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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΣΙ Νο 13/2020 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: ΥΠΕΡΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

          Αθήνα 8 Ιουνίου 2020 

 Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Σε απάντηση εύλογου ερωτήματος μέλους του Σ.Α.Σ.Ι., σχετικά με τις Υγειονομικές 
Κρατήσεις και τις αντίστοιχες της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που σε 
ορισμένες περιπτώσεις συντάξεων είναι υπέρτερες του νόμιμου και λογικού, αποστέλλεται 
η παρούσα ανακοίνωση του Συνδέσμου για ενημέρωση και παροχή διευκρινίσεων επί 
αυτής της φαινομενικά «ανεξήγητης» λογικά κατάστασης. 

 Πιο συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος Συνάδελφος  απέστειλε τον παρακάτω 
σύνδεσμο (link): 

https://www.staratalogia.gr/2020/05/600000.html 

 Ο προαναφερθείς σύνδεσμος, αναδημοσιεύει παλαιότερο άρθρο του 
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ», της 17ης Οκτωβρίου 2019 (δηλ. πριν 8 μήνες περίπου), σχετικά 
με τις παραπάνω κρατήσεις οι οποίες όντως είναι υπέρτερες του «κανονικού, νόμιμου και 
λογικού». 

 Πιο αναλυτικά: 

- Η συνολικά καταβαλλόμενη μεικτή σύνταξη (πριν την εφαρμογή 
οποιωνδήποτε κρατήσεων) είναι άθροισμα της Εθνικής Σύνταξης (384 €) και της 
Ανταποδοτικής Σύνταξης, η οποία (ανταποδοτική), είναι ποσοστό του Μ.Ο. των 
εργασιακών μηνιαίων αποδοχών από το 2002 μέχρι την ημέρα της συνταξιοδότησης. 

 
- Σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016), όσοι εργαζόμενοι είχαν 

μακρύ σε έτη εργασιακό βίο, λαμβάνουν αυξημένη ανταποδοτική σύνταξη η οποία για τα 
39 έτη υπηρεσίας είναι το 40,8% του Μ.Ο. των μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου από 
το 2002 και εντεύθεν, όπως προαναφέρθηκε, ενώ μετά τα 40 έτη υπηρεσίας, το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται κατά 2% για κάθε επιπλέον έτος και αγγίζει το 100% της ανταποδοτικής 
σύνταξης στα 68 έτη και 7 μήνες υπηρεσίας. 

 
- Με τον νέο περί ασφαλιστικού, νόμο Βρούτση (4670/2020), παρότι 

προβλέπονται αυξήσεις του ποσοστού της ανταποδοτικής σύνταξης 0,5% ετησίως για 
κάθε έτος μετά τα 40 έτη υπηρεσίας, αντί του 2% ετησίως εκ του νόμου Κατρούγκαλου 
(4387/2016), εν τούτοις κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του προσχεδίου του 
νόμου Βρούτση, πετύχαμε ως Σύνδεσμος σε συνεργασία με την Π.Ο.Σ. να πείσουμε 
τον Υπουργό και το Επιτελείο του, να εξαιρεθούν οι ειδικές κατηγορίες των Ε.Δ. και να 
συνεχίσει ισχύον το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης του 2%, με ανώτατο όριο επί των 
αυξήσεων αυτών, τα 68 έτη και 9 μήνες υπηρεσίας που επιτυγχάνεται ως ανταποδοτική 
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σύνταξη το 100% της μέσης σύνταξης, όπως αναλύθηκε πιο πάνω. Αυτό λοιπόν συνεχίζει 
και ισχύει με απειροελάχιστη διαφοροποίηση άνευ σημασίας, μεταξύ των δύο νόμων, από 
1-1-2019 μέχρι σήμερα. 

