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Κερδήθηκε µε 1-0 η πρώτη 
µάχη στον «πόλεµο» συ-
νταξιούχων - κυβέρνησης 

για την καταβολή αναδροµικών 
22 και πλέον µηνών από τις πα-
ράνοµες µειώσεις στις συντάξεις, 
καθώς χθες η υπουργός Εργασί-
ας έδωσε και επίσηµα το πράσι-
νο φως για διορθώσεις µέρους 
των παράνοµων µειώσεων στα 
µηνιαία ποσά που θα λάβουν πε-
ρίπου 220.000 συνταξιούχοι την 
ερχόµενη Πέµπτη 3 Μαΐου και θα 
δουν 10 ως 50 ευρώ επιπλέον 
στην τσέπη τους.

Στη µάχη αυτή πρωτοστάτησε 
ο Ελεύθερος Τύπος, που ήταν η 
πρώτη εφηµερίδα από όλα τα 
ΜΜΕ της χώρας η οποία αποκά-
λυψε µε δηµοσιογραφική έρευ-
να και ντοκουµέντα από τις 11 
Ιανουαρίου του 2018 ότι η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. «κλέβει» 
τους συνταξιούχους µε παράνο-
µες µειώσεις.

Επιστροφές
Μετά το τσουνάµι των αποκαλύ-
ψεων και τις µαζικές αιτήσεις που 
ορθώς υπέβαλαν οι συνταξιούχοι, 
η κυβέρνηση αναγκάζεται να πα-
ραδεχτεί την απίστευτη λαθροχει-
ρία και να αρχίσει να επιστρέφει 
κλεµµένα, έστω και µε δόσεις. 
Το ίδιο είχε γίνει και µε τις πα-
ράνοµες κρατήσεις ασθένειας, 
καθώς ο Ελεύθερος Τύπος ήταν 
η εφηµερίδα που αποκάλυψε 
το 2014 µε κυβέρνηση Ν.∆. ότι 
επιβάλλεται παρανόµως η κρά-
τηση σε υψηλότερο ποσό από το 
πραγµατικό. 

Αυτές οι κρατήσεις επεστράφη-
σαν, µε αναδροµικότητα από το 
2012, πέρσι τον ∆εκέµβριο. Το 
ίδιο θα γίνει και τώρα.

Οι επιστροφές για τις επικου-
ρικές εν προκειµένω είναι σχε-
δόν το 5% από το σύνολο των 
αναδροµικών που δικαιούνται 
οι συνταξιούχοι λόγω της πα-
ράνοµης µείωσης που επέβαλε 
από 1ης/6/2016 το υπουργείο 
Εργασίας καθώς υπολόγιζε την 
κράτηση 3% ως 10% του νόµου 
3986/2011, στα παλιά και όχι στα 
νέα και µικρότερα ποσά επικουρι-
κής σύνταξης που λαµβάνουν οι 
συνταξιούχοι, µετά τις µειώσεις 
που εφαρµόστηκαν µε το νόµο 
Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) σε 

όσους είχαν επικουρική και κύρια 
πάνω από 1.300 ευρώ. 

Το κόστος από τις διορθώ-
σεις που αποκαθίστανται είναι 
περίπου 3 µε 3,5 εκατ. ευρώ το 
µήνα, ενώ στο σύνολο, δηλαδή 
από 1ης/6/2016 ως σήµερα, τα 
αναδροµικά ανέρχονται σε περί-
που 60 εκατ. ευρώ. 

∆ίνουν λοιπόν 3,5 εκατ. ευρώ, 
αλλά αφήνουν πίσω, και συγκε-
κριµένα µετά το καλοκαίρι, τα 
αναδροµικά των 60 εκατ. ευρώ.

Πάει για αργότερα
Σε ποσά, η διόρθωση των κρα-
τήσεων που θα γίνει από τις επι-
κουρικές συντάξεις του Μαΐου 

όπως ανέφερε χθες η υπουργός 
Εργασίας κ. Αχτσιόγλου µιλώντας 
στο ραδιοφωνικό σταθµό «Στο 
Κόκκινο», σηµαίνει µια έµµεση 
αύξηση της τάξης των 9 ως και 
50 ευρώ. 

Οµως, για το µεγάλο πακέ-
το που είναι τα αναδροµικά, η 
υπουργός, αν και τα προανήγ-
γειλε, εντούτοις δεν έδωσε σα-
φές χρονοδιάγραµµα, αλλά είπε 
ότι «το επόµενο χρονικό διάστη-
µα θα προχωρήσουµε και στην 
καταβολή αναδροµικών ποσών 
που είχαν παρακρατηθεί, τα οφει-
λόµενα του τελευταίου ενάµιση 
χρόνου. Θα γίνει εντός των επό-
µενων µηνών, να µην υπάρχει 
ανησυχία».

