«Πρωτοχρονιάτικος μποναμάς»
με...
περικοπές
από
την
Κυβέρνηση
στις
συντάξεις
χηρείας!
Συνάδελφοι,
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Πάνος
Τσακλόγλου υπέγραψε την Παραμονή Πρωτοχρονιάς μία εγκύκλιο η
οποία ισχύει από την υπογραφή της και εφεξής και δυστυχώς
κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις, με περικοπές -άμεσες αλλά και
έμμεσες- στις συντάξεις χηρείας.
Πρόκειται για εγκύκλιο που με μία αυθαίρετη ερμηνεία του Νόμου
Κατρούγκαλου ορίζει ότι από την έναρξη του νέου έτους και
εφεξής, κάθε συνταξιούχος θα λαμβάνει μία εθνική σύνταξη, όχι
μόνο στη σώρευση συντάξεων εξ ιδίου δικαιώματος, αλλά και
εφόσον ο δικαιούχος λαμβάνει και σύνταξη χηρείας. Αυτό
σημαίνει ότι ο συνταξιούχος που λαμβάνει και σύνταξη χηρείας,
κατά την πρώτη τριετία θα εισπράττει το 70% μόνο της
ανταποδοτικής σύνταξης, εφόσον από τη δική του σύνταξη,
λαμβάνει εθνική σύνταξη. Αντίστοιχα και μετά το πέρας της
τριετίας, η σύνταξη χηρείας του θα υπολογίζεται στο 35%, μόνο
όμως του ανταποδοτικού σκέλους.
Στην πράξη, και σε κάθε περίπτωση, το ποσό εθνικής σύνταξης
δικαιούχου δύο ή και περισσότερων συντάξεων, ακόμη κι αν
κάποιες από αυτές είναι χηρείας, δεν μπορεί πλέον να ξεπερνά
τα 384 ευρώ. Το ποσό αυτό που αντιστοιχεί σε μία πλήρη εθνική
σύνταξη θα προέρχεται είτε από ένα δικαίωμα είτε από το
άθροισμα διαφορετικών δικαιωμάτων.
Αυτό είναι το τυπικό μέρος όσων έγραφε η εγκύκλιος. Αυτό που
βέβαια δεν αποσαφηνίζει είναι ότι οι διευκρινίσεις αυτές

οδηγούν σε περικοπές, οι οποίες δεν θα είναι αναδρομικές. Πώς
θα μπορούσε άλλωστε να ζητήσει ο ΕΦΚΑ επιστροφή ποσών που
καταβάλλονται ακόμη και για 5,5 χρόνια, μετά δηλαδή από την
έναρξη ισχύος του Νόμου Κατρούγκαλου.
Με τη νέα ερμηνεία και την παράνομη επέκταση στις συντάξεις
χηρείας και αναπηρίας, οι διπλοσυνταξιούχοι δεν μπορούν να
λαμβάνουν δυο Εθνικές Συντάξεις και σε κάθε περίπτωση η Εθνική
Σύνταξη που θα παίρνουν από κάθε πηγή (δική τους σύνταξη ή
σύνταξη από μεταβίβαση λόγω θανάτου) θα είναι έως 384 ευρώ.
Κατά την εγκύκλιο, αν ο δικαιούχος της σύνταξης χηρείας είναι
ήδη συνταξιούχος από δικό του δικαίωμα, τότε στην απονεμόμενη
σύνταξη χηρείας το ποσό της εθνικής σύνταξης δεν θα είναι το
70% της εθνικής του θανόντος, αλλά ό,τι υπολείπεται από τα 384
ευρώ, αφού αφαιρεθεί το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνει
από το δικό του συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Αυτός ο κανόνας είχε εφαρμοστεί εξ αρχής σε όσους λαμβάνουν
δύο συντάξεις από δικό τους δικαίωμα (δύο γήρατος ή μία
γήρατος και μία αναπηρίας), αλλά δεν συνέβαινε μέχρι τώρα το
ίδιο και για τους διπλοσυνταξιούχους που λαμβάνουν μία γήρατος
ή αναπηρίας και μία χηρείας. Σε αυτή την περίπτωση ο
δικαιοδόχος λάμβανε με την προηγούμενη ερμηνεία το 70% της
συνολικής σύνταξης του θανόντα, δηλαδή το 70% της εθνικής του
σύνταξης και το 70% της ανταποδοτικής του σύνταξης. Αυτό
συνέβαινε ακόμη κι αν ο ίδιος λάμβανε πλήρη Εθνική Σύνταξη
(384 ευρώ) μέσω της δικής του σύνταξης.
Πλέον ο κανόνας αλλάζει και η εθνική σύνταξη της χηρείας θα
χάνεται εφόσον ο δικαιούχος έχει εθνική δική του 384 ευρώ.
.