 
- Ας δώσουμε όμως ένα παράδειγμα για να γίνουν απολύτως κατανοητά όλα 

τα παραπάνω, πχ για ένα Ιπτάμενο ή άλλης ειδικής κατηγορίας (αλεξιπτωτιστή της Π.Α., 
μέλος της Κ.Ο.ΣΥ.Θ.Ε., προσωπικό καταστροφής πυρομαχικών, άλλα μέλη πληρωμάτων 
αφων κλπ) και έναν Ε.Α. λαμβάνοντας υπόψη τα ίδια διανυθέντα ημερολογιακά έτη 
υπηρεσίας (πχ 40), στις ίδιες ημερομηνίες εισόδου στη ΣΙ και αποστρατείας, καθώς και 
Μ.Ο. μηνιαίων αποδοχών όλου του εργασιακού βίου 3,000 €. Οι μεικτές λοιπόν συντάξιμες 
αποδοχές τους από 1-1-2019 θα είναι οι ακόλουθες : 

 Ιπτάμενος: 384 € (Εθνική Σύνταξη) + 100% Χ 3.000 € (Ανταποδοτική 
Σύνταξη/ένεκα πτητικών), ήτοι Μεικτή Σύνταξη = 3.384 € 

 Ελεγκτής Αεράμυνας: 384 €  (Εθνική Σύνταξη) + 47, 46% Χ 3.000 € 
(Ανταποδοτική Σύνταξη), ήτοι Μεικτή Σύνταξη = 1.807 € 

 
- Ωστόσο, οι καθαρές, προ φόρου, συντάξιμες αποδοχές του ως άνω 

παραδείγματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κρατήσεις, είναι: 
 Ιπτάμενος: Καθαρή προ φόρου Σύνταξη 2.767 € 
 Ελεγκτής Αεράμυνας: Καθαρή προ φόρου Σύνταξη 1.646 € 
 

- Μετά δε και την, κατά πολύ γενική προσέγγιση, επιβολή κρατήσεων φόρου, 
το τελικό διαθέσιμο για κατανάλωση αγαθών ποσό, διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 Ιπτάμενος: Κατατιθέμενη στην Τράπεζα Σύνταξη: 2.000 € 
 Ελεγκτής Αεράμυνας: Κατατιθέμενη στην Τράπεζα Σύνταξη: 1.300 € 

 
- Έτσι, αφού ρυθμίστηκε το θέμα αυτό, οι ειδικές κατηγορίες των Ε.Δ. 

(Ιπτάμενοι, Αλεξιπτωτιστές, Υποβρύχιοι, Ειδικές Δυνάμεις, κλπ), παίρνουν αυξημένη 
ανταποδοτική σύνταξη, λόγω των ετών εργασιακού βίου που υπολογίζονται στο διπλάσιο 
(πχ. Πτητικά εξάμηνα). 

 
- Συνεπώς σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ως και το συγκεκριμένο 

συνταξιοδοτικό παράδειγμα, θα έπρεπε το κράτος να κατέβαλε στους δικαιούχους των 
συγκεκριμένων κατηγοριών, τα πιο πάνω τελικά καθαρά και αποφορολογημένα ποσά 
μηνιαίως (2.000 € και 1.300 € αντίστοιχα). 

 
- Ωστόσο και οι δύο νόμοι, αλλά τελικά ο νόμος Βρούτση που είναι πλέον σε 

ισχύ, προέβλεψαν για τις καταβαλλόμενες συντάξεις από 1-1-2019 τα ακόλουθα: 
 Όσοι είχαν μικρότερη καταβαλλόμενη σύνταξη (ένεκα μνημονίου) μέχρι 31-

