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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ΔΣ του ΕΤΑΑ με έκπληξη παρακολουθεί τα όσα ανακριβή αυτές τις ήμερες
δημοσιεύονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με τον αριθμό των συνταξιούχων
των τομέων σύνταξης (ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ) του Ταμείου μας, το ύψος των χορηγούμενων
συντάξεων, την αναλογία συντάξεων ανικανότητας σε σχέση με το σύνολο των
χορηγούμενων συντάξεων καθώς και ότι μεγάλος αριθμός συνταξιούχων ασφαλισμένων μας
φοροδιαφεύγει.
Για την αποκατάσταση της αλήθειας και εκπροσωπώντας το σύνολο των επιστημόνων
ασφαλισμένων μας παραθέτουμε τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι:
Για τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και ΕΔΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας και το ηλεκτρονικό αρχείο συνταξιούχων που
τηρείται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
1. Σύνολο συνταξιούχων 21.285
2. Συνταξιούχοι αναπηρίας 1.225, ήτοι ποσοστό 5,75% επί του συνόλου
3. Παραπληγικό επίδομα κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ
λαμβάνουν 293 άτομα ποσοστό 1,38% επί του συνόλου των 21.285 συνταξιούχων. Εξ
αυτών οι 4 λαμβάνουν και σύνταξη γήρατος, οι 138 λαμβάνουν και σύνταξη αναπηρίας, 15
λαμβάνουν και σύνταξη θανάτου ενώ 136 είναι έμμεσα ασφαλισμένοι (τέκνα, σύζυγοι) και
δεν λαμβάνουν σύνταξη από το Ταμείο.
4. Από τους 1.225 συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, 100 λαμβάνουν επίδομα απολύτου
αναπηρίας κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ, ήτοι ποσοστό
0,46% επί του συνόλου των συνταξιούχων.
5. Σήμερα 20/07/2012, λάβαμε e-mail από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (η οποία είναι η μηχανογραφική
υπηρεσία των Συντάξεων του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΜΕΔΕ) με το οποίο μας έγιναν γνωστά τα εξής:

α) Σήμερα 20/07/2012 παραδόθηκε DVD στο Υπουργείο Εργασίας (Κο Σαμαρά) και
Οικονομικών (Κο Λασκαρίδη) για τους συνταξιούχους που πληρώθηκαν μέσα στο 2010 το
οποίο περιλαμβάνει 61 συνταξιούχους χωρίς Α.Φ.Μ.
β)) Μετά από αναζήτηση στο αρχείο συνταξιούχων ενημερωμένο μέχρι και τον 8/2012
βρέθηκαν 130 συνταξιούχοι χωρίς Α.Φ.Μ. (είναι εν ζωή, αλλά είναι σε λήξη και δεν τους
καταβάλλεται σύνταξη)
γ) Στο αρχείο πληρωμών του 8/2012 με ημερομηνία πληρωμής 25/07/2012 δεν υπάρχει
ουδείς συνταξιούχος χωρίς Α.Φ.Μ.
6. Τα ποσά των συντάξεων γήρατος που καταβάλει το Ταμείο έχουν ως εξής:
Ασφαλισμένοι πριν την 01/01/1993 (ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ)
α. Μονοσυνταξιούχοι (όσοι δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο Ταμείο)
Κύρια Σύνταξη: Από 509,47 € (κατώτατα όρια για 20 έτη ασφάλισης) έως 1.146,31 € για
45 έτη ασφάλισης
Ειδική Προσαύξηση: Από 33,88 € (για 1 έτος ασφάλισης) έως 1.524,60 € για 45 έτη
ασφάλισης
Ήτοι ανώτερο ποσό σύνταξης για 45 έτη ασφάλισης που μπορεί να λάβει
μονοσυνταξιούχος είναι 1.146,32 € Κύρια Σύνταξη και 1.524,60 € Ειδική Προσαύξηση,
Σύνολο 2.672,92 €
β. Διπλοσυνταξιούχοι (Λαμβάνουν μόνο Κύρια Σύνταξη από το ΤΣΜΕΔΕ )
Από 509,47 € (κατώτατο όριο γήρατος για 20 έτη ασφάλισης) έως 1.146,32 για 45 έτη
ασφάλισης
Τα ποσά των συντάξεων αναπηρίας που καταβάλει το Ταμείο έχουν ως εξής:
α. Από 458,53 € κατώτατο όριο αναπηρίας για 18 έτη ασφάλισης έως 1.146,32 € για 45
έτη ασφάλισης.
Όλα τα ανωτέρω ποσά αφορούν ακαθάριστες συντάξιμες αποδοχές.
Για τον Τομέα Σύνταξης Υγειονομικών.
1.Η κυρία σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο μας στους ασφαλισμένους υγειονομικούς,
κυμαίνεται μεταξύ 837,95€ με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και 1562,10 € με 39 έτη
ασφάλισης. Η σύνταξη των μονοσυνταξιούχων υγειονομικών που καταβάλλουν 50%
αυξημένη εισφορά και δεν δικαιούνται συντάξεως από άλλο Φορέα κυμαίνεται μεταξύ
1256,93€ με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και 2343,01€ με 39 έτη ασφάλισης. Τα
παραπάνω αναφερόμενα ποσά είναι ακαθάριστα.
2. Ο αριθμός των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας για το έτος 2010 στο οποίο αναφέρονται
τα δημοσιεύματα, ήταν 442 σε σύνολο 21296 συνταξιούχων, δηλαδή ποσοστό 2,08%.
Οι περιπτώσεις απολύτου αναπηρίας συνταξιούχων υγειονομικών και προστατευομένων
μελών των οικογενειών τους ήταν 241, ενώ υπήρξαν 63 περιπτώσεις τυφλότητας και 253
περιπτώσεις παραπληγίας. Τέλος υπήρξαν 148 περιπτώσεις επιδομάτων παραπληγίας που

αφορούσαν εν ενεργεία ασφαλισμένους και προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους,
καθώς και 16 περιπτώσεις αναπηρίας που αφορούσαν τέκνα θανόντων υγειονομικών.
Εκ των ως άνω στοιχείων καθίσταται σαφές ότι οι αναφορές στα ΜΜΕ για ποσά συντάξεων
υγειονομικών του ύψους των 6000€ που χορηγούνται από το Ταμείο μας, καθώς και για
περιπτώσεις αναπηρικών συντάξεων που ανέρχονται στο 11,3% του συνολικού αριθμού
των αναπηριών, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Οι αόριστες αναφορές σε περιπτώσεις συνταξιούχων υγειονομικών που δεν έχουν υποβάλει
η υπέβαλαν ανακριβή φορολογική δήλωση, εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της φορολογικής
νομοθεσίας, δεν αφορούν το Ταμείο μας και δεν μπορούν να στιγματίζουν το σύνολο των
υγειονομικών που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Απορίας άξιο βέβαια είναι το γεγονός ότι στα σχετικά δημοσιεύματα δεν γίνεται καμία
αναφορά στο γεγονός ότι το Ταμείο μας δεν επιχορηγείται από το κράτος ούτε με ένα ευρώ
και στηρίζεται στις εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών και λοιπούς πόρους.
Τα παραπάνω κοινοποιούνται με την παράκληση να γίνουν οι ανάλογες διευκρινίσεις μέσω
των ΜΜΕ.

Για το ΔΣ του ΕΤΑΑ
Ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ

