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                      ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Σ.Α.Σ.Ι. Νο 19 
                   (Απαντήσεις σε Παρατηρήσεις και Ερωτήματα Συναδέλφων)  

                                                                                        
                                                                                                               21 Οκτωβρίου 2020 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλοι και Μέλη του «ΙΚΑΡΟΥ», 
 
 Στη συνέχεια της Ανακοίνωσης του Σ.Α.Σ.Ι. Νο 19, αναφορικά με τις επιστροφές 
των παρακρατήσεων εκ των νόμων 4051 και 4093 του έτους 2012, παρατίθενται 
απαντήσεις επί σχετικών ερωτημάτων που έθεσαν Μέλη του Συνδέσμου, ως ακολούθως: 
 
 Α.   Επί τεθέντος ερωτήματος Συναδέλφων ως προς το «…αν και πότε θα 
σταματήσει η κράτηση του νόμου  4093/12 που κάνει το ΜΤΑ…», παρατίθενται τα εξής: 
 

- Οι μειώσεις (κρατήσεις) του Ν.4093/2012 (5-10-15%) που αφορούν στα 
Μετοχικά Ταμεία (Μ.Τ.) και ΕΚΟΕΜ, θα σταματήσουν 31/12/2020 (εν γνώσει του 
Υπουργείου), ώστε μέχρι τότε να δοθεί χρόνος να εξευρεθούν ισοδύναμα, για να μην 
υπάρξουν μειώσεις μερισμάτων και βοηθημάτων, καθόσον οι κρατήσεις αυτές αποτελούν 
σταθερό έσοδο για το ταμείο και αναδιανέμονται υπό μορφή μερίσματος. 

 
- Οι μειώσεις αυτές δεν εφαρμόζονται στους νέους συνταξιούχους (στους μετά 

το 2017 εξερχόμενους) με αποτέλεσμα, οι νεώτεροι με ίδια χρόνια και βαθμό σε σχέση με 
τους παλαιότερους να παίρνουν λίγο μεγαλύτερο μέρισμα. Αυτό έχει ως συνέπεια να 
δημιουργείται στους παλαιότερους ένα αίσθημα «φαινομενικής αδικίας» που θα παύσει 
βέβαια να επηρεάζει την ηρεμία μας, στο τέλος του τρέχοντος έτους.  

 
- Από την άλλη, είναι αλήθεια ότι με τις αναφερόμενες παρακρατήσεις του ν. 

4093/12 υπέρ των Μ.Τ. (που εφαρμόζονται στους παλιούς συνταξιούχους), υφίσταται και 
άλλη μια οιονεί «αδικία», διότι οι Συνάδελφοι με τις μεγαλύτερες συντάξεις επιχορηγούν 
δυναμικότερα τα Ταμεία σε σχέση με τους χαμηλοσυνταξιούχους, κάποιοι δε μάλιστα, με 
συντάξεις προ φόρων κάτω των 1.000 €, δεν συνεισφέρουν, ούτε ένα ευρώ. Αντιθέτως, 
όλοι βέβαια ανεξαιρέτως καρπούνται το ανάλογο μέρισμα (συνδυασμού βαθμού - ετών 
υπηρεσίας) είτε συνεισφέρουν είτε όχι. Όλα αυτά όμως επισυμβαίνουν στο πλαίσιο της 
κοινωνικής προστασίας των χαμηλοσυνταξιούχων και όπως προαναφέρθηκε, αυτή η 
κατάσταση έχει ημερομηνία λήξης.  

 
-  Σε μια τραβηγμένη μάλιστα, κατά την άποψη του Συνδέσμου, προσπάθεια 

ομαδικής διεκδίκησης των παρακρατήσεων, μπορούμε να πούμε σχεδόν με βεβαιότητα, 
ότι θα αναγκαστούν τα Μ.Τ. να περικόψουν αρκετά, τα υφιστάμενα μερίσματα, 
προκειμένου να δημιουργήσουν και πάλι ανάλογο και επαρκές αποθεματικό. 

