Μετά το σάλο που προκλήθηκε,
«τα γυρίζει» τώρα η Κυβέρνηση
για τις συντάξεις χηρείας και
αναπηρίας – Οι συντάξεις από
1.1.22 «πετσοκόβονται», αλλά
ο Υφυπουργός κ. Τσακλόγλου
υποστηρίζει
ότι
δεν
μειώνονται οι συντάξεις μέχρι
31.12.21 – Εν αναμονή της
εφαρμογής της εγκυκλίου για
τις περαιτέρω ενέργειές μας
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Πριν από λίγες ημέρες σας ενημερώσαμε για την εγκύκλιο που
εξέδωσε εν μέσω των εορτών το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υπογράφει ο Υφυπουργός
Εργασίας κ. Τσακλόγλου, και οδηγεί σε περικοπές -άμεσες αλλά
και έμμεσες- στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας (βλ. εδώ).
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 ή αναπηρίας.
Εν ολίγοις, σε κάθε περίπτωση, το ποσό εθνικής σύνταξης
δικαιούχου δύο ή και περισσότερων συντάξεων, ακόμη κι αν

κάποιες από αυτές είναι χηρείας ή αναπηρίας, 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.
Η εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου θα οδηγήσει τους δικαιούχους
συντάξεων χηρείας σε απώλειες έως και 268 ευρώ μηνιαίως!
Μετά το σάλο που προκλήθηκε και τις διαμαρτυρίες σύσσωμων των
Σωματείων και των Συλλογικοτήτων των συνταξιούχων, στις οποίες
περιλαμβάνονται η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογός μας, αλλά
και το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, με το οποίο συνεργαζόμαστε,
ο Υφυπουργός Εργασίας προσπάθησε με τοποθέτησή του να
αναδιπλωθεί εν μέρει, αφού σε ραδιοφωνική του συνέντευξη
δήλωσε ότι οι μέχρι τις 31.12.21 συντάξεις αναπηρίας και
χηρείας δεν πρόκειται να μειωθούν και ότι η εγκύκλιος αφορά
μόνο όσους ασφαλισμένους βγουν στη σύνταξη από την
1 η Ιανουαρίου 2022 και μετά.
Ωστόσο, εμείς διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις επί των λεγομένων
του κ. Τσακλόγλου, αφού η εγκύκλιος που ο ίδιος υπέγραψε,
ξεκαθαρίζει ότι εφεξής, όταν ένας ασφαλισμένος δικαιούται να
λαμβάνει περισσότερες από μία συντάξεις (γήρατος, χηρείας,
αναπηρίας), τότε θα λαμβάνει μόνο μία εθνική σύνταξη. Μάλιστα,
τονίζεται ότι το μέτρο αυτό αφορά όλες τις συντάξεις που έχουν
προκύψει από την 13η Μαϊου 2016 και μετά, ημερομηνία έναρξης
ισχύος του Νόμου Κατρούγκαλου.
Συνεπώς, όπως είχαμε αναφέρει στο ως άνω δημοσίευμά μας, θα
αναμένουμε είτε την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου είτε να
δούμε στην πράξη πώς θα εφαρμοστεί στην πίστωση των συντάξεων
του Φεβρουαρίου (τέλη Ιανουαρίου) στους δικαιούχους συντάξεων
χηρείας και αναπηρίας.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η εγκύκλιος εφαρμοστεί μόνο
στις συντάξεις από την 1.1.22 και μετά, τότε θα προκύψουν
εξουθενωτικές μειώσεις στους νέους δικαιούχους, που μάλιστα σε
μεγάλο βαθμό αφορούν συνανθρώπους μας με ιδιαίτερες δυσκολίες

και θα κάνουν τη ζωή τους ακόμα πιο δύσβατη.
Επιπλέον, αν πράγματι εφαρμοστεί η εγκύκλιος μόνο στους νέους
δικαιούχους, θα προκύψουν συνταξιούχοι «διαφορετικών
ταχυτήτων» (όσοι λαμβάνουν σύνταξη μέχρι 31.12.21 και όσοι από
1.1.22), παρά το γεγονός ότι οι συντάξεις τους θα
υπολογίζονται με βάση τον ίδιο νόμο. Αυτό βέβαια προκαλεί
σοβαρά θέματα ίσης μεταχείρισης και όπως καταλαβαίνετε είναι
νομικά (τουλάχιστον) αμφισβητούμενο.
Εμείς τονίζουμε για μία ακόμα φορά ότι, μετά από έρευνα του
θέματος σε συνεργασία με τους νομικούς και ασφαλιστικούς μας
συμβούλους, 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 και
εγκύκλιος.
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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.
Εμείς θα περιμένουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί η
εν λόγω εγκύκλιος και εν συνεχεία θα συναποφασίσουμε με τους
νομικούς και ασφαλιστικούς μας συμβούλους ποιες θα είναι οι
ενέργειες του Συλλόγου μας προκειμένου να υπερασπιστούμε τα
δικαιώματα των θιγομένων μελών μας.
Παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να
ενημερωθείτε άμεσα και έγκυρα για τις εξελίξεις και σε αυτό το
θέμα.