Η καταβολή των αναδροµικών, 
ενώ εξεταζόταν για µετά τον Ιού-
νιο, τώρα, και σύµφωνα µε τις 
δηλώσεις Αχτσιόγλου, φαίνεται 
πως πηγαίνει για φθινόπωρο ή 
και τέλος της χρονιάς… µε ό,τι 
αυτό µπορεί να συνεπάγεται 
ως προς το ενδεχόµενο πρόω-
ρων εκλογών φέτος ή το 2019.
Τα αναδροµικά αφορούν, όπως 

πρώτος αποκάλυψε ο Ελεύθε-
ρος Τύπος, περίπου 200.000 µε 
220.000 συνταξιούχους µε επι-
κουρική από ∆ηµόσιο (ΤΕΑ∆Υ, 
ΤΑ∆ΚΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ), από επικου-
ρικά των ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ) και 
από επικουρικά ταµεία τραπεζών 
(ΕΛΕΜ-ΑΤΕ, πρώην Πίστεως και 
Εµπορικής). 

Το... τρικ
Η παρανοµία των κυβερνώντων 
και «συγκεκριµένων» υπηρεσια-
κών τους οργάνων που «σκαρ-
φίστηκαν» το κόλπο, και µάλιστα 
ενυπόγραφα(!), είναι ότι βάζουν 
τις παλιές και µεγαλύτερες µειώ-
σεις του νόµου 3986/2011 στα 
νέα και µικρότερα ποσά επικου-
ρικών που κόπηκαν µε το νόµο 
Κατρούγκαλου από τον Ιούνιο 
του 2016 και µετά. 

Η µείωση αυτή είναι 3% ως 
10% και ξεκινά από επικουρικές 
των 300 ευρώ και άνω. 

Σε µια επικουρική των 500 
ευρώ η κράτηση του ν. 3986 ήταν 
6%, δηλαδή 30 ευρώ µείωση το 
µήνα. 

Οταν όµως η επικουρική επα-
νυπολογίστηκε και µειώθηκε 
στα 250 ευρώ, από 1ης/6/2016, 
το υπουργείο συνέχισε να επι-
βάλλει την ίδια µείωση των 30 
ευρώ, αγνοώντας σκόπιµα ότι, 
βάσει του νόµου 3986, σε ποσά 
επικουρικής κάτω των 300 ευρώ 
δεν προβλέπεται καµία κράτηση! 
Από εκεί και µετά γεννάται η αξί-
ωση.

Οι παλιές επικουρικές λοιπόν 
επανυπολογίστηκαν και µειώθη-
καν σε όσους είχαν άθροισµα από 
κύρια και επικουρική πάνω από 
1.300 ευρώ (µικτά). 

Τα παλιά ποσά των επικου-
ρικών δεν υφίστανται από 
1ης/6/2016 και µετά, και ως εκ 
τούτου θα έπρεπε να αλλάξει η 
µείωση του ν. 3986. 

Σε όσες επικουρικές, δε, έπε-
σαν κάτω από 300 ευρώ, δεν θα 
έπρεπε να υπάρχει καµία µείωση 
του ν. 3986. 

Παρά ταύτα τα Ταµεία διατή-
ρησαν, µε οδηγία του υπουργείου 
Εργασίας, εδώ και 22 µήνες τις 
µειώσεις που είχαν οι παλιές επι-
κουρικές από το ν. 3986, χωρίς 
να προσαρµόσουν τις κρατήσεις 
στα νέα και µικρότερα ποσά! ■

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
kkatikos@e-typos.com 
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∆ιορθώνουν τις 
παράνοµες µειώσεις 
στις επικουρικές

