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Δελτίο τύπου
Θέμα: Η νέες ρυθμίσεις για το Ταμείο Βενζινοπωλών
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης,
σχολιάζοντας τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις εισφορές και τις συντάξεις
του Τομέα (Ταμείου) Επικουρικής Ασφάλισης, Πρατηριούχων Υγρών
Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ), δήλωσε τα εξής:
«Το Ταμείο μας έχει περάσει πολύ δύσκολες στιγμές τα τελευταία χρόνια.
Δώσαμε μάχες, τόσο για να μη συγχωνευθεί στον ΟΑΕΕ, το 2008, όσο και για
να μην «κουρευτούν» τα ομόλογά του κατά 115 εκ. ευρώ, το 2012 και να μη
παρθούν, ως αναγκαστικό δάνειο, από τον ΟΑΕΕ, τα 110 εκ. ευρώ από τα
αποθεματικά του, τα οποία ακόμη δεν επεστράφησαν. Δώσαμε μάχη για να
μην ανατραπεί ο τρόπος είσπραξης των συνδρομών και ο αντίστοιχος
υπολογισμός των συντάξεων. Παρά τον αγώνα μας, οι μνημονιακές πολιτικές
επιβλήθηκαν και το Ταμείο μας βρέθηκε σε δύσκολη θέση.
Μετά από αυτά, απαιτήσαμε να εκδοθεί, έστω, η αναλογιστική μελέτη και η
αναγκαία Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση εισφορών και συντάξεων που
εκκρεμούσαν από τον Δεκέμβρη του 2012, πράγμα που έγινε κάτω από τις
πιέσεις μας.
Η νέα Υπουργική Απόφαση, με βάση τα νέα δεδομένα, δεν είναι αρνητική. Θα
έλεγα μάλιστα ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση. Δεν εισάγει αρνητικές
ρυθμίσεις, αντίθετα κωδικοποιεί τις προηγούμενες διατάξεις και ρυθμίζει
πολλά θέματα με προσαρμογή στις συνθήκες της κρίσης, όπως οι χαμηλές
εισφορές, η κατάταξη σε νέες ασφαλιστικές κλάσεις, η απόδοση μιας
εισφοράς για μία ασφάλιση, κάτι που δεν υπήρχε και, κυρίως, η απόδοση
πρόσθετης σύνταξης σε όσους βενζινοπώλες ασφαλίστηκαν στο ΤΕΑΠΥΚ
μετά το 1992 και έχουν καταβάλει, με το παλιό σύστημα, πρόσθετες εισφορές,
πάνω από την ασφαλιστικής τους κλάση, ποσά που θα υπολογιστούν και θα
αποδοθούν εντόκως. Οι δε συντάξεις θα είναι αναλογικές των εισφορών και
δεν θα παρατηρείται το φαινόμενο να αποδίδονται, από κάποιους
συναδέλφους, υπέρογκες εισφορές, οι οποίες θα ήταν αδύνατο να
ανταποδοθούν ως συντάξεις. Για τους παλιούς, πριν το 1993 ασφαλισμένους
στο Ταμείο, ο υπολογισμός συντάξεων δεν θίγεται καθόλου.
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Οι συνάδελφοι βενζινοπώλες δεν πρέπει να παραπλανούνται με τα περί νέων
δυσβάστακτων εισφορών. Η αρχική (5ης κλάσης) εισφορά των
νεοεισερχομένων ανέρχεται στα 80 ευρώ το μήνα, η ανώτερη (10η)
υποχρεωτική στα 119 ευρώ και η ανώτερη προαιρετική στα 147 ευρώ. Θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι, με εξαίρεση την κατάργηση του τρόπου
υπολογισμού της εισφοράς (0,495% στη τιμή αγοράς καυσίμου που έδινε
πολύ μεγαλύτερες εισφορές), η μόνη αλλαγή, για όσους ασφαλίστηκαν μετά
το 1992 στο Ταμείο, αφορά στο επιπλέον έντοκο ποσό σύνταξης που θα
λάβουν για τις παλιές υπερβάλλουσες εισφορές τους μέχρι 31.11.2012. Καμία
άλλη αλλαγή δεν έχει γίνει σε σχέση με το υφιστάμενο καταστατικό.
Εμείς θα παρακολουθήσουμε στην πράξη την εφαρμογή της ΥΑ και θα
παρέμβουμε για νέες βελτιώσεις, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε
ανυποχώρητα την επιστροφή του δανείου και των ποσών που
«κουρεύτηκαν» ενώ θα απαιτήσουμε και την απόδοση επικουρικών
συντάξεων στους συναδέλφους μας που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ και τώρα
καλούνται εκβιαστικά να επιλέξουν μόνο μία εκ των δύο συντάξεων».
Πίνακας Ασφαλιστικών κατηγοριών-ΑΕΠ
Καθορισμός εισφορών στο 6% και συντάξεων στο 20%, βάσει του
ΠΔ 258/05, που ισχύουν για το ΤΕΑΠΥΚ από 1.12.2012
Ασφαλιστική
Κατηγορία

Ποσά Κατηγοριών Ασφαλιστική
από 1.1.2008
εισφορά 6% της
(ΑΕΠ)
Ασφαλιστικής
Κατηγορίας
(ΠΔ 258/05)

Σύνταξη
20% της
Ασφαλιστικής
Κατηγορίας
(ΠΔ 258/05)

1

725,75

-

-

2

886,39

-

-

3

1.058,11

-

-

4

1.155,16

-

-

5

1.332,44

79,94

266,48

6

1.502,79

90,17

300.54

7

1.606,93

96,37

321,26

8

1.737,60

104,25

347,52

9

1.855,00

111,30

371,10

10

1.972,46

118,34

394,49

11

2.089,86

125,39

417,97

12

2.207,26

132,43

441,45

13

2.324,72

139,48

464,94

14
2.442,13
146,52
488,40
Ασφαλιστικές κατηγορίες ισχύουσες από 1-1-2008 με την υπ’ αριθμ.
10035/9101/386/08 (ΦΕΚ-785 β/5-5-08) Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας.
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