12-2018, σε σχέση με τη νέα σύνταξη και συνεπώς έπρεπε να πάρουν αύξηση (δηλ. είχαν 
αρνητική προσωπική διαφορά = παίρνω λιγότερα από όσα δικαιούμαι με το νέο νόμο), ο 
νόμος προέβλεψε να καταβληθεί η προσωπική αρνητική διαφορά σε διάστημα 5 ετών με 
ισόποσες αυξήσεις κατά το 1/5 ετησίως, κάθε 1η Ιανουαρίου, από 1-1-2019 έως 1-1-2023. 
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 Όσοι είχαν μεγαλύτερη καταβαλλόμενη σύνταξη μέχρι 31-12-2018, σε σχέση 
με τη νέα σύνταξη και συνεπώς θα έπρεπε να τους μειωθεί (δηλ. είχαν θετική προσωπική 
διαφορά = παίρνω περισσότερα από όσα δικαιούμαι με το νέο νόμο), το κράτος έδειξε το 
«κοινωνικό του πρόσωπο» και δια του νόμου προνόησε να μην περικοπούν αυτές οι 
συντάξεις, αλλά να συνεχίζουν να καταβάλλονται χωρίς ωστόσο μελλοντικές αυξήσεις 
(όταν δηλ. θα δίδονται σύμφωνα με την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ), μέχρι του σημείου που 
θα μηδενιστεί η θετική προσωπική διαφορά, ένεκα των αυξήσεων. 

 
- Δίνεται και εδώ ένα άλλο παράδειγμα με τις ίδιες ειδικότητες, για να γίνουν 

κατανοητές οι συνταξιοδοτήσεις με βάση τις προαναφερθείσες προσωπικές διαφορές 
(αρνητικές ή θετικές): 

 Ιπτάμενος: Καθαρή Καταβαλλόμενη στην Τράπεζα Σύνταξη μέχρι 31-12-
2018 = 1.400 €, δικαιούμενος αύξηση 600 €, ήτοι 120€ ετησίως από 1-1-2019 μέχρι 1-1-
2023 

 Ελεγκτής Αεράμυνας: Καθαρή Καταβαλλόμενη στην Τράπεζα Σύνταξη μέχρι 
31-12-2018 = 1.400 €, με προβλεπόμενη κατά το νόμο μείωση 100 €, η οποία όμως δεν 
θα γίνει ποτέ αλλά παράλληλα δεν θα δίνεται και αύξηση, με τον κατ’ έτος υπολογισμό της 
αύξησης του ΑΕΠ, μέχρι να μηδενιστεί η θετική προσωπική διαφορά. 

 
-  Στο σημείο αυτό φτάσαμε στον ουσιαστικό λόγο έκδοσης της παρούσας 

ανακοίνωσης, σύμφωνα με το ερώτημα που αναφέρθηκε στην αρχή και τέθηκε από τον 
ενδιαφερόμενο συνάδελφο. 

 
- Όπως είναι ευνόητο, οι επεξηγήσεις επί του ερωτήματος που θα δοθούν στη 

συνέχεια, αφορούν μόνο τους συνταξιούχους που έχουν αρνητική προσωπική διαφορά 
(δηλ. αυτούς που πρέπει να πάρουν την τελική προβλεπόμενη αύξηση σε 5 ετήσιες 
δόσεις). Αυτοί λοιπόν, εκτός πολύ περιορισμένων εξαιρέσεων, κατά κανόνα είναι οι των 
ειδικών κατηγοριών των Ε.Δ. και εν προκειμένω της Π.Α. 

 
- Ενώ λοιπόν θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να εφαρμόζει κάθε χρόνο 

(από 1-1-2019 μέχρι 1-1-2023) κρατήσεις ΕΑΣ και Υγείας, επί των κατ’ έτος μεικτών 
αποδοχών που αυξάνονται προοδευτικά (1/5 ετησίως), επέβαλε και συνεχίζει να επιβάλει 
κρατήσεις επί των μεικτών αποδοχών, ωσάν να έχει καταβληθεί η συνολικώς 
προβλεπόμενη αύξηση, ενώ μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί μόνο τα 2/5 αυτής. 

 
- Το συγκεκριμένο θέμα έγινε αμέσως και εξαρχής αντιληπτό από το 

Σύνδεσμο, και σε Συνεργασία με την Π.Ο.Σ. ζητήθηκε παράσταση ενώπιον της αρμόδιας 
Διευθύντριας του Υπουργείου Εργασίας, στην οποία μάλιστα συμμετείχε το μέλος του ΔΣ 
του Συνδέσμου μας και Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Σ., Απτχος (Ι) ε.α. Χρήστος Διαμαντίδης. 

