Ακατάσχετα τα αναδρομικά των συνταξιούχων – Έρχε-ται νομοθετική ρύθμιση

Νομοθετική ρύθμιση για το ακατάσχετο και τον μη συμ-ψηφισμό με χρέη για τα
αναδρομικά που αναμένεται να λάβουν οι συνταξιούχοι εντός του Οκτωβρίου, ... αν
ακοίνωσε
από τη Βουλή ο Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Τρύφωνα Αλεξιάδη στη Βουλή, ο
υπουργός διευκρίνισε πως τα χρήματα αυτά δεν θα δεσμεύονται ή συμψηφίζονται
με βεβαιωμένα χρέη σε δημόσιο, δήμους, ασφαλιστικά ταμεία αλλά και τράπεζες,
ενώ η καταβολή τόσο των αναδρομικών όσο και η επίμαχη νομοθετική ρύθμιση θα
πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες. «Αποτελεί κίνηση σεβασμού και
ευαισθησίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βεσυρόπουλος.
Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ξεκαθάρισε το θέμα με απόλυτο τρόπο λέγοντας ότι
άμεσα θα κατατεθεί στην Βουλή νομοθετική πρωτοβουλία όπου για την καταβολή
των αναδρομικών στους συνταξιούχους θα προβλέπει ότι θα «είναι ακατάσχετα
και δεν θα συμψηφίζονται με χρέη στο δημόσιο όπως επίσης και για οφειλές σε
δήμους, ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες».
Αναδρομικά συνταξιούχων: Πότε θα πληρωθούν στους δικαιούχους
Στο διάστημα από τις 14 έως και τις 26 Οκτωβρίου σχεδιάζεται να καταβληθεί –
εφάπαξ – στους παλαιούς συνταξιούχους το 1,4 δισ. ευρώ που αφορά στα
αναδρομικά τους. Η οριστική ημερομηνία πληρωμής των αναδρομικών θα
οριστικοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε ότι το δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Οκτωβρίου θα πληρωθούν τα αναδρομικά των συνταξιούχων.
Ειδικότερα θα πληρωθούν συνολικά αναδρομικά ύψους 1,4 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 892 εκατ. ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα με
συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 496 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν
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στους συνταξιούχους - δικαιούχους του δημόσιου τομέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της εβδομάδας θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση
για την καταβολή των αναδρομικών ποσών των κύριων συντάξεων και στους
συνταξιούχους του Δημοσίου. Η τροπολογία θα προβλέπει την επιστροφή
αναδρομικών κύριων συντάξεων από τις αντισυνταγματικές περικοπές του 2012
για το 11μηνο Ιούλιος 2015 - Μάιος 2016, με τη ρήτρα πως αποσβένονται για όσους
τα λάβουν οι πιθανές μελλοντικές διεκδικήσεις για τα αναδρομικά από δώρα και
επικουρικές.
Στις κατηγορίες συνταξιούχων που θα πάρουν τα παλαιά αναδρομικά
περιλαμβάνονται:
• Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας και αναπηρίας, που έπαιρναν οριστική
κύρια σύνταξη στο διάστημα Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016 και είχαν τις μειώσεις των
νόμων 4051 και 4093 που τους επιστρέφονται.
• Οι συνταξιούχοι με δύο ή και περισσότερες κύριες συντάξεις.
• Οσοι είχαν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης μετά τον Ιούνιο του 2015 και
πληρώθηκαν μετά το 2016 με προσωρινές ή οριστικές συντάξεις.
• Οι κληρονόμοι συνταξιούχων.
• Οσοι είχαν μόνο προσωρινή σύνταξη στο 11μηνο των αναδρομικών.
• Οι συνταξιούχοι που είχαν απασχόληση για όλο το 11μηνο ή για μικρότερο
διάστημα.
Το ύψος των αναδρομικών κυμαίνεται για κάθε συνταξιούχο από 550 έως 7.800
ευρώ μεικτά, και μεσοσταθμικά έως 1.500 ευρώ.
Ειδικότερα όσοι είχαν το 2012 άθροισμα συντάξεων:
• 1.000-1.100 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 550 ευρώ.
• 1.100-1.500 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 800 ευρώ.
• 1.500-2.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 2.600 ευρώ.
• 2.000-3.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 5.500 ευρώ.
Τα μεγάλα ποσά που αγγίζουν και ξεπερνούν τις 7.000 ευρώ αφορούν κυρίως
συνταξιούχους με άθροισμα συντάξεων το 2012 άνω των 3.000 ευρώ. Πρόκειται
κατά κύριο λόγο για διπλοσυνταξιούχους που εισπράττουν δύο ή περισσότερες
κύριες συντάξεις (π.χ. χηρείας και γήρατος ή δύο γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος
από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κ.ά.) και υψηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ, των ΔΕΚΟ τραπεζών και του Δημοσίου που είχαν υψηλές και πολύ υψηλές συντάξεις το 2012.
Τέλος, επισημαίνεται ότι έχει ξεκινήσει μπαράζ αγωγών, μετά την απόφαση του
ΣτΕ για τα «κουτσουρεμένα» αναδρομικά. Κι αυτό γιατί μετά την πρόσφατη
απόφαση του ΣτΕ (για επιστροφή αναδρομικών μόνο για κύριες συντάξεις ύψους
1,4 δισ. ευρώ) εκτός αναδροµικών βρίσκονται περίπου 1,5 εκατοµµύριο
συνταξιούχοι (κυρίως χαμηλοσυνταξιούχοι), δηλαδή το 60% του συνόλου.
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