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Κληρονόμοι αναδρομικών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΕΦΚΑ, εντός του Νοεμβρίου πρόκειται να ανοίξει από
τον e-ΕΦΚΑ η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υποβάλουν αιτήσεις οι κληρονόμοι,
ώστε να λάβουν τα αναδρομικά, τα οποία θα καταβληθούν εντός του Δεκεμβρίου.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 172.222 δικαιούχοι που παίρνουν συντάξεις θανάτου και θα
χρειαστεί να κάνουν αίτηση για να πάρουν το ποσό αναδρομικών για τις περικοπές στην
κύρια σύνταξη που είχε ο θανών.

Όταν ανοίξει η πλατφόρμα θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση ο καθένας εκ των
κληρονόμων
.
Ακολούθως θα κληθούν να παρουσιάσουν τα δικαιολογητικά (σύζυγος, τέκνα κ.ά.)
προκειμένου να πληρωθούν. Ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβιβαστεί ή όχι η σύνταξη, οι
κληρονόμοι θα λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές που είχε ο θανών. Η
αίτηση
θα συνοδεύεται από ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση
, προκειμένου ο καθένας να παίρνει την ευθύνη όσων δηλώνει. Όλη η διαδικασία θα γίνει
ηλεκτρονικά και χωρίς καμία αυτοπρόσωπη παρουσία. Παράλληλα θα διεξάγεται και
δειγματοληπτικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης και πληρωμής
συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.
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Τα αναδρομικά για 172.222 συνταξιούχους λόγω θανάτου θα πληρωθούν τον
Δεκέμβριο ως εξής
:

α. Αν ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή στο 11μηνο Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016 και
απεβίωσε μετά τον Μάιο του 2016, οι δικαιούχοι της σύνταξής του (χήρα ή και τέκνα) θα
κάνουν αίτηση σε πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και θα πάρουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν
στις περικοπές της σύνταξης του θανόντος. Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει σύντομα και οι
πληρωμές θα γίνουν ως το τέλος Δεκεμβρίου ανάλογα με τις ημερομηνίες υποβολής των
αιτήσεων. Ο καθένας από τους κληρονόμους παίρνει τα αναδρομικά που αναλογούν στο
μερίδιό του.

Παράδειγμα: Χήρα με δύο ανήλικα παιδιά, και αναδρομικά 3.000 ευρώ, θα τα
μοιραστούν κατ' αναλογία η μητέρα και τα δύο τέκνα (με 1/4 και 3/4 αντίστοιχα). Αν έχουμε
μόνο τη μητέρα με σύνταξη θανάτου, τότε θα πάρει 3.000 ευρώ από τα αναδρομικά που
εδικαιούτο ο θανών.

Αν ο συνταξιούχος απεβίωσε πριν από τον Ιούνιο του 2015 και η χήρα είχε στη δική της
σύνταξη θανάτου τις μειώσεις του 11μήνου Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016, δεν θα κάνει καμία
αίτηση, γιατί τα αναδρομικά πάνε στην ίδια που είχε τις μειώσεις στο διάστημα αυτό.

β. Αν ο συνταξιούχος είχε αποβιώσει μέσα στο διάστημα Ιουνίου 2015 - Μαΐου
2016,
τότε οι κληρονόμοι θα πάρουν αναδρομικά για όσους
μήνες ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή στο 11μημο αυτό υποβάλλοντας αίτηση.

Όσοι δεν έλαβαν καθόλου αναδρομικά ή τα έλαβαν λανθασμένα.
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Το υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει εντός του Δεκεμβρίου στην
πραγματοποίηση δεύτερης συμπληρωματικής αποπληρωμής αναδρομικών για τους
συνταξιούχους που έλαβαν μικρότερο ποσό οφειλόμενων αναδρομικών από αυτό που
δικαιούται. Πρόκειται για την ειδική περίπτωση συνταξιούχων που
πληρώθηκαν πρώτη φορά την κύρια σύνταξή τους μετά τον Ιούνιο του 2015, αλλά
είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης έως τον Μάιο του 2016.
Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι, από όποιο Ταμείο κι αν προέρχονται, του Δημοσίου ή του
ιδιωτικού τομέα, είτε δεν έλαβαν αναδρομικά ενώ δικαιούνται, είτε έλαβαν μικρότερα ποσά
από αυτά που δικαιούνται. Εντός αυτής της ειδικής ομάδας συνταξιούχων υπάρχουν δύο
ταχύτητες:

α. Όσοι έλαβαν για πρώτη φορά τη μηνιαία σύνταξή τους εντός της περιόδου Ιούνιος
2015 - Μάιος 2016
έλαβαν ή θα λάβουν με την πληρωμή που
βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τμήμα των αναδρομικών που δικαιούνται και θα λάβουν το
υπόλοιπο στη συμπληρωματική πληρωμή που θα έρθει σε δεύτερο χρόνο και έως το τέλος
του έτους. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που πληρώθηκε πρώτη φορά τη σύνταξή του τον
Ιανουάριο του 2016 έλαβε αναδρομικά για τους μήνες Ιανουάριος - Μάιος 2016. Του
οφείλονται οι μήνες Ιούλιος - Δεκέμβριος 2015, τους οποίους θα λάβει σε
δεύτερη πληρωμή έως 31/12.

β. Όσοι πληρώθηκαν για πρώτη φορά τη σύνταξή τους μετά τον Μάιο του 2016, αλλά
είχαν υποβάλει αίτηση νωρίτερα,
δεν έλαβαν καθόλου αναδρομικά
τώρα. Εφόσον είχαν τις αντισυνταγματικές περικοπές και δικαιούνται αναδρομικά, θα
λάβουν το συνολικό ποσό που δικαιούνται σε
επόμενη πληρωμή και έως 31/1.
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ΠΗΓΗ : https://www.tanea.gr/
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