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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 88

Τη Δευτέρα 13 Νοε. 2017, ανακοινώθηκε η επιστροφή των παρανόμως
παρακρατηθεισών εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, δικαιώνοντας για μια ακόμη
φορά την προσπάθεια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) για
αποκατάσταση μιας αδικίας, μεταξύ των αναρίθμητων που έχουν υποστεί τα εν
αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κατά την
περίοδο της κρίσης. Η επιστροφή των παρακρατηθεισών εισφορών (σύμφωνα με το
νομοσχέδιο) θα γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των συνταξιούχων κατά την
πληρωμή των συντάξεων του μηνός Δεκεμβρίου 2017.

Επισημαίνεται ότι οι παρακρατηθείσες εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για το
Δημόσιο Τομέα αφορούν στο χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο
του 2016. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του ΓΛΚ το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 315
εκατ. ευρώ. Τα ποσά που θα επιστραφούν υπόκεινται σε φορολόγηση 20%.
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Από τον Οκτώβριο του 2013, η ΠΟΣ είχε εντοπίσει και είχε αναδείξει με την υπ’ αρ. 27
ανακοίνωσή
της, τον λάθος τρόπο υπολογισμού του 4% για την υγειονομική περίθαλψη, σε ότι αφορούσε
τουλάχιστον τον Δημόσιο Τομέα. Πιο συγκεκριμένα, είχε επισημάνει ότι ο υπολογισμός
γινόταν επί του συνόλου (μικτό ποσό) της σύνταξης, αντί να υπολογίζεται στο ποσό της
σύνταξης που προέκυπτε μετά την αφαίρεση των μνημονιακών μειώσεων (Ν.4024/2011,
4051/2012 και 4093/2012), ήτοι στο καταβαλλόμενο.

Το θέμα ετίθετο κατ’ επανάληψη στις συναντήσεις που πραγματοποίησε η ΠΟΣ με το
Υπουργείο Οικονομικών, με ιδιαίτερη έμφαση το Δεκέμβριο του 2014 ( ανακοίνωση ΠΟΣ
υπ’ αρ. 52
), αλλά
και με στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), τα οποία αναγνώριζαν το
λάθος του υπολογισμού. Διαπιστώθηκε τελικά ότι το όλο θέμα της παρακράτησης είχε
σχέση με τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ, καθόσον το παράνομο αυτό μέτρο απέδιδε σε ετήσια βάση,
μόνο από τις συντάξεις του δημοσίου, 24 εκατ. ευρώ περίπου επιπλέον στον ΕΟΠΠΥ. Με το
Ν.4334/2015 η παρακράτηση αυξήθηκε στο 6% επί του συνολικού ποσού των συντάξεων.

Η Ομοσπονδία, συνεχίζοντας τις προσπάθειές της, και έχοντας υπόψη της την
πρόθεση κατάθεσης σχεδίου νόμου από την Κυβέρνηση για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση,
έθεσε πλέον το θέμα και σε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας,
αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 2015 ( ανακοίνωση ΠΟΣ υπ’ αρ. 55 ), όπου,
μεταξύ άλλων θεμάτων, συζητήθηκε και η εσφαλμένη διαδικασία υπολογισμού της κράτησης
υγειονομικής περίθαλψης.
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Στις 13 Απρ. 2016, ένα μήνα πριν την ψήφιση του Ν. 4387/2016, κατά τη διάρκεια
συνάντησης της ΠΟΣ με τον τότε Υπουργό Εργασίας, τέθηκε μεταξύ άλλων και το θέμα της
κράτησης για την περίθαλψη. Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκε το ποσό της σύνταξης, στο
οποίο θα πρέπει να υπολογίζεται η κράτηση. Ο υπουργός Εργασίας συμφώνησε με την
άποψη της Ομοσπονδίας, ότι θα πρέπει να ΜΗΝ υπολογίζονται οι μνημονιακές μειώσεις
στον υπολογισμό της κράτησης (ανακοίνωση ΠΟΣ υπ’ αρ. 71). Η ρύθμιση αυτή
περιλήφθηκε στο άρθρο 44 του Ν.4387/2016, ανοίγοντας το δρόμο για τις διεκδικήσεις.

Στις 30 Αυγ. 2016, στο πλαίσιο συνεργασίας με το ΓΛΚ, ο Πρόεδρος της ΠΟΣ
επεσήμανε εκ νέου τον εσφαλμένο υπολογισμό της κράτησης, παρά την ισχύουσα νέα
ρύθμιση του Ν.4387/2016. Αποτέλεσμα ήταν να διορθωθεί το ποσό κράτησης για την
υγειονομική περίθαλψη από τη σύνταξη του Οκτωβρίου ( ανακοίνωση ΠΟΣ υπ’ αρ. 71 ).
Στη συνέχεια, με παρεμβάσεις και επιστολές προς τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών
και Εργασίας, η ΠΟΣ συνέχισε να διεκδικεί την επιστροφή των παρανόμως
παρακρατηθέντων ποσών, πετυχαίνοντας σε πρώτη φάση των επιστροφή των μηνών
Ιουλ.-Σεπ. 2016
(
ανακοίνωση ΠΟΣ υπ’ αρ. 73
).
Ταυτόχρονα, πρότεινε στα Μέλη της Ομοσπονδίας, συγκεκριμένη διαδικασία διεκδίκησης
των παρακρατηθέντων που αφορούσαν τους υπόλοιπους 33 μήνες (κατάθεση αιτήσεων και
ενστάσεων στο ΓΛΚ).

Μετά την κατάθεση στη Βουλή στις 15 Νοεμβρίου του σχετικού σχεδίου νόμου, η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών αισθάνεται, στο βαθμό που της αναλογεί,
δικαιωμένη από την κατάληξη του όλου θέματος. Επόμενοι στόχοι, μεταξύ άλλων, είναι η
διακοπή της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), σε εκτέλεση
σχετικής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η εκτέλεση των αποφάσεων του
Συμβουλίου της Επικρατείας για το υπόλοιπο 50% εκ των περικοπών των μισθών και
συντάξεων.
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Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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