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Προς τους
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής
Πρόνοιας
Κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο

Ασφάλισης

και

Κοινωνικής

Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Πρόνοιας
Κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο
Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κύριο Νικόλαο Φράγκο
Ενταύθα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΘΕΜΑ : Το Παράνομο και Παράλογο της, ΜΕΤΑ τον Επανυπολογισμό
των Επικουρικών Συντάξεων, Εμφανιζόμενης ΜΕΙΩΣΗΣ του
Νόμου 3986/2011 στα Εκκαθαριστικά Μηνός Σεπτεμβρίου
2016.
Κύριοι,
1. Συγκρίνοντας τα Εκκαθαριστικά των Επικουρικών Συντάξεων,
ένας σημαντικός αριθμός Συναδέλφων μας διαπίστωσε ότι η
ΜΕΙΩΣΗ του Νόμου 3986/2011 κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016
ανερχόταν σε ποσοστό ΠΑΝΩ από το 10% που προβλέπει, κατ’
ανώτατο όριο, ο ως άνω Νόμος στο άρθρο 44, παρ. 13.
Αυτό συμβαίνει επειδή, το μήνα αυτό, η εμφανιζόμενη ΜΕΙΩΣΗ
ήταν
εκείνη
που
είχε
υπολογιστεί
επί
της
ΠΡΟ
Επανυπολογισμού μεικτής Επικούρησης.
2. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 96, παρ. 1 και 5 του
Νόμου 4387/2016, η διατήρηση ως ΣΤΑΘΕΡΗΣ της μείωσης
του Νόμου 3986/2011 συνεπάγεται συνεχή αύξηση του
ποσοστού μείωσης του Νόμου αυτού και, σε κάποια στιγμή στο
μέλλον, η ποσοστιαία ΜΕΙΩΣΗ θα είναι υπέρμετρα
μεγάλη.

Για το λόγο αυτό, υποβάλαμε στη Διοίκηση του ΕΤΕΑ το με
ΑΠ184/96/13.9.16 κοινό Υπόμνημά μας, αντίγραφο του οποίου
κοινοποιούμε συνημμένα.
3. Αντιλαμβάνεστε,
όμως,
την
έκπληξή
μας,
όταν
πληροφορηθήκαμε, από Ανακοίνωση του ΕΤΕΑ στο Διαδίκτυο,
ότι:

«

Στις επικουρικές συντάξεις που αναπροσαρμόζονται – δηλαδή
εκείνες που το νέο καταβαλλόμενο ποσό (Νέα Σύνταξη συν Προσωπική
Διαφορά), συνυπολογιζομένων των κρατήσεων της εισφοράς
αλληλεγγύης και υγείας, είναι μικρότερο από το αρχικά
καταβαλλόμενο ποσό, συνυπολογιζομένων των κρατήσεων της
εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου και υγείας – η κράτηση της
εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου, κατόπιν
σχετικής
οδηγίας του εποπτεύοντος Υπουργείου, υπολογίζεται στο νέο
καταβαλλόμενο ποσό (Νέα Σύνταξη συν Προσωπική Διαφορά). Στις
λοιπές επικουρικές συντάξεις η κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης
συνταξιούχου παραμένει ως είχε».
4. Με τα δεδομένα αυτά και έχοντας υπόψη ότι ο Νόμος
4387/2016 ΔΕΝ κατήργησε ΟΥΤΕ τροποποίησε το Νόμο
3986/2011, ενώ αντίθετα στα άρθρα 44 και 96 ρητά αναφέρεται
στα ΠΟΣΑ που προκύπτουν από το Νόμο αυτό, ο οποίος, με
τα σημερινά δεδομένα, κατ’ άρθρο 96, παρ. 1 και 5, οδηγεί σε
συνεχείς μειώσεις των Επικουρήσεων,

παρακαλούμε
να ενημερώσετε ΟΛΟΥΣ γενικά τους Συνταξιούχους:
 ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙ μία Οδηγία του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Πρόνοιας να τροποποιεί
διατάξεις Νόμου;
 Με βάση ΠΟΙΑ νομική και λογική προσέγγιση το ποσοστό
της πραγματικής μείωσης του Νόμου 3986/2011 μπορεί,
στο μέλλον, να αγγίξει ή και να υπερβεί το 40%, για
ορισμένους ΜΟΝΟ Επικουρούμενους;
 ΠΩΣ είναι δυνατόν, ο αρμόδιος Υπουργός να καταγγέλλει στα
ΜΜΕ ότι οι Συνταξιούχοι είχαν υποχρεωθεί να καταβάλλουν
εισφορά ασθενείας επί ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ Εισοδήματος και τώρα
να έχει εγκρίνει ή έστω να ανέχεται να συμβαίνει, με την
Εισφορά Αλληλεγγύης, αυτό που ο ίδιος έχει μόλις πρόσφατα
καταγγείλει;

5. Την αδυναμία λήψης μέτρων πολιτικής που θα είχαν οδηγήσει
την οικονομία σε ανάπτυξη και θα είχαν ενισχύσει τα εξ
εισφορών έσοδα των Ασφαλιστικών Ταμείων, είναι ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ
να καλούνται να την πληρώσουν, για μια ακόμη φορά, οι
Συνταξιούχοι.
Για τους λόγους αυτούς

αναμένουμε
να επανέλθει ΑΜΕΣΑ η νομιμότητα
στον υπολογισμό της μείωσης, όπως ορίζει ο Νόμος 3986/2011.
Με Εκτίμηση
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
Το ως άνω Κοινό Υπόμνημά μας
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1. ΑΓΣΕΕ
2. ΟΣΤΟΕ
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ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ Β.