Η λαθροχειρία 
στις κύριες
συνεχίζεται…
ΟΙ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ κρατήσεων στις 
κύριες µε ανάλογη διακοπή των 
παράνοµων µειώσεων είναι η επόµε-
νη µάχη για τους συνταξιούχους.
Η κυβέρνηση αυτή τη στιγµή επι-
βάλλει δυο παράνοµες µειώσεις 
αφαιρώντας ετησίως πάνω από 700 
εκατ. ευρώ ή αλλιώς µειώνει τις 
συντάξεις παρανόµως µε κρατήσεις 
από 90 ως και 500 ευρώ το µήνα. 
Οι παράνοµες µειώσεις που επιβάλ-
λει είναι των νόµων 4093/2012 στο 
άθροισµα συντάξεων πάνω από 1.000 
ευρώ και στα ποσά άνω των 1.400 
ευρώ µε την Εισφορά Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που προβλέ-
φθηκε στους νόµους 3863 και 3865 
του 2010 (τροποποιούµενων µε τους 
νόµους 3986 και 4002 του 2011).
Στο µεν άθροισµα συντάξεων το υπουρ-
γείο Εργασίας οφείλει να υπολογίσει 
τις µειώσεις 5%, 10%, 15% και 20% 
του νόµου 4093/2012 στα πραγµατικά 
ποσά που έχουν οι συνταξιούχοι µετά 
τις περικοπές Κατρούγκαλου, ενώ για 
την ΕΑΣ οφείλει να σταµατήσει να την 
επιβάλλει διότι κρίθηκε αντισυνταγµα-
τική και ήδη τα Ταµεία ζητούν οδηγίες 
για το πώς θα αντιµετωπίσουν τις 
διαµαρτυρίες όσων κάνουν αιτήσεις.

ΤΑ ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 3986/2011
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

(ΜΙΚΤΑ)
ΜΕΧΡΙ

ΜΑΪΟ 2016

ΜΕΙΩΣΗ ν. 3986
ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ (1)

ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

«ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ»
ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ 2016

ΜΕΙΩΣΗ ν. 3986 ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ 
ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΜΑΪΟ

2018

ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ 23 ΜΗΝΕΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ

ΜΕΙΩΣΕΩΝ

Ποσοστό 
µείωσης 

Ποσό
µείωσης (€)

Ποσοστό 
µείωσης 

Ποσό
µείωσης (€)

310 3% 9 202 0% 0 9 211 198
325 3% 10 211 0% 0 10 221 220
340 3% 10 221 0% 0 10 231 220
355 4% 14 231 0% 0 14 245 308
370 4% 15 241 0% 0 15 256 330
385 4% 15 250 0% 0 15 265 330
400 4% 16 260 0% 0 16 276 352
415 5% 21 270 0% 0 21 291 462
430 5% 22 280 0% 0 22 302 484
445 5% 22 289 0% 0 22 311 484
460 6% 28 299 0% 0 28 327 616
475 6% 29 309 3% 9 20 329 440
490 6% 29 319 3% 10 19 338 418
505 7% 35 328 3% 10 25 353 550
520 7% 36 338 3% 10 26 364 572
535 7% 37 348 3% 10 27 375 594
550 7% 39 358 4% 14 25 383 550
565 8% 45 367 4% 15 30 397 660
580 8% 46 377 4% 15 31 408 682
595 8% 48 387 4% 15 33 420 726
610 9% 55 397 4% 16 39 436 858
625 9% 56 406 5% 20 36 442 792
640 9% 58 416 5% 21 37 453 814
655 10% 66 426 5% 21 45 471 990
670 10% 67 436 5% 22 45 481 990
685 10% 69 445 5% 22 47 492 1.034
700 10% 70 430 5% 22 48 478 1.056
715 10% 72 440 5% 22 50 490 1.100
730 10% 73 455 6% 27 46 501 1.012
785 10% 79 470 6% 28 51 521 1.122

Για συνταξιούχους ΤΕΑ∆Υ, ΤΑ∆ΚΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ∆ΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΛΗΝ ΙΚΑ

Προαναγγελία 
Αχτσιόγλου για τα 
αναδροµικά, αλλά
οι επιστροφές
από καλοκαίρι
και βλέπουµε...

Από τις 11 Ιανουαρίου του 
2018 ο Ελεύθερος Τύπος 
αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. επιβάλλει 
παράνοµες µειώσεις και στις 
επικουρικές. Από τις 3 Μαΐου 
περισσότεροι από 220.000 
συνταξιούχοι θα δουν 10 ως
50 € επιπλέον στην τσέπη τους.παράνοµες µειώσεις 

Από τις 11 Ιανουαρίου του 
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�� ΕΞΤΡΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

�� �ΞΕΧΑΣΕ� ΟΜΩΣ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Τρεις βόµβες στην 
έκδοση νέων συντάξεων

Ο ΟΓΑ συνήγορος του 
ΣΥΡΙΖΑ για τα επιδόµατα
ΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ τα 
τεκµήρια που επέβαλε η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
στα επιδόµατα των µη 
εχόντων επιχείρησε ανε-
πιτυχώς χθες η διοίκηση 
του ΟΓΑ-ΟΠΕΚΑ.

