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ΠΟΡΙΣΜΑ
Θέµα: Βάση υπολογισµού εισφοράς συνταξιούχων υπέρ Κλάδου Ασθένειας σε είδος,
µετά τις διαδοχικές µειώσεις των συντάξεων
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, κατά το άρθρο 103 παρ. 9
του Συντάγµατος και τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.6 του Ν. 3094/2003 και
4 παρ.4 του Π. ∆. 273/1999, εξετάζει το θέµα του τρόπου υπολογισµού της εισφοράς, ύψους
4%, των συνταξιούχων, υπέρ του Κλάδου Ασθενείας σε είδος.

1. Ιστορικό
Συγκεκριµένα, η Αρχή κατέστη κοινωνός ερωτηµάτων και διαµαρτυριών συνταξιούχων
Φορέων Κύριας Ασφάλισης οι οποίοι διαµαρτύρονται για τον τρόπο υπολογισµού της
εισφοράς αυτής και ειδικότερα για το γεγονός ότι για τον καθορισµό της βάσης υπολογισµού
δεν λαµβάνονται υπόψη οι αλλεπάλληλες µειώσεις των αποδοχών τους.
Ενδεικτικά, σε συνταξιούχο µε µικτές αποδοχές τον Ιούνιο 2010 ύψους 3.070,16 ευρώ
(σύνταξη γήρατος) η κράτηση ασθένειας ανερχόταν στο ποσό των 122,81 ευρώ, ποσό το
οποίο παρέµεινε αµετάβλητο, παρά το γεγονός ότι τον Νοέµβριο του 2012, οι αποδοχές
του είχαν µειωθεί στα 2.249,52. ευρώ.
Ουσιαστικά δηλαδή, ενώ από το νόµο προβλέπεται κράτηση ασθένειας σε ποσοστό 4%
«των καταβαλλοµένων συντάξεων», εν τοις πράγµασι, µε το να µη λαµβάνονται υπόψη για
τον καθορισµό της βάσης υπολογισµού οι µειώσεις των συντάξεων, το ποσοστό αυτό
αυξάνεται, διαµορφούµενο, στην τελευταία περίπτωση, στο 5,4%, παραβιαζόµενης έτσι της
σχετικής νοµοθεσίας.
Οµοίου περιεχοµένου αναφορές έλαβε ο Συνήγορος του Πολίτη και από την Πανελλήνια
Ένωση Συνταξιούχων Ραδιοτηλεγραφητών – Ραδιοηλεκτρονικών Αξιωµατικών Εµπορικού
Ναυτικού και από συνταξιούχο του ΙΚΑ πρώην υπάλληλο της ΕΥ∆ΑΠ.
Μετά από ενδελεχή εξέταση του συνόλου των δεδοµένων του ζητήµατος (σχετικές
εγκύκλιοι οδηγίες, τηλεφωνικές επικοινωνίες µε στελέχη της ΓΓΚΑ, µελέτη του υπ΄αριθµ.
ΜΠ∆Σ/10362/1961/23.4.2013 σχετικού εγγράφου της ΓΓΚΑ.µε θέµα «τρόπος εφαρµογής της
κράτησης υπέρ του κλάδου ασθένειας σε είδος στις συντάξεις», το οποίο µας κοινοποιήθηκε,
κ.α.), σε συνδυασµό µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο Συνήγορος του Πολίτη κατέληξε στις
παρακάτω διαπιστώσεις και προτάσεις τις οποίες επιθυµούµε να θέσουµε υπόψη σας.
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2. Εντοπισµός του προς διερεύνηση ζητήµατος
Με την Κ.Υ.Α αριθµ. Φ.40021/20782/2565/24.2.2012, (ΦΕΚ468/Β/2012) «Καθορισµός
του τρόπου, της διαδικασίας και της διασφάλισης της έγκαιρης
µεταβίβασης των
ασφαλιστικών εισφορών, που εισπράττονται υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατ' εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α' 31) και του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α'
150)» προβλέπεται ότι:
«τα ποσά που προέρχονται από τις εισπραττόµενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των
εντασσόµενων Κλάδων Υγείας και Υπηρεσιών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατ` εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 και της παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α` 150),
αποδίδονται στον Οργανισµό αυτό από 1/1/2012 και εφεξής ως ακολούθως: […]
1.δ) Οι εισφορές των συνταξιούχων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ποσοστού 4% επί των
καταβαλλοµένων συντάξεων µέχρι του 25/πλάσιου της Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής
κλάσης, προκειµένου περί παλαιών ασφαλισµένων και 10% (4% σε βάρος των συνταξιούχων
και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης) επί των καταβαλλοµένων συντάξεων,
προκειµένου περί ασφαλισµένων µετά τη 1/1/1993, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µέσα στο
πρώτο 15ήµερο του επόµενου µήνα από το µήνα παρακράτησης. […..]
2. γ) Οι εισφορές των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. σε ποσοστό 10% (4% σε βάρος των
συνταξιούχων και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης) επί των καταβαλλοµένων
συντάξεων, αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός του πρώτου 15ηµέρου του επόµενου µήνα
από το µήνα παρακράτησης.
3. α) Οι εισφορές των συνταξιούχων υπέρ ΟΠΑ∆ ποσοστού 2,55% (παλαιών
ασφαλισµένων), το οποίο από 1-1-2012 αυξάνεται κατά 0,70 % και από 1-1-2013 κατά 0,75%
µε τελική διαµόρφωση 4% επί των καταβαλλοµένων συντάξεων και ποσοστού 10% (για
ασφαλισµένους µετά την 1-1-1993), από το οποίο 4% σε βάρος του συνταξιούχου και 6% σε
βάρος του φορέα συνταξιοδότησης, αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α` 150).
4.γ) Η µηναία εισφορά των συνταξιούχων του Ο.Γ.Α., ποσοστού 4% επί των
καταβαλλοµένων συντάξεων, αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός του πρώτου 15ηµέρου του
επόµενου µήνα από τον µήνα παρακράτησης.»
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται λόγος για ποσοστό παρακράτησης επί
των καταβαλλοµένων συντάξεων.
Ζήτηµα λοιπόν αποτελεί τι ακριβώς ορίζεται ως «καταβαλλόµενη σύνταξη»
(αφού αυτό ακριβώς το ποσό συνιστά τη βάση επί της οποίας υπολογίζεται η
εισφορά ασθένειας), και ποια η σχέση του όρου αυτού µε τους άλλους σχετικούς
όρους, όπως «συνολική σύνταξη», «µεικτό ποσό σύνταξης», «ακαθάριστο ποσό
σύνταξης» και κατ΄ επέκταση, «καθαρό ποσό σύνταξης».

