Από παράταση σε παράταση ο
επανυπολογισμός των συντάξεων
και η συνακόλουθη καταβολή
των αναδρομικών για όσους
έχουν περισσότερα από 30 έτη
ασφάλισης
Συνάδελφοι,
Σας είχαμε ενημερώσει με το από 15/12/20 (βλ. εδώ) δημοσίευμά
μας για τον επανυπολογισμό των συντάξεων με περισσότερα από 30
έτη ασφάλισης που θα σημάνει αυξήσεις για αυτήν την κατηγορία
των συνταξιούχων συναδέλφων μας (δηλαδή σε αυτούς που είχε
προκύψει αρνητική προσωπική διαφορά μετά από τις ενέργειες του
Συλλόγου μας και το υπόμνημα υπέβαλε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και
έκαναν δεκτό το Υπουργείο και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή,
καταβάλλοντάς μας τις αυξήσεις που προέκυπταν από τον
επανυπολογισμό στη συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων μας)
και βεβαίως αναδρομικά από 1/10/2019 (από όταν και ξεκινά η
ισχύς του Ν4670/2020) τα οποία θα προκύψουν από αυτές τις
αυξήσεις.
Η πληροφόρηση που είχαμε αρχικά από την κυβέρνηση ήταν ότι ο
επανυπολογισμός και η καταβολή των αναδρομικών θα
ολοκληρώνονταν και για τους νέους (μετά το Νόμο Κατρούγκαλου,
δηλαδή 13/5/16) και για τους παλαιούς συνταξιοδοτηθέντες (πριν
τις 13/5/16) εντός του πρώτου τριμήνου του 2021.
Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, και αυτή η
διαδικασία θα πάει πίσω και παίρνει περαιτέρω παράταση… Είναι
χαρακτηριστικό μάλιστα, ότι ακόμα δεν έχει εκδοθεί καμία
εγκύκλιος σχετικά με τις οδηγίες για τον επανυπολογισμό των

συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων.
· Όπως σας είχαμε ενημερώσει και στο προηγούμενο δημοσίευμά
μας, οι παλαιοί συνταξιούχοι (που είχαν υποβάλει αίτηση
συνταξιοδότησης πριν την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου)
θα είναι τρόπον τινά οι «αδικημένοι» της εφαρμογής του
τελευταίου ασφαλιστικού Νόμου 4670/2020, αφού η όποια
αύξηση προκύψει στη σύνταξή τους, θα τους δοθεί σε βάθος
πενταετίας (κατά 1/5 της αύξησης προσαυξημένη η σύνταξη
κάθε έτος), ενώ αναδρομικά θα δοθούν για το 1/5 της αύξησης
από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι το Δεκέμβριο του 2020 και
για τα 2/5 της αύξησης από τον Ιανουάριο του 2021 και
έπειτα.
· Αντίθετα, σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το Νόμο
Κατρούγκαλου θα προηγηθεί ο επανυπολογισμός της σύνταξής
τους και θα λάβουν απευθείας ολόκληρη την αύξησή τους και
τα αναδρομικά που θα προκύψουν.
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συνταξιοδότησης από 1/10/19 και μετά, θα λάβουν αυτές τις
αυξήσεις απ’ευθείας μέσω του υπολογισμού των συντάξεών
τους.
· Τέλος, να σημειωθεί ότι αύξηση στη σύνταξή τους θα δουν
και οι συνταξιούχοι που εργάζονται, γιατί θα μειωθεί στο
30% (αντί για 60% που ισχύει σήμερα) το ποσοστό
παρακράτησης της σύνταξής τους, αναδρομικά από το Μάρτιο
του 2020. Αυτή η διάταξη αφορά τους συνταξιούχους που
ξεκίνησαν να εργάζονται μετά τις 13/5/2016 ή
συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13/5/2016 και συνεχίζουν
εργαζόμενοι. Ωστόσο, ούτε αυτή η διάταξη έχει εφαρμοστεί
ακόμα και αναμένουμε την υλοποίησή της.