 
- Τα προαναφερόμενα, άλλοι συνάδελφοι τα δέχονται καλοπροαίρετα και άλλοι 

αντιδρούν (όχι βέβαια αδικαιολόγητα). Ωστόσο ο Σύνδεσμος δεν παίρνει θέση και θεωρεί 
προσωπικό θέμα του κάθε Συναδέλφου να αποκαταστήσει με άλλους τρόπους τις 
«φαινομενικές αδικίες» ή την επιστροφή των συνεχιζόμενων παρακρατήσεων του ν. 
4093/12 που αφορά τα Μ.Τ. 

 
-     Για τους «μη αντιδρώντες» ευχόμαστε Υπομονή  προς χάριν της 

Συναδελφικής Αλληλεγγύης, αφού η παύση των παρακρατήσεων αυτών θα συντελεστεί 
στις 31-12-2020.  

 



 Β.  Στο πλαίσιο προτροπής Συναδέλφων, να καταβληθούν προσπάθειες (ως 
Σύνδεσμος αλλά και ως μέλη της Π.Ο.Σ.), μέσω παραστάσεων και επαφών με τους 
αρμόδιους κρατικούς φορείς, για να σταματήσει άμεσα η παρακράτηση της ΕΑΣ και να 
επιστραφούν οι μέχρι τώρα εξ’ αυτής, περικοπές των συντάξεων, αναφέρονται τα εξής: 
 

- Ως γνωστόν, η παρακράτηση της ΕΑΣ έχει κριθεί οριστικά αντισυνταγματική 
από το Ελ. Συνέδριο με διαδοχικές αποφάσεις (224/2017, 32/2018, 930/2019). 

 
- Από την άλλη, η μη ορθή εφαρμογή της επιταγής του Συντάγματος (άρθρο 

4, § 5) σύμφωνα με την οποία «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια 
βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους», προκαλεί το περί δικαίου αίσθημα των περισσοτέρων 
Συναδέλφων, διότι η συνεισφορά αυτή (δια της ΕΑΣ), είναι αρκετά υψηλή (από 50 € έως 
600+ €, αναλόγως βαθμού και ετών υπηρεσίας). 

 
- Παρ’ όλα αυτά, η Πολιτεία «κωφεύει» ως προς τις αποφάσεις του Ελ. 

Συνεδρίου και η εκτίμηση είναι ότι θα «τραβήξει» αυτή η κατάσταση επ’ αόριστον. 
 
- Αναφέρεται επίσης ότι στο παρελθόν - σύμφωνα με πληροφορίες - αρμόδιοι 

Υπάλληλοι του ΥΠ. ΟΙΚ., είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους για την εφαρμογή των 
σχετικών αποφάσεων του Ελ. Συνεδρίου (για επιστροφή δηλαδή των παρακρατήσεων), 
υπό την ανησυχία της ενδεχόμενης δημιουργίας μεγάλου δημοσιονομικού «ανοίγματος», 
με μεγάλη επιβάρυνση του Π/Υ. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει έντονα την Π.Ο.Σ. η 
οποία ολοκληρώνει σχετική μελέτη, την οποία θα προωθήσει σύντομα στους αρμόδιους 
φορείς του Υπουργείου, καταδεικνύοντας δι’ αυτής, ότι ο Κρατικός Π/Υ δεν θα επηρεαστεί 
ούτε στο ελάχιστο. Και αυτό διότι, οι επιστροφές της παράτυπης παρακράτησης της ΕΑΣ 
θα γίνουν από τον ειδικό λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών 
(ΑΚΑΓΕ), στον οποίο συνεχίζουν να κατατίθενται οι περικοπές. 

 
- Και μια νότα ελπίδας. Με δεδομένο ότι από τις αρχές του 2019, κατόπιν 

προτροπής του Συνδέσμου, αρκετοί Συνάδελφοι έχουν ήδη υποβάλλει αγωγές για 
διαφορετικές περικοπές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΑΣ, μπορούμε να πούμε ότι αυτό 
είναι παρήγορο υπό την έννοια ότι θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση κάποια στιγμή και θα 
σταματήσει η αγωνία, η δυσφορία και η αδικία εις βάρος των Συναδέλφων. 

 
- Επιπρόσθετα, διερευνάται η περίπτωση να επιταχυνθούν κατά το δυνατόν οι 

διαδικασίες εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων των Συναδέλφων, μέσω επαφών. 
 

 Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας, 
 
 
 
 Εκ του ΔΣ/ΣΑΣΙ/«ΙΚΑΡΟΣ» 
 
 
 
 


