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Προς : Συγχωνευμένα Ταμεία ΙΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ (e-ΕΦΚΑ), Δραγατσανίου 8
Θέμα : Συνυπολογισμός στη σύνταξη των επιπλέον ετών ασφάλισης εκτός ΤΑΠΙΛΤ
Κυρίες-οι,
Μετά και από την εφαρμογή του Ν4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις
συνταξιούχων συναδέλφων μας οι οποίοι, ενώ είχαν λάβει απόφαση συνταξιοδότησης από το
ΤΑΠΙΛΤ, στη συνέχεια ασφαλίστηκαν σε άλλους φορείς, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως
αυτοαπασχολούμενοι. Έχουμε διαπιστώσει ότι σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων συναδέλφων
μας, οι οποίοι προσκόμισαν μετά τη συνταξιοδότησή τους τον επιπλέον ασφαλιστικό τους χρόνο,
αυτός δεν έχει συνυπολογιστεί αθροιστικά στο ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξής τους, σύμφωνα
με τα νέα δεδομένα του Ν4387/2016, παρ’ ότι έχει γίνει επανυπολογισμός της σύνταξης σύμφωνα με
τον ως άνω Νόμο. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε περιπτώσεις :
1. Ασφαλισμένοι οι οποίοι είχαν πάρει απόφαση συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής της
σύνταξης και εν τω μεταξύ εργάστηκαν και ασφαλίστηκαν σε άλλο φορέα ασφάλισης, οι οποίοι
προσκόμισαν τον ασφαλιστικό τους χρόνο μετά την απόφαση συνταξιοδότησης. Για αυτό τον
ασφαλιστικό χρόνο υπολογίστηκε ένα πολύ μικρό επιπλέον ποσό (δυσανάλογο της απόδοσης
των επιπλέον ασφαλιστικών ετών), χωρίς να γίνει επανυπολογισμός της σύνταξής τους,
δηλαδή να προστεθεί ο εν λόγω χρόνος στον προηγούμενο και να αυξηθεί αναλόγως το
ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξής τους.
2. Σε αρκετούς συνταξιούχους συναδέλφους μας που ανήκαν στην παραπάνω κατηγορία που
εργάστηκαν μετά την απόδοση της σύνταξής τους, την οποία ελάμβαναν μειωμένη ως
εργαζόμενοι, ο ασφαλιστικός χρόνος που διήνυσαν λαμβάνοντας τη μειωμένη σύνταξή τους
δεν έχει συνυπολογιστεί εν τέλει, έστω και εκ των υστέρων, στη σύνταξή τους.
3. Μία παρόμοια τρίτη κατηγορία αφορά συναδέλφους μας που διένυσαν παράλληλους χρόνους
ασφάλισης ενώ ήταν υπάλληλοι της Ιονικής (κυρίως αυτοαπασχολούμενοι) και αυτοί οι χρόνοι
δεν έχουν συμπεριληφθεί στη συνταξιοδοτική τους απόφαση καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και να σας παραθέσουμε και άλλες περιπτώσεις, αλλά από τα
παραπάνω θεωρούμε ότι γίνεται κατανοητό το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε και πρέπει να
διευθετηθεί.
Όλοι οι εν λόγω ασφαλιστικοί χρόνοι μπορεί να έχουν διανυθεί είτε πριν το Νόμο Κατρούγκαλου,
δηλαδή μέχρι τις 12/5/2016, είτε μετά, δηλαδή από 13/5/2016 και μετά. Όπως γνωρίζετε, είτε στο
Νόμο Κατρούγκαλου είτε σε νομοσχέδια που ψηφίστηκαν μετέπειτα, έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις
που διευθετούν τις παραπάνω περιπτώσεις ασφαλισμένων. Ήδη, για τους νέους ασφαλισμένους,
δηλαδή όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά το Νόμο Κατρούγκαλου, οι εν λόγω
ασφαλιστικοί χρόνοι συνυπολογίζονται (παρότι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν υπάρξει
προβλήματα υλοποίησης στο ακέραιο των διατάξεων του Νόμου).

Είμαστε βέβαιοι ότι το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τους παλαιούς συνταξιούχους, δηλαδή τους
συνταξιοδοτηθέντες προ του Νόμου Κατρούγκαλου, στους οποίους γίνεται επανυπολογισμός
σύνταξης σύμφωνα με το Νόμο. Σας καλούμε να προχωρήσετε στον επανυπολογισμό και τη
διαμόρφωση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και των παλαιών συνταξιούχων με το σύνολο του
ασφαλιστικού τους χρόνου, όπως είναι υποχρέωσή σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα προβούμε στις
απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του δίκαιου αιτήματος αυτής της κατηγορίας των
συνταξιούχων συναδέλφων μας.
Επιπλέον, επειδή παρατηρούμε ότι και στους νέους συνταξιούχους, δηλαδή τους συνταξιοδοτηθέντες
μετά το Νόμο Κατρούγκαλου, υφίστανται καθυστερήσεις σε αυτό το θέμα και δεν έχουν ακόμα
συνυπολογιστεί οι εν λόγω ασφαλιστικοί χρόνοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Κατρούγκαλου,
σας καλούμε να διευθετήσετε αυτό το θέμα, ώστε να διαμορφωθούν οι συντάξεις αυτής της
κατηγορίας των συνταξιούχων συναδέλφων μας σύμφωνα με το Νόμο.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.
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