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Αθήνα,

Προς:

12/11/2021

A΄ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
(για ενημέρωση των μελών)

Θέμα: Καταβολή πόρου και εξελίξεις με το αποθεματικό
Συνάδελφοι/σες
Α.

Ενημερώνουμε ότι στις 12/11 καταβλήθηκε στους λογαριασμούς μας ο πόρος

6ο/οο για το δεύτερο τετράμηνο του 2021 (Μαϊος – Αύγουστος 2021). Υπενθυμίζουμε ότι
συνολικά ανέρχεται στα 330 € μεικτά από τα οποία παρακρατείτε φορολογία (20%) και η
αναλογούσα (1/6 για κάθε δίμηνο) συνδρομή του ΤΕΕ για όσους δεν την έχουν εξοφλήσει
με άλλο τρόπο.
Β.

Το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2021 θα καταβληθεί μαζί με το τελευταίο

δίμηνο του έτους (Νοέμβριο – Δεκέμβριο) αργότερα μέσα στο 2022.
Γ.

Μέσα στο Νοέμβρη θα καταβληθεί και η πρώτη δόση του αποθεματικού για τα

έτη 2011 – 2013 (που οι εν ενεργεία λάβαμε στις 12/05/2021), σε όσες αιτήσεις έχουν
κατατεθεί και εγκριθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://web.tee.gr/anadromika6k/ .
Όλοι οι συνταξιούχοι, αποχωρήσαντες και προσληφθέντες μετά το 2011 συνάδελφοι πρέπει
να δώσουν τα ζητούμενα στοιχεία στην πλατφόρμα αυτή, ώστε να μπορούν να λάβουν τις
δύο

δόσεις

του

αποθεματικού.

Η

εκτέλεση

της

πληρωμής

στην

περίπτωση

των

συνταξιούχων εξαρτάται αποκλειστικά από την ΤτΕ. Περισσότερα για την πλατφόρμα εδώ:
https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/17.5.2021_anadromika_8489.pdf
Δ.

Όσον αφορά τη δεύτερη δόση του αποθεματικού των ετών 2014 – 2019, το

Σεπτέβριο ολοκληρώθηκε η εγγραφή του προβλεπόμενου ποσού στον Προϋπολογισμό του
ΕΦΚΑ για το 2021. Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Αποθεματικού με βάση την εγγεγραμμένη
πλέον πίστωση των 28.000.000€ στον KAE 6429 του προϋπολογισμού του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. για το έτος 2021, και σύμφωνα με τον
σχετικό πίνακα, ο οποίος είχε εγκριθεί με το με αριθμ. 03/17-12-2020 Πρακτικό της
Διαχειριστικής Επιτροπής της περ. β1 της παρ. 1 του αρθ.7 Ν. 2326/40, αποφάσισε να

δοθεί στο ΤΕΕ ποσό 27.756.379,51€, το οποίο αντιστοιχεί στην διανομή των ετών 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 και έως 31/05/2019, από το οποίο ο e - Ε.Φ.Κ.Α. θα έχει
παρακρατήσει τα ποσά που προβλέπονται στην παρ. 4 του ΦΕΚ 2276/11-06-2019. Η
απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για τη μεταφορά του εν λόγω ποσού στο ΤΕΕ ώστε να
προχωρήσει στην καταβολή του στους δικαιούχους, όπως έγινε και με την πρώτη δόση.
Εκτιμώμενος χρόνος καταβολής του, οι αρχές του 2022, θα ενημερωθούμε όμως με
νεώτερη ανακοίνωση.