3. Η έως τώρα θέση της Γ.Γ.Κ.Α και ο επ’ αυτής προβληµατισµός του
Συνηγόρου του Πολίτη
Σύµφωνα µε τη δεύτερη παράγραφο, «Βάση υπολογισµού εισφοράς συνταξιούχων
υπέρ κλάδου ασθένειας σε είδος», του µε αριθµ. πρωτ. ΜΠ∆Σ/10362/1961/23.4.2013,
εγγράφου της ΓΓΚΑ,
«το καταβαλλόµενο ποσό σύνταξης εκ µέρους του Ταµείου ή του ∆ηµοσίου, που
αποτελεί τη βάση επί της οποίας υπολογίζεται το 4% υπέρ του κλάδου ασθένειας σε είδος
είναι το µεικτό ποσό της σύνταξης
Επί του µεικτού ποσού σύνταξης, πέραν της εισφοράς υπέρ του κλάδου ασθενείας σε
είδος, υπολογίζεται επιπρόσθετα η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει και εν συνεχεία, στο ποσό που
αποµένει µετά την αφαίρεση της ΕΑΣ, γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από τους
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νόµους 3896/2011, 4024/20114051/2012 και 4193/2012, µε τη σειρά και τη διαδικασία που
προβλέπεται στις οικείες διατάξεις»
Από τον συνδυασµό της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. και του προαναφερθέντος
εγγράφου της ΓΓΚΑ, προκύπτει µε σαφήνεια το ταυτόσηµο των εννοιών
«καταβαλλόµενο ποσό» και «µεικτό ποσό» (ή µεικτές αποδοχές).
Μέχρι την εφαρµογή των διατάξεων περί µειώσεων (και όχι κρατήσεων όπως
υποστηρίζεται στο προαναφερθέν έγγραφο της ΓΓΚΑ) των αποδοχών των συνταξιούχων,
µεικτό ποσό ήταν το ακαθάριστο ποσό των συντάξεων που περιελάµβανε τη βασική
σύνταξη, τις οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες αποδοχές (οικογενειακό επίδοµα κοκ), τις
αυξήσεις και τις κάθε είδους κρατήσεις (φόρος, κρατήσεις ασθένειας, κρατήσεις υπέρ. τρίτων
κοκ.)
Επί του ακαθάριστου αυτού ποσού επιβαλλόταν η κράτηση ασθένειας1.
Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι όταν προβλεπόταν παρακράτηση 4% επί του
συνολικού ποσού των συντάξεων, ως συνολικό ποσό σύνταξης λογιζόταν το µεικτό /
ακαθάριστο ποσό, δηλ. το ποσό που περιείχε, εκτός των άλλων, τόσο τις όποιες κατά
περίοδο αυξήσεις όσο και τις κρατήσεις.
Αφού λοιπόν στην βάση αυτή υπολογισµού (όπως και αν αυτή οριζόταν, «συνολικό
ποσό»,
«ακαθάριστο
ποσό»,
«µεικτό
ποσό»,
ή
«καταβαλλόµενο
ποσό»)
συµπεριλαµβάνονταν οι κάθε είδους κρατήσεις και οι κάθε είδους αυξήσεις (προστιθέµενες),
αντίστοιχα, µετά τις πρόσφατες διατάξεις περί µειώσεων των συντάξεων, θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται (αφαιρούµενες από το καταβαλλόµενο / µεικτό ποσό) οι κάθε είδους
µειώσεις, εκτός βέβαια εάν οι µειώσεις αυτές προβλέπεται να έχουν την µορφή των
κρατήσεων (συνιστούν δηλ. σύµφωνα µε το νόµο κρατήσεις), όπως ρητά τις
χαρακτηρίζει το προαναφερθέν µε αριθµ. πρωτ. ΜΠ∆Σ/10362/1961/23.4.2013, έγγραφο της
ΓΓΚΑ το οποίο αναφέρει ότι,
«επί του µεικτού ποσού σύνταξης, πέραν της εισφοράς υπέρ του κλάδου ασθένειας,
γίνονται και οι κρατήσεις που προβλέπονται2 από τους νόµους 3896/2011, 4024/2011,
4051/2011 και 4093/2012»
Τούτων δοθέντων, κρίσιµο στοιχείο για τον καθορισµό του ορθού υπολογισµού
των µικτών αποδοχών αποτελεί η απάντηση στο ερώτηµα εάν οι προαναφερθέντες
νόµοι θεσπίζουν κρατήσεις επί των αποδοχών ή εισάγουν µειώσεις των αποδοχών
αυτών.
Από την εξαντλητική έρευνα του περιεχοµένου των παραπάνω νόµων, προκύπτει
σαφώς ότι ο νοµοθέτης (πλην του Ν.3863/2010 και του Ν. 3896/2011, που αναφέρονται στην
«Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων - ΕΑΣ») προέβλεψε ρητά και ανεπιφύλακτα µειώσεις
των χορηγούµενων συντάξεων ονοµάζοντάς τις ακριβώς έτσι, χωρίς, επιπρόσθετα, να
προβλέπεται ότι αυτές επιβάλλονται υπέρ κάποιου τρίτου, όπως π.χ. η ΕΑΣ υπέρ ΑΚΑΓΕ.
Ειδικότερα, στο άρθρο 2 του Ν.4024/2011, υιοθετούνται οι διατυπώσεις «µείωση» και
«µειώνεται» (παραγρ. 1 & 2), κάτι που επαναλαµβάνεται, δίχως καµιά διαφοροποίηση, τόσο
στον Ν. 4051/2012 (άρθρα 1 και 6) όσο και στον Ν. 4093/2012, στον οποίο µάλιστα η σχετική
Υποπαράγραφος ΙΑ5 τιτλοφορείται «µείωση συντάξεων και εφάπαξ βοηθηµάτων»3.
1