Απόδειξη το γεγονός ότι 
σε µια ανακοίνωση που 
εξέδωσε για το τι συνέβη 
µε τα τεκµήρια των µη εχό-
ντων που ζητούν επίδοµα 
360 ευρώ δεν αναφέρει 
ούτε λέξη για τους δύο 
νόµους µε τους οποίους ο 
ΣΥΡΙΖΑ από τη µία ψήφισε 
κατάργηση τεκµηρίων και 
από την άλλη τα «ξεψή-
φισε» επαναφέροντάς τα 
στην προγενέστερη κατά-
σταση.

Φαίνεται ότι έχουν αλ-
λεργία στην αλήθεια και 
απέκρυψαν ότι µε αφορµή 
την αποκάλυψη του «Ε.Τ.» 

οι πολίτες και η κοινή γνώ-
µη πληροφορήθηκαν ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε στον νόµο 
4331 και στο άρθρο 31 
την κατάργηση τεκµηρίων 
για όσους έχουν σπίτι ως 
100 τετραγωνικά ώστε 
να διευκολυνθούν να πά-
ρουν επίδοµα 360 ευρώ 
από τον ΟΓΑ, και από την 
άλλη πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον 
νόµο 4337, τον Οκτώβριο 
του 2015, κατάργησε την 
απαλλαγή που είχε ψηφί-
σει!!! 

Με αποτέλεσµα να απο-
κλείονται από το επίδοµα 
ακόµη και όσοι έχουν ένα 
διαµέρισµα των 25-30 
τετραγωνικών που λόγω 
τεκµηρίων τους προσθέτει 
εισόδηµα που ξεπερνά το 
όριο των 4.320 ευρώ µέχρι 
του οποίου ο ΟΓΑ δίνει το 
επίδοµα.

EΝΑ ΜΗΝΑ πίσω πάει η 
έναρξη πληρωµής σύντα-
ξης για νέους δικαιούχους 
και ως έξι µήνες πίσω οι 
πληρωµές για τους αγρό-
τες οι οποίοι µάλιστα για 
να συνταξιοδοτηθούν θα 
πρέπει να καταβάλουν έξ-
τρα εισφορές ενός εξαµή-
νου τουλάχιστον εφόσον 
κλείνουν τα 67 ή τα 62 στο 
πρώτο εξάµηνο κάθε έτους. 
Τις τρεις αυτές αλλαγές 
στις συντάξεις προβλέπει 
τροπολογία του υπουργεί-
ου Εργασίας που σύντοµα 
κατατίθεται στη Βουλή.

Σύµφωνα µε διασταυ-
ρωµένες πληροφορίες 
του «Ε.Τ.»., το περιεχόµενό 
τους προβλέπει: 

1 Εναρξη πληρωµής σύ-
νταξης από τον επό-

µενο µήνα της αίτησης ή 
θεµελίωσης δικαιώµατος. 
Τρώγεται ένας µήνας 
αναδροµικών πληρωµών, 
καθώς τώρα η σύνταξη 
αρχίζει να «µετράει» από 
τον µήνα που υποβάλλε-
ται αίτηση και όχι από τον 
επόµενο.

2 Εξι µήνες πίσω η κατα-
βολή των νέων αγρο-

τικών συντάξεων, καθώς 
θα πληρώνονται µέσα στο 
β’ εξάµηνο (από Ιούλιο) 
κάθε έτους, ακόµη και αν 
οι ασφαλισµένοι έχουν 
κλείσει τα 67 εντός του 
πρώτου εξαµήνου.

3 Υποχρεωτική πληρωµή 
εισφορών του πρώτου 

εξαµήνου για τους αγρό-
τες, ανεξάρτητα από το 
αν έχουν κάνει αίτηση για 
σύνταξη. Στην πράξη ένας 
που κλείνει τα 67 τον Ια-
νουάριο ή τον Φεβρουάριο 
µπορεί να κάνει αίτηση για 
σύνταξη, την οποία θα πά-
ρει όµως µετά τον Ιούλιο, 
και εφόσον έχει πληρώσει 
εισφορές µέχρι και τον 
Ιούνιο! 