 
- Η αρμόδια Υπάλληλος παραδέχθηκε το «παράδοξο» των κρατήσεων και 

επεξήγησε ότι επί του παρόντος δεν μπορεί να διορθωθεί, διότι δεν υπάρχει κατάλληλο 
λογισμικό στον ΕΦΚΑ που θα μπορούσε να υπολογίζει ξεχωριστά κάθε χρόνο (από 2019-
μέχρι 2023) τις προβλεπόμενες κρατήσεις (ΕΑΣ και Υγείας) στις μεικτές αποδοχές. Έτσι 
λοιπόν εφαρμόζονται οι κρατήσεις αυτές επί της συνολικά προβλεπόμενης αύξησης.  
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- Αυτός είναι κατ’ ουσίαν και ο λόγος που δεν υπάρχουν μηνιαίες βεβαιώσεις 

συντάξεων στην εφαρμογή του ΕΦΚΑ, για τους περισσότερους που έχουν αρνητική 
προσωπική διαφορά - βάθους 5ετίας - παρότι στις αρχές του περασμένου χρόνου είχε 
αναρτηθεί μηνιαία βεβαίωση μηνός Ιανουαρίου (τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτή). Δηλαδή αν 
αναρτηθούν αυτή τη στιγμή μηνιαίες βεβαιώσεις συντάξεων, θα δείχνουν κρατήσεις 
μεγαλύτερες των προβλεπομένων και προκειμένου το κράτος να συνεχίσει να «εξοργίζει» 
μερίδα των συνταξιούχων με αρνητική προσωπική διαφορά, επιλέγει προσωρινά και μέχρι 
τη λύση του προβλήματος, τη μη ανάρτηση των βεβαιώσεων. 

 
-  Ένας άλλος σοβαρός λόγος για τη μη ανάρτηση των μηνιαίων 

βεβαιώσεων, είναι να μην υπάρχουν επί του παρόντος δεδομένα, για να μπορέσει 
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να διεκδικήσει μειώσεις και επιστροφές βάσει πραγματικών 
στοιχείων. 

 
- Το θέμα αυτό είναι στη γνώση και του Υπουργού Εργασίας κυρίου Ιωάννη 

Βρούτση, ο οποίος το έχει παραδεχθεί δημοσίως με τη δέσμευση, να αποκαταστήσει το 
λάθος το συντομότερο δυνατό. 

 
- Ο πραγματικός χρόνος αποκατάστασης του λάθους και επιβολής των 

σωστών (μειωμένων) κρατήσεων δεν είναι ακόμα γνωστός, αλλά εκτιμάται από γενικές 
πληροφορίες, ότι θα είναι εντός του καλοκαιριού. 

 
 Μετά τα ανωτέρω και χωρίς, κατ’ ουδένα τρόπο, να επιθυμεί ο Σύνδεσμος να 
καθοδηγήσει τα μέλη του ή οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο ως προς τις ενέργειες που 
αυτά θα επιλέξουν για να διεκδικήσουν επιστροφές ένεκα υπερτέρων κρατήσεων ΕΑΣ και 
Υγείας, επί των μεικτών συντάξιμων αποδοχών από 1-1-2019 μέχρι σήμερα, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  
στάση αναμονής μέχρι την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου με τη διόρθωση των λαθών, 
στην οποία ενδεχομένως να καθορίζεται ο τρόπος επιστροφής των υπερτέρων εκ των 
προβλέψεων του νόμου, παρακρατηθέντων ποσών ΕΑΣ και Υγείας. 
 
Ευχαριστούμε για την υπομονή σας, 
 
Εκ του ΔΣ/ΣΑΣΙ/«ΙΚΑΡΟΣ» 

Υ.Γ. Παρακαλείστε θερμά, εφόσον υπάρχουν πρόσθετες απορίες ή ερωτήσεις, να τις προωθείτε μέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΣΑΣΙ (haf.sasi@yahoo.gr), για ταχύτητα απαντήσεων και οικονομία χρόνου. 
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