Σχετικά με τις συνταξιοδοτικές κρατήσεις των Παλαιών Ασφαλισμένων

Πληροφορούμαστε για διαφορετική τακτική που σκοπεύουν να
ακολουθήσουν τα διάφορα Νοσοκομεία της χώρας και οι ΥΠΕ σχετικά με τις
συνταξιοδοτικές κρατήσεις των Παλαιών Ασφαλισμένων από 1/1/2017. Για το
λόγο αυτό ο υπογράφων είχε τις προηγούμενες ημέρες επικοινωνία με
υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Εργασίας, του ΓΛΚ και του
υπουργείου Υγείας.
Η τοποθέτηση όλων των υπηρεσιακών παραγόντων βασίζεται στην εγκύκλιο
που εκδόθηκε στις 19/12/2016 από το υπουργείο Εργασίας και στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
«Για τους μέχρι 31/12/1992 (παλαιούς) ασφαλισμένους δίνεται η δυνατότητα
προαιρετικής καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς, κατόπιν
σχετικής αίτησής τους, προκειμένου να θεμελιώσουν δεύτερο
συνταξιοδοτικό δικαίωμα γήρατος ή αναπηρίας ή να προσαυξήσουν το χρόνο
ασφάλισής τους. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος καταβάλλει το
συνολικό ποσοστό εισφοράς (ασφαλισμένου και εργοδότη), το οποίο
ανέρχεται σε 20%».
Όλοι οι υπηρεσιακοί φορείς τονίζουν τα εξής:
1.- Για να γίνει από την υπηρεσία κράτηση δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς
θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί από το γιατρό ΕΣΥ σχετική αίτηση.
2.- Εάν δεν υποβληθεί αίτηση τότε η υπηρεσία διακόπτει την κράτηση των
188 ευρώ υπέρ σύνταξης ΤΣΑΥ και –πολύ περισσότερο- δεν προβαίνει σε
κράτηση 20% στις συνολικές αποδοχές.
3.- Δε νοείται σε γιατρό ΕΣΥ να συνεχιστεί η κράτηση των 188 ευρώ. Από
1/12017 είτε κρατείται 20%, είτε δεν πραγματοποιείται καμία κράτηση.
4.- Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσει ο
γιατρός οποιαδήποτε στιγμή από την υπηρεσία την παρακράτηση δεύτερης
εισφοράς. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:
«Το δικαίωμα καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς μπορεί να
ασκηθεί οποτεδήποτε. Επίσης, λόγω του προαιρετικού της χαρακτήρα, μπορεί
να διακοπεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικότητα, ο δε ασφαλισμένος, μπορεί
να επανέλθει με νέα αίτησή του και να συνεχίσει την προαιρετική καταβολή,
για όσες φορές επιθυμεί».

5.- Το σύνολο των Παλαιών Ασφαλισμένων έχει συμπληρώσει τουλάχιστον
20ετία ασφάλισης στο ΤΣΑΥ. Συνεπώς έχει θεμελιώσει δικαίωμα δεύτερης
αναλογικής σύνταξης και τυχόν συνέχιση καταβολής εισφορών αποσκοπεί
στην προσαύξηση της δεύτερης σύνταξης. Πρέπει συνεπώς να διερευνηθεί
ατομικά από κάθε συνάδελφο η σχέση κόστους/οφέλους, η οποία στις
περισσότερες περιπτώσεις συγκλίνει υπέρ της διακοπής στην καταβολή
εισφορών.
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