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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No22
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Την επόμενη της συνεδρίασης του Δ.Σ. (6/6/2018) του Συλλόγου μας κατατέθηκε από το
συνάδελφο Ευσταθίου Κώστα επιστολή προς το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. στην οποία ανέφερε συγκεκριμένα:

«…Στο χώρο μας δυστυχώς η ΤτΕ, όχι μόνο δεν σταμάτησε την κράτηση της ΕΑΣ ως όφειλε,
……….αλλά εξακολουθεί να μας κρατά και αυξημένα ποσά, αφού μέχρι σήμερα δεν μας αφαιρεί από τον
υπολογισμό της κράτησης της ΕΑΣ, τις πάσης φύσεως μνημονιακές περικοπές και την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται από 1.6.2016 για όλους τους συνταξιούχους….»
Το ύφος της επιστολής και ο συγκεκριμένος τρόπος αναφοράς δημιούργησε την εντύπωση ότι πράγματι
υπήρχε καλοπροαίρετη διάθεση και το απαιτούμενο ενδιαφέρον να εξεταστεί το συγκεκριμένο θέμα και
να ανευρεθεί λύση από το Συλλογικό όργανο. Δυστυχώς για άλλη μια φορά οι ενέργειες που
ακολούθησαν απέδειξαν ξεκάθαρα τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας από το
συνάδελφο Κ. Ευσταθίου. Αναφέρουμε συγκεκριμένα:
 Την επόμενη της κατάθεσης της επιστολής (7/6/2018) εκλεγμένη σύμβουλος της παράταξης των «Εν
Δράσει» ανάρτησε στο διαδίκτυο την επιστολή και παρότρυνε το Σύλλογο Συνταξιούχων για την
άμεση ανταπόκριση στην επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, παρόλο που η ίδια σύμβουλος την
προηγούμενη μέρα απουσίαζε από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.!!!
 Ο συνάδελφος Κ. Ευσταθίου, τρεις ημέρες μετά την κατάθεση της επιστολής, και ενώ προέτρεπε
το Σύλλογο για την άμεση προώθηση και υλοποίηση του αιτήματος, κατέθεσε ταυτόχρονα αίτηση
στο αρμόδιο τμήμα καταβολής συντάξεων με την οποία ζητούσε τη «διαφορά που έχει προκύψει
λόγω του υπολογισμού της ΕΑΣ σε όλο το ποσό της σύνταξης χωρίς την αφαίρεση των κρατήσεων».
 Με την τελευταία ανακοίνωση της παράταξης των «Εν Δράσει» Νο37/18.6.18 παροτρύνουν τους
συναδέλφους συνταξιούχους να υποβάλλουν αιτήσεις και να ζητούν αναδρομικά από 1/6/2018 τις
διαφορές που προκύπτουν από τη συνολική κράτηση της ΕΑΣ χωρίς την αφαίρεση των μνημονιακών
νόμων όπως αναφέρουν οι ίδιοι στη συγκεκριμένη ανακοίνωση.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Αντιλαμβάνεστε ύστερα από όλες τις παραπάνω ενέργειες ότι με την κατάθεση της επιστολής προς
το Δ.Σ. του Συλλόγου μας το μόνο που επεδίωκε ο συγκεκριμένος συνάδελφος ήταν η δημιουργία
εντυπώσεων και να εκθέσει για άλλη μία φορά το Σύλλογό μας.
Συντηρεί την ιδία τακτική, υποσχόμενος εκ νέου την διεκδίκηση θεμάτων που γνωρίζει εκ των
προτέρων ότι δεν έχουν καμία τύχη, θεωρώντας ότι έχουν τελειώσει πλέον οι ψεύτικες υποσχέσεις περί
επανυπολογισμού και διπλασιασμού των συντάξεών μας θα έπρεπε να ανευρεθεί ένα νέο «αφήγημα»
αποπροσανατολισμού των συναδέλφων συνταξιούχων.
Παρόλα αυτά, οφείλουμε ως Σύλλογος να δώσουμε συγκεκριμένες και υπεύθυνες απαντήσεις
στο θέμα που προέκυψε εκ νέου από τον επικεφαλής των «Εν Δράσει».
Συγκεκριμένη απάντηση στο ερώτημα:
Συνεχίζει η ΤτΕ να κρατά παρανόμως μετά την 1/6/2018 την ΕΑΣ (υπέρ ΑΚΑΓΕ) σε όλο το ποσό
της σύνταξης χωρίς την αφαίρεση των τριών μνημονιακών νόμων και της ειδικής εισφοράς του
αρθ.29 του Ν3986/2011 όπως ισχυρίζεται ο συνάδελφος Κ. Ευσταθίου;;;
 Από την αρχή της εφαρμογής της κράτησης (ΕΑΣ) για τους συνταξιούχους της ΤτΕ στη συγκεκριμένη
κράτηση προβαίνει η ίδια η ΗΔΙΚΑ και όχι η ΤτΕ ως ασφαλιστικός φορέας.