Παρακολουθούμε βεβαίως στενά το θέμα του επανυπολογισμού των
συντάξεων με πλέον των 30 έτη ασφάλισης και μόλις υπάρχουν
νεότερα θα τα μάθετε υπεύθυνα από την ιστοσελίδα μας.
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Συνυπολογισμός στη σύνταξη
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Όπως σας έχουμε ενημερώσει και σε προηγούμενα δημοσιεύματά μας
(βλ. εδώ) η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου
να συνυπολογιστεί στις συντάξεις με τον επανυπολογισμό ο
χρόνος ασφάλισης εκτός ΤΑΠΙΛΤ, για όσους συναδέλφους
συνταξιοδοτηθήκαν από το ΤΑΠΙΛΤ ή όντας συνταξιούχοι του
ΤΑΠΙΛΤ, εργάζονταν είτε με απόφαση συνταξιοδότησης με αναστολή
της σύνταξης είτε με περικοπή της σύνταξης.
Εάν πράγματι κατορθώσουμε αυτά τα έτη να συνυπολογιστούν στην
επανυπολογισμένη σύνταξη αυτής της κατηγορίας των συναδέλφων,
αθροιστικά με τα έτη που είχαν υπολογιστεί στην αρχική απόφαση
συνταξιοδότησής τους, αυτό θα σημάνει μεγάλες αυξήσεις στη
σύνταξή τους.
Επειδή όμως σας έχουμε ενημερώσει ότι δεν μπορούμε να είμαστε
σε θέση να γνωρίζουμε τους συναδέλφους που συγκαταλέγονται σε
αυτήν την κατηγορία, σας ζητάμε να επικοινωνήσετε με το
Σύλλογό μας για να μας το γνωρίσετε, προκειμένου να έχουμε μία
εικόνα των συναδέλφων που τους αφορά το θέμα και της
ξεχωριστής περίπτωσης του καθενός, αλλά και για να μπορέσουμε
να διεκδικήσουμε το αίτημα με τον πλέον ορθό και κατάλληλο
τρόπο.
Ιδιαίτερα, όλοι όσοι έχετε έναρξη εργασίας μετά τις 15/7/10
(Νόμος Κουτρουμάνη) να μας ενημερώσετε γιατί όλα αυτά τα
ασφαλιστικά έτη, τα οποία, όπως έχουμε περιγράψει και σε
σχετική επιστολή μας προς το ΤΑΠΙΛΤ (βλ. εδώ), θεωρούμε ότι θα
πρέπει να συνυπολογιστούν στο σύνολο των ασφαλιστικών ετών και
συνεπώς να τροποποιηθεί προς τα πάνω η σύνταξή σας.
Να παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να
λάβετε άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση τόσο για αυτό, όσο και για
όλα τα θέματα που απασχολούν το χώρο μας.

Υ.Γ. Δυστυχώς, το απαράδεκτο και με απόλυτη ευθύνη του e-ΕΦΚΑ
θέμα του πρώτου επανυπολογισμού των συντάξεων από 1/1/19 που
ακόμα δεν έχει γίνει σε περίπου 500 συναδέλφους μας συνεχίζει
να βρίσκεται σε εκκρεμότητα, παρά τις κατά καιρούς
διαβεβαιώσεις που έχουμε λάβει για υποτιθέμενη άμεση επίλυσή
του (που έχουν διαψευστεί ολοκληρωτικά). Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
συνεχίζει να παρακολουθεί στενά το θέμα και να πιέζει με
όποιον τρόπο μπορεί, αλλά δυστυχώς είμαστε δέσμιοι της
δυσλειτουργίας που παρατηρείται στο υπερταμείο και σε αυτό το
θέμα. Αμέσως, βέβαια, μόλις έχουμε κάποια εξέλιξη θα σας
ενημερώσουμε άμεσα μέσα από την ιστοσελίδα μας.

