά δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ.
Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε.
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