Καταβάλλονται αύριο Τετάρτη
29.9 με εμβόλιμη πληρωμή τα
αναδρομικά στους παλαιούς
συνταξιούχους (πριν το Μάιο
του 2016) με περισσότερα από
30 έτη ασφάλισης
Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός μας έχει παρακολουθήσει από την πρώτη στιγμή την
υπόθεση των αυξήσεων που προκύπτουν στους συνταξιούχους με
περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης λόγω αύξησης των ποσοστών
αναπλήρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4670/2020. Η ισχύς
του νόμου ξεκινά από τον Οκτώβριο του 2019 και συνεπώς για όλο
το διάστημα που έχει μεσολαβήσει έκτοτε έχουν προκύψει και
αναδρομικά.
Με μεγάλη καθυστέρηση, η Κυβέρνηση και ο e-ΕΦΚΑ έχουν
ξεκινήσει την πίστωση των αναδρομικών στους δικαιούχους νέους
(συνταξιοδοτηθέντες μετά από τις 13.5.16) συνταξιούχους με
περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, ωστόσο έχουν παρουσιαστεί
προβλήματα στις πιστώσεις και υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί μας
(και γενικά ασφαλισμένοι) που δεν έχουν λάβει τα αναδρομικά
που δικαιούνται. Δυστυχώς, για αυτό το θέμα δεν έχει υπάρξει
καμία επίσημη ανακοίνωση και ελπίζουμε ότι σύντομα θα
αποδοθούν – επιτέλους – τα αναδρομικά
δικαιούχους νέους συνταξιούχους.
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ έφτασε επιτέλους η ώρα και
για τους παλαιούς συνταξιούχους (συνταξιοδοτηθέντες πριν τις
13.5.2016) με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, να τους
καταβληθούν τα αναδρομικά μετά από τον επανυπολογισμό των

συντάξεών τους κατ’ εφαρμογή του Ν4670/2020, αύριο Τετάρτη 29
Σεπτεμβρίου με εμβόλιμη πληρωμή.
Από τον επανυπολογισμό αυτό προκύπτουν μόνιμες αυξήσεις σε
αυτήν την κατηγορία των συνταξιούχων στις συντάξεις που θα
τους καταβάλλονται από το επόμενο μήνα και σε βάθος πενταετίας
(1/5 ανά έτος). Με βάση τον νόμο, η πληρωμή των αυξήσεων για
τους παλαιούς συνταξιούχους θα πραγματοποιηθεί σε πέντε
ετήσιες δόσεις. Οι πρώτες δύο δόσεις (που αφορούν το 2020 και
το 2021) θα ενσωματωθούν στις συντάξεις τους στο τέλος
Οκτωβρίου (συντάξεις Νοεμβρίου).
Στα αναδρομικά που θα δουν στους λογαριασμούς τους οι
δικαιούχοι θα έχει γίνει παρακράτηση φόρου 20%. Από τη Δευτέρα
4 Οκτωβρίου θα μπορούν όλοι οι συνταξιούχοι να έχουν άμεση
προσωποποιημένη ενημέρωση μέσα από ειδική, ηλεκτρονική
πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του eΕΦΚΑ και στην οποία θα έχουν πρόσβαση με τους προσωπικούς
κωδικούς του taxisnet. Θα μπορούν να δουν την εκκαθάριση των
αναδρομικών τους, αν σε κάποιους η καταβολή βρίσκεται ακόμα
υπό επεξεργασία ή αν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός και
δεν προκύπτουν αναδρομικά.
Οι συνταξιούχοι που αναμένουν αναδρομικά είναι όλοι όσοι έχουν
πάνω από 30 έτη ασφάλισης, έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το Μάιο
του 2016 και διατηρούν μικρή ή μηδενική ή αρνητική προσωπική
διαφορά, όπως συμβαίνει με τη συντριπτική πλειονότητα των
συναδέλφων συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ, στους οποίους – μετά από
το υπόμνημα Κουτρουμάνη-Αλεξόπουλου που υπέβαλε η ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ – μετά από τον επανυπολογισμό τω συντάξεών τους τον
Ιανουάριο του 2019 (και εν συνεχεία για τους υπόλοιπους 500
τον Απρίλιο του 2021), όχι μόνο δε μειώθηκαν οι συντάξεις
τους, αλλά και αυξήθηκαν (δηλαδή είχαν αρνητική προσωπική
διαφορά).
Επομένως, η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων
συναδέλφων μας που έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης θα πάρουν
αναδρομικά και αυξήσεις και ιδιαίτερα αυξημένες θα είναι για

όσους έχουν πάνω από 35 έτη ασφάλισης, γιατί όπως σας έχουμε
παραθέσει σε παλαιότερα δημοσιεύματά μας στο σχετικό πίνακα
των διαφορών των ποσοστών αναπλήρωσης (βλ. εδώ), οι μεγάλες
αυξήσεις αφορούν τα πάνω από 35 έτη ασφάλισης.