Ειδικότερα, για το ΙΚΑ σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Α.Ν. 1846/1951 «Η εισφορά των
συνταξιούχων του Ι.Κ.Α. και των συνταξιούχων εκ του προσωπικού αυτού δια την κατά το παρόν άρθρον
ασφάλισιν των, ορίζεται εις 4% επί του συνολικού ποσού της συντάξεως των παρακρατουµένη κατά µήνα εξ
αυτής»

2

Η επισήµανση δική µας.
Για την ακρίβεια των ανωτέρω αξίζει να παρατεθούν αυτούσια τα σχετικά αποσπάσµατα από τις νοµοθετικές
διατάξεις:
3

1. Ν 3896/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012-2015.»
Αρθρο 44, «Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις»,
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«Παρ.10 « Από 1.8.2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων (β) έως και (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.
3863/2010 (Α` 115), καθώς και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α` 120) αναπροσαρµόζονται σε 6%, 7%, 9%,
10%, 12%, 13% και 14% αντίστοιχα.
Παρ. 11. «α) Από 1.8.2011, στους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, του NAT και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
(Φ.Κ.Α.) αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος
ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον µηνιαία εισφορά ως εξής: i. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.300,00 €,
ποσοστό 6%. ii. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 8% και iii. Για συντάξεις από 2.900,01 €
και άνω, ποσοστό 10%. β) Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως
διαµορφώνεται µετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούµενης
παραγράφου.γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι αποστρατεύθηκαν µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή
έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης, πλην εκείνων που συνταξιοδοτούνται από
ασφαλιστικούς οργανισµούς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης
εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαµβάνουν το
Εξωιδρυµατικό Επίδοµα ή το Επίδοµα απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α` 68), όπως
ισχύει, και της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α` 165) ή το επίδοµα ανικανότητας του άρθρου 54 του
π.δ. 169/2007 (Α` 210) ή πρόκειται για θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συµβάντων, καθώς και
ορφανικές οικογένειες αυτών. » δ) Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόµενο µήνα από τη
συµπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας. ε) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης µετά την παρακράτηση
της επιπλέον εισφοράς δεν µπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 €). στ) Κατά τα λοιπά,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010.»
2. Ν. 4024/2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»,
Άρθρο 2: «Ρύθµιση θεµάτων ασφαλιστικών φορέων»
παρ. 1. «Από 1.1.2011 στους συνταξιούχους του ΝΑΤ και των φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας
ο
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 55 έτος της ηλικίας
µειώνεται κατά 40% το ποσό της µηνιαίας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Η ανωτέρω µείωση
καταλαµβάνει και το 50% του συνολικού ποσού ν κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ
και το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος […]
Παρ.2. «Από 1.1.2011 στους συνταξιούχους του ΝΑΤ και των φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι δεν εµπίπτουν στη µείωση της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού, µειώνεται κατά 20% το ποσό της µηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200 ευρώ. Η
ανωτέρω µείωση καταλαµβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που
χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχος προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος […]
3. Ν. 4051/ 2012, «Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής
του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012»
Άρθρο 1 «Αναπροσαρµογή συντάξεων του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.»,
Παρ. 1. «α. Από 1.1.2012 για τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, γενικά, αναπροσαρµόζεται µε µείωση κατά 12%
το ποσό της µηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ. β. Για τον προσδιορισµό
του ποσού της σύνταξης της προηγούµενης περίπτωσης, λαµβάνεται υπόψη το µηνιαίο ποσό της κύριας
σύνταξης, όπως αυτό είχε διαµορφωθεί κατά την 31.12.2011. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρµογή και για όσους
συνταξιοδοτούνται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία.”
Άρθρο 6 « Αναπροσαρµογή συντάξεων, επικουρικών συντάξεων και άλλες ρυθµίσεις για τον
περιορισµό της κρατικής επιχορήγησης προς ασφαλιστικά ταµεία»,
Παρ. 1. “Τα ποσά της µηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ και
καταβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τους λοιπούς φορείς κύριας Ασφάλισης αρµοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µειώνονται κατά 12% από 1.1.2012. Η µείωση αυτή
καταλαµβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και
το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Για τη µείωση λαµβάνεται υπόψη το ποσό της
καταβλητέας την 1.1.2012 κύριας σύνταξης. Το ποσό της κύριας σύνταξης µετά και την παραπάνω µείωση της
παραγράφου αυτής δεν µπορεί να υπολείπεται των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ. Όταν δικαιούχοι για τη
σύνταξη λόγω θανάτου είναι περισσότεροι του ενός, το ποσό πέραν των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ του
συνολικού ποσού σύνταξης µειώνεται κατά το ως άνω ποσοστό. Το εναποµείναν ποσό σύνταξης επιµερίζεται
κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.”
4. Ν. 4093/ 2012, «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.5. Μείωση συντάξεων και εφάπαξ βοηθηµάτων
Παρ. 1. «Από 1.1.2013 η µηνιαία σύνταξη ή το άθροισµα των µηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ από
οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία µειώνονται ως εξής: α. Ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος άνω των
1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ µειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό
που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.β. Ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος από 1.500,01
ευρώ έως 2.000,00 ευρώ µειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που
εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. γ. Ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος από 2.000,01 ευρώ
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Περαιτέρω, οι µειώσεις αυτές (οι οποίες εκτός των άλλων δεν προβλέπονται για
περιορισµένη χρονική διάρκεια και κατά συνέπεια είναι µόνιµες), στην ουσία αποτελούν
αρνητικές αυξήσεις των συντάξεων και σαν τέτοιες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, και όχι
ως κρατήσεις, όπως, χωρίς νοµοθετικό έρεισµα, και ως εκ τούτου αυθαίρετα, τις ορίζει το,
προµνησθέν, µε αριθµ. πρωτ. ΜΠ∆Σ/10362/1961/23.4.2013, έγγραφο της ΓΓΚΑ.
Όπως λοιπόν οι αυξήσεις συµπεριλαµβάνονταν (προστιθέµενες) στο µεικτό /
ακαθάριστο ποσό, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, θα πρέπει και οι µειώσεις, ως αρνητικές
αυξήσεις να συµπεριληφθούν (αφαιρούµενες) από το ποσό αυτό.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ακριβώς έτσι εφαρµόζει τις σχετικές ρυθµίσεις το ΓΛΚ,
υπολογίζοντας το 4% επί του ακαθάριστου/ µεικτού / καταβαλλόµενου ποσού, από το
οποίο έχουν πρώτα αφαιρεθεί οι µειώσεις.
Τέλος, πέραν των υπολοίπων, η παράταση του φαινοµένου της διχογνωµίας στους
κόλπους της ∆ιοίκησης, και µάλιστα σε τόσο υψηλό, ιεραρχικά, επίπεδο, (ΓΛΚ & ΓΓΚΑ), όσον
αφορά στην ερµηνεία και στην εφαρµογή του αυτού νοµοθετικού πλαισίου, εκτός του ότι
αποτελεί αφ’ εαυτού σύµπτωµα διοικητικής παθολογίας, δηµιουργεί, όπως είναι φυσικό,
αλγεινή εντύπωση στους πολίτες, εντείνοντας παράλληλα συναισθήµατα αµφιβολίας και
αµφισβήτησης ως προς την σαφήνεια των επιδιωκόµενων στόχων, την εγκυρότητα και
νοµιµότητα των ακολουθουµένων πολιτικών και κατά συνέπεια την ποιότητα των
παρεχοµένων υπηρεσιών.

