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Είναι παράνοµες οι κρατήσεις επί του ποσού των 176 ευρώ. 
Να σταµατήσει τώρα η ληστεία των εισοδηµάτων µας. 

Να επιστραφούν τα ποσά που παρακρατήθηκαν από 1-1-2003 
  

Κύριοι Υπουργοί 
Κυρίες/-οι, Βουλευτές 

  
Η ΟΛΜΕ είχε επισηµάνει από την κατάθεση στη Βουλή του νοµοσχεδίου για το ασφαλιστικό

την άνοιξη του 2002, την επιχειρούµενη µείωση των αποδοχών µας και τη χρηµατοδότηση µε αυτό τον
τρόπο του ασφαλιστικού συστήµατος από τους ίδιους τους ασφαλισµένους για τα επόµενα χρόνια. 

Το νοµοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε στη Βουλή και έγινε νόµος (ν. 3029/11-7-2002). Ειδικότερα, το 
άρθρ. 1 παρ. 13 προβλέπει ότι: «από 1ης Ιανουαρίου 2003, ποσό 176 ευρώ από τα επιδόµατα των 
υπαλλήλων υπόκειται σε όλες τις ασφαλιστικές εισφορές». Με εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, στο ποσό αυτό γίνεται από 1-1-2003 παρακράτηση ασφαλιστικής εισφοράς 6,67% υπέρ της 
κύριας σύνταξης και 4% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. Η παρακράτηση αφορά στο σύνολο των δηµοσίων
υπαλλήλων – που παίρνουν το επίδοµα – και στους εκπαιδευτικούς που δεν το παίρνουν!  

Έτσι, η παρακράτηση στο ποσό των 176 ευρώ άρχισε να γίνεται και για τους εκπαιδευτικούς
από τον Ιούλιο του 2003 µε αναδροµική ισχύ, από την 1η  Ιανουαρίου.  

Στους εκπαιδευτικούς που δεν λαµβάνουν το επίδοµα των 176 ευρώ, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 
του ΓΛΚ, οι κρατήσεις, 6,67% υπέρ σύνταξης και 4% υπέρ του ΜΤΠΥ (σύνολο 10,67 % ), 
υπολογίζονται επί του κίνητρου απόδοσης.  

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι το µισθολόγιο δηµοσίων υπαλλήλων που ίσχυε µέχρι 31-12-
2003: (ν. 2470/1997, άρθρο 13, παράγραφος 6) προβλέπει ότι: « Το ποσό του Κινήτρου Απόδοσης…
υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις επιδοµάτων πλην ασφαλιστικών–συνταξιοδοτικών εισφορών», δηλαδή 
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σε κράτηση µόνο 1% υπέρ του ΜΤΠΥ. Το ίδιο προβλέπει και το νέο µισθολόγιο που ισχύει από
1-1-2004, (ν.3205/2003 άρθρο 12 παρ. 6).  

Γίνεται δε περισσότερο κατανοητό ότι οι κρατήσεις αυτές ήταν και είναι και παράνοµες και

παράλογες από το γεγονός η κυβέρνηση επιχειρεί την εκ των υστέρων νοµιµοποίηση αυτών των 

κρατήσεων. Συγκεκριµένα,  µε την παρ. 17 του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου «Αναπροσαρµογή 

συντάξεων του ∆ηµοσίου  και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι «Ειδικά για τους υπαλλήλους του 

∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. οι οποίοι δεν έλαβαν το επίδοµα των εκατόν εβδοµήντα έξι (176) 

ΕΥΡΩ του άρθρου 14 του ν. 3016/2002, οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του 

άρθρου 1 του ν. 3029/2002 κρατήσεις για κύρια σύνταξη υπέρ ∆ηµοσίου καθώς και υπέρ Μετοχικού

Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) και µόνο για το έτος 2003 διενεργούνται από 1ης 

Ιανουαρίου του έτους αυτού επί του πράγµατι καταβαλλοµένου επιδόµατος του άρθρου 13 του ν. 

2470/1997 και µέχρι του συνολικού ποσού των 176 ΕΥΡΩ. Η σύνταξη των υπαλλήλων του 

προηγουµένου εδαφίου υπολογίζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 13 του 

άρθρου 1 του ν. 3029/2002 σε συνδυασµό µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 

3075/2002 ως να ελάµβαναν µε τις αποδοχές τους το επίδοµα των εκατόν εβδοµήντα έξι (176) 

ΕΥΡΩ και να είχε υποβληθεί το ποσό αυτό στις σχετικές κρατήσεις».  
Επιπλέον, στο ίδιο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, στο άρθρο 1 παρ. 15α, 

προβλέπεται ότι: «Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 59 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων που προστέθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 
3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄) καταργούνται.»  

∆ηλαδή, τα 176 ευρώ δεν είναι πλέον συντάξιµες αποδοχές ! Είναι φανερό ότι οι κρατήσεις 
είναι παράνοµες και πρέπει να µας επιστραφούν τα αντίστοιχα ποσά.  

Παρ' όλα αυτά, οι παράνοµες κρατήσεις συνεχίζονται και το 2004. Από 1-1-2004 ισχύει το νέο 
µισθολόγιο (ν. 3205/2003). Με το νέο µισθολόγιο το κίνητρο απόδοσης είναι 150 ευρώ και « Το ποσό 
του Κινήτρου Απόδοσης…υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις επιδοµάτων πλην ασφαλιστικών–
συνταξιοδοτικών εισφορών.», δηλαδή σε κράτηση µόνο 1% υπέρ του ΜΤΠΥ. Με το νέο µισθολόγιο τα 
176 ευρώ δεν συµπεριλαµβάνονται πλέον στις συντάξιµες αποδοχές. Όµως για 2 µήνες  πληρωνόµαστε 
µε το παλαιό µισθολόγιο. ∆ηλαδή µόνιµοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουµε να
πληρώνουµε κάθε µήνα την παράνοµη κράτηση και τα χρήµατα αυτά δεν πρόκειται να τα πάρουµε
πίσω ποτέ, γιατί η εκκαθάριση των αναδροµικών γίνεται επί των ακαθάριστων αποδοχών και επί των
διαφορών υπολογίζονται ξανά οι κρατήσεις!! 
  
Απαιτούµε: 

1.        Να σταµατήσει τώρα η ληστεία των εισοδηµάτων µας και να επιστραφούν οι κρατήσεις
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που γίνονται από 1-1-2003. 
2.        Να απαλειφθεί η παρ.17 του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου «Αναπροσαρµογή συντάξεων του 

∆ηµοσίου  και άλλες διατάξεις», µε την οποία επιχειρείται η εκ των υστέρων νοµιµοποίηση
των παράνοµων αυτών κρατήσεων. 

  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γ. Γραµµατέας 

  

Αντ. Αντωνάκος                                       Γρ. Καλοµοίρης 
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