Εδώ υπάρχει και παγίδα 
µε τους συµψηφισµούς: 
Οσοι έχουν κάνει αίτηση το 
2018 αλλά από τον συµ-
ψηφισµό εισφορών του 
2017 βγει ότι θα πρέπει να 
πληρώσουν παραπάνω δεν 
θα λάβουν σύνταξη, αν δεν 
εξοφλήσουν τη διαφορά. Η 
διαφορά αυτή θα πρέπει να 
πληρωθεί σε 5 µήνες από 
τον Μάιο ως και τον Σε-
πτέµβριο του 2018.
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310 3% 9 202 0% 0 9 211 198
325 3% 10 211 0% 0 10 221 220
340 3% 10 221 0% 0 10 231 220
355 4% 14 231 0% 0 14 245 308
370 4% 15 241 0% 0 15 256 330
385 4% 15 250 0% 0 15 265 330
400 4% 16 260 0% 0 16 276 352
415 5% 21 270 0% 0 21 291 462
430 5% 22 280 0% 0 22 302 484
445 5% 22 289 0% 0 22 311 484
460 6% 28 299 0% 0 28 327 616
475 6% 29 309 3% 9 20 329 440
490 6% 29 319 3% 10 19 338 418
505 7% 35 328 3% 10 25 353 550
520 7% 36 338 3% 10 26 364 572
535 7% 37 348 3% 10 27 375 594
550 7% 39 358 4% 14 25 383 550
565 8% 45 367 4% 15 30 397 660
580 8% 46 377 4% 15 31 408 682
595 8% 48 387 4% 15 33 420 726
610 9% 55 397 4% 16 39 436 858
625 9% 56 406 5% 20 36 442 792
640 9% 58 416 5% 21 37 453 814
655 10% 66 426 5% 21 45 471 990
670 10% 67 436 5% 22 45 481 990
685 10% 69 445 5% 22 47 492 1.034
700 10% 70 430 5% 22 48 478 1.056
715 10% 72 440 5% 22 50 490 1.100
730 10% 73 455 6% 27 46 501 1.012
785 10% 79 470 6% 28 51 521 1.122

Για συνταξιούχους ΤΕΑ∆Υ, ΤΑ∆ΚΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ∆ΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΛΗΝ ΙΚΑ

�� ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΙΚΑ

Χωρίς αναπροσαρµογή
µέχρι… νεωτέρας
ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ του ΙΚΑ δεν έχουν αναδροµικά ούτε 
διορθώσεις κρατήσεων γιατί ο νόµος Κατρούγκαλου 
επέβαλλε πολύ µεγαλύτερες περικοπές απ’ ό,τι στις επι-
κουρικές άλλων Ταµείων. Ως εκ τούτου, δεν χρειάστηκε 
να προβούν και σε παράνοµες µειώσεις για να βγουν 
τα λεφτά που ζητούσε η τρόικα από το ψαλίδι στις 
επικουρικές. Στα άλλα Ταµεία όµως (∆ηµοσίου κ.λπ.) η 
παράνοµη µείωση µπήκε γιατί το ψαλίδι Κατρούγκαλου 
ήταν µικρότερο και στο τέλος τα καθαρά ποσά επικου-
ρικών έβγαιναν ακόµη και µε µικρές αυξήσεις µερικών 
ευρώ. Για να µη φανεί λοιπόν στην τρόικα ότι ο νόµος 
και οι περικοπές έγιναν «στο πόδι», και σε άλλους 
υπήρξαν µειώσεις 50% ενώ για άλλους βγήκαν και 
αυξήσεις(!), οι φωστήρες του υπουργείου σκέφτηκαν να 
συνεχίσουν να επιβάλλουν τη µείωση του ν. 3986 που 
είχε η παλιά επικουρική ώστε στο τέλος το πραγµατικό 
ποσό, αντί να είναι αυξηµένο, να είναι µειωµένο, έστω 
και λίγο. Το κόλπο αποκαλύφθηκε από τον «Ε.Τ.» και 
τώρα ξεκινά η αντίστροφη µέτρηση για τις επιστροφές. 
Οι συνταξιούχοι µε επικουρική ΙΚΑ είναι οι πιο αδι-
κηµένοι γιατί είχαν µειώσεις 50%. Η µάχη γι’ αυτούς 
συνεχίζεται καθώς ο τρόπος που έγινε ο επανυπο-
λογισµός από υπουργείο Εργασίας και Αναλογιστι-
κή Αρχή αποδεικνύεται ότι δεν έχει λάβει υπόψη τη 
σχετική εγκύκλιο ούτε τις παραµέτρους των ετών 
ασφάλισης και των συντάξιµων αποδοχών για κάθε 
συνταξιούχο, όπως λέει η εγκύκλιος ειδικά για τα 
Ταµεία που δεν είχαν καθορισµένο ποσοστό αναπλή-
ρωσης. Σύντοµα η λαθροχειρία θα αποκαλυφθεί… 