4. Συµπέρασµα / Πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη
Τούτων δοθέντων, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι ο τρόπος υπολογισµού της
κράτησης υπέρ του κλάδου ασθένειας που προβλέπει το µε αριθµ. πρωτ.
ΜΠ∆Σ/10362/1961/23.4.2013, έγγραφο της ΓΓΚΑ, και εφαρµόζεται από όλους τους
Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, δηλαδή µε βάση το µεικτό ποσό το οποίο διαµορφώνεται χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη οι θεσµοθετηµένες µειώσεις (τις οποίες άλλωστε το έγγραφο αυτό
µετονοµάζει σε κρατήσεις) είναι εσφαλµένος, ως νοµικά αβάσιµος, και θα πρέπει να
επανεξεταστεί.
Ως προσφορότερος και συνεπής µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο τρόπος
προτείνεται η κράτηση 4% υπέρ κλάδου ασθένειας σε είδος, στις συντάξεις, να γίνεται
επί του µεικτού ποσού της σύνταξης το οποίο προκύπτει µετά την αφαίρεση των
µειώσεων των ν. 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012.

Καλλιόπη Σπανού
Συνήγορος του Πολίτη

έως 3.000,00 ευρώ µειώνεται κατά ποσοστό 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να
υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ. δ. Ποσό σύνταξης ή συντάξεων από 3.000,00 ευρώ και άνω µειώνεται κατά
ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ. Στο
ως άνω άθροισµα λαµβάνονται υπόψη τα µερίσµατα, καθώς και κάθε είδους προσαυξήσεις. Επί του αθροίσµατος
αυτού το ποσό της µείωσης επιµερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τοµέα και αποτελεί έσοδο του οικείου
ασφαλιστικού φορέα ή τοµέα. Για τον υπολογισµό του ποσοστού της µείωσης λαµβάνεται υπόψη το καταβλητέο
ποσό συντάξεως ή του ως άνω αθροίσµατος την 31.12.2012 µετά τις µειώσεις και τις παρακρατήσεις της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Από τις ανωτέρω µειώσεις εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται
από τις διατάξεις των εδαφίων 4 και 5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και του ν.
612/1977, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
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Κοινοποίηση:
1. Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση Οικονοµικού
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101 10 Αθήνα
2. Ενδιαφερόµενοι
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