Η κράτηση (ΕΑΣ) από την ΗΔΙΚΑ γίνεται βάσει του Ν.3863/2010 που έχει προηγηθεί χρονικά των
νόμων που επιβάλλουν τις μνημονιακές κρατήσεις (Ν4024/2011 και 4051,4093/2012), άρα δεν υπήρχε
πρόβλεψη στο σχετικό νόμο για το μη υπολογισμό τους.
Με την ενημερωτική εγκύκλιο που απέστειλε σχετικά πρόσφατα (1/9/2017) η ΗΔΙΚΑ σε όλους του
ασφαλιστικούς φορείς και στην ΤτΕ αναφέρει:
 Η εφαρμογή των διατάξεων του αρ.13 του ν.4387/2016 θα υλοποιηθεί με τις συντάξεις μηνός










10/2017 (αρχεία EMPS & SYNT που θα υποβληθούν έως και 10/09/2017).
Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο (ΑΔΑ:72ΖΔ465Θ1Ω-ΜΒ2) και τις νεώτερες
συμπληρωματικές οδηγίες που μας έχει αποστείλει του Υπουργείο Εργασίας, η αρχική
υλοποίηση, η οποία σας είχε κοινοποιηθεί με email στις 21/07/2017, τροποποιείται στα παρακάτω
σημεία:
Εξαιρούνται οι συντάξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (21008), του Γ.Λ.Κ. (10000) και τα μερίσματα
από τον έλεγχο και την εφαρμογή των ανωτάτων ορίων (2.000 € & 3.000€)
Η νέα κράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ, σε όσες συντάξεις εφαρμοστεί το ανώτατο όριο των 2.000 €, θα
υπολογίζεται αυτοτελώς στη συγκεκριμένη σύνταξη και όχι στο άθροισμα των κύριων συντάξεων.
Στις λοιπές κύριες συντάξεις η κράτηση ΑΚΑΓΕ παραμένει ως έχει.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (αρ.13, ν.4387/16) Φάση Α: Ανώτατο όριο ανά σύνταξη (2.000 €)
Το ποσό κάθε σύνταξης (εξαιρουμένου του ποσού ΕΚΑΣ, επιδόματος αναπηρίας & εξωιδρυματικού)
και αφού αφαιρεθούν τα ποσά κρατήσεων των νομών 4024/11, 4051/12, 4093/12& 4052/12,
ελέγχεται με το ποσό των 2.000 €.
Για να αποτυπωθεί σωστά το νέο καταβαλλόμενο ποσό στο οποίο υπολογίζεται και ο νέος ΑΚΑΓΕ,
η συνολική μείωση λόγω του ορίου των 2.000 €, οφείλει να είναι ίση με = (μείωση ν.4024+ μείωση
ν.4051+μείωση ν.4052+μείωση ν.4093+μείωση λόγω ορίου 2.000 €).
Σε περίπτωση που το νέο καταβαλλόμενο ποσό, μετά την παρακράτηση του ΑΚΑΓΕ και της
υγειονομικής περίθαλψης, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσό πριν την εφαρμογή του
4387/16 (δηλ. αποδοχές μείον τα ποσά ΑΚΑΓΕ, 3863/10, 3986/11, 4024/11, 4051/12, 4093/12,
4052/12 & υγ. περίθαλψης), τότε η συγκεκριμένη σύνταξη εξαιρείται της εφαρμογής της μείωσης
λόγω του ορίου των 2.000 €.

Αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι η αφαίρεση των μνημονιακών κρατήσεων αφορά συντάξεις του ΕΦΚΑ
που δεν ξεπερνούν το πλαφόν των 2.000€ και μάλιστα εάν κάποια σύνταξη ξεπερνά το πλαφόν των
2.000€ λόγω της αφαίρεσης των μνημονιακών νόμων ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
Μέχρι πότε θα συνεχίσει ο επικεφαλής των «Εν Δράσει» να παραπληροφορεί τους
συναδέλφους και πότε θα σταματήσει να χρησιμοποιεί «αλά καρτ» ρυθμίσεις που προβλέπονται από
το Ν4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) επειδή θεωρεί ότι τον βολεύουν ευκαιριακά όταν γνωρίζει πολύ
καλά ότι δεν μας αφορούν; Δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που υποκρύπτει μια τέτοια πρακτική για
τα ασφαλιστικά συμφέροντα 5.000 συνταξιούχων;;
Εάν πράγματι θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν το «ελάχιστο» για τους συνταξιούχους της ΤτΕ
ας επιστρατεύσουν το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μάκη Μπαλαούρα, όσο ακόμα υπάρχει περιθώριο χρόνου,
ώστε με τη σειρά του να πιέσει τον αρμόδιο υφυπουργό Τάσο Πετρόπουλο για να επιτευχθεί η
εξαίρεση της ΤτΕ από την ΗΔΙΚΑ και ας σταματήσουν μόνο να εκθειάζουν τις δηλώσεις και το
«θεάρεστο» έργο του παραπάνω υφυπουργού. Μια απλή υπουργική απόφαση του υπουργού Βρούτση,
ισχύει από το 2012 μέχρι σήμερα!!! Νομίζουμε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες που κάθε τόσο
λοιδορούνται και υβρίζονται από τον επικεφαλής των «Εν Δράσει» έχουν δείξει το «δρόμο» για τη σωστή
επίλυση του θέματος.
Έχουμε αναφέρει επανειλημμένα ότι η απαλλαγή μας από την ΗΔΙΚΑ θα δημιουργήσει
την ανάλογη υποδομή για την επίλυση θεμάτων χωρίς ειδικότερα ενδεχόμενα προβλήματα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Γοζαδίνος
Νικόλαος Αντωνόπουλος