Μειώσεις έως και 268 ευρώ στις συντάξεις χηρείας
Βεβαίως οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Συλλόγου μας εξέτασαν
αναλυτικά την εγκύκλιο και τις συνέπειές της και δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι με τη νέα αυτή ερμηνεία για τη χορήγηση εθνικής
σύνταξης, θα υπάρξουν μειώσεις στην καταβαλλόμενη σύνταξη σε

αρκετές κατηγορίες συνταξιούχων, που θα ξεκινήσουν από την
έκδοση της εγκυκλίου.
Οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας θα χάσουν έως 268 ευρώ με τη
νέα εγκύκλιο.
Η αναπροσαρμογή της σύνταξης δεν θα ισχύσει αναδρομικά, αλλά
από την ημερομηνία έκδοσης της νέας εγκυκλίου. Αυτό σημαίνει
πως οι μειώσεις θα επέλθουν από τη σύνταξη Φεβρουαρίου 2022
που θα καταβληθεί στα τέλη Ιανουαρίου στις εξής κατηγορίες :
1. Σημερινούς ασφαλισμένους που θα βγουν στη σύνταξη στο
μέλλον.
2. Για τους νέους δικαιοδόχους που απέκτησαν το δικαίωμα από
το Μάιο του 2016 και μετά το «ψαλίδι» θα επιβληθεί άμεσα από
την καταβολή της σύνταξης Φεβρουαρίου στα τέλη Ιανουαρίου. Θα
επηρεάσει μάλιστα το καθαρό ποσό που λαμβάνει ο συνταξιούχος
στην τσέπη.
3. Για τους παλαιούς δικαιοδόχους (πριν από τον Μάιο του 2016)
που διατηρούν προσωπική διαφορά δεν θα υπάρξει διαφορά στο
καταβαλλόμενο ποσό, καθώς η δεύτερη εθνική σύνταξη που χάνεται
θα μετατραπεί σε προσωπική διαφορά.
.

Ο εμπαιγμός των συνταξιούχων και η ουσία του Νόμου
Βεβαίως, εμείς θεωρούμε ότι η εθνική σύνταξη συνδέεται άρρηκτα
με τη σύνταξη και όχι με τον δικαιούχο της σύνταξης. Για τον
λόγο αυτό πρέπει να απονέμεται σε κάθε κατηγορία απονεμόμενων
συντάξεων.
Άλλωστε, όταν νομοθετήθηκε ο χαμηλός συντελεστής αναπλήρωσης
των ανταποδοτικών συντάξεων, αυτό δικαιολογήθηκε με την
προσθήκη της Εθνικής Σύνταξης στην ανταποδοτική, αφού με αυτόν
τον τρόπο βελτιώνεται ο συνολικός συντελεστής, ώστε να οδηγεί
σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο το ύψος των συνταξιοδοτικών παροχών.
Τώρα όμως, η Κυβέρνηση με τη νέα ερμηνεία, κρατά τους χαμηλούς

συντελεστές της ανταποδοτικής σύνταξης, αλλά διαρρηγνύει το
δεσμό κάθε σύνταξης με την Εθνική Σύνταξη, ο οποίος βρίσκεται
στην ουσία του Νόμου.
Δυστυχώς, πρόκειται για έναν ακόμα εμπαιγμό των συνταξιούχων,
αφού μάλιστα παρά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η εν
λόγω εγκύκλιος, η Κυβέρνηση δια στόματος του Υπουργού κ.
Χατζηδάκη υπερασπίστηκε τον κ. Τσακλόγλου και δε φαίνεται
διατεθειμένη να επαναπροσδιορίσει τη στάση της.
Σας παραθέτουμε την επίμαχη εγκύκλιο και βεβαίως αναμένουμε να
δούμε την εφαρμογή της, αλλά και την περίπτωση ερμηνευτικής
εγκυκλίου, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τα όσα
πραγματεύεται και να σας παρέχουμε τις πλέον έγκυρες
επεξηγήσεις. Βεβαίως, για οποιαδήποτε εξέλιξη, θα σας
ενημερώσουμε άμεσα μέσα από την ιστοσελίδα μας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (πατήστε εδώ)
Οι Σύλλογοί μας αποστέλλουν για αυτό το θέμα επιστολή στα
κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου απαιτώντας να αποσυρθεί
άμεσα η παράνομη εγκύκλιος, ελπίζοντας να επικρατήσει η λογική
και να μην εφαρμοστούν τελικά αυτές οι μειώσεις που μάλιστα σε
μεγάλο βαθμό αφορούν ανθρώπους με ιδιαίτερες δυσκολίες και θα
κάνουν τη ζωή τους ακόμα πιο δύσβατη, ενώ βεβαίως
συντασσόμαστε με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων προκειμένου να
συντονίσουμε τις νομικές και αγωνιστικές μας ενέργειες για την
ανατροπή αυτής της αυθαίρετης απόφασης της Κυβέρνησης.

