Αθήνα, 20/09/2021

ΑΝΑΚ ΟΙΝΩΣΗ
Όπως με πρόσφατη ανακοίνωση σας είχαμε ενημερώσει ένα από τα μεγάλα ζητήματα που
προέκυψαν κατά τη μετάβαση των εργαζομένων στις θυγατρικές Cosmote e-Value και ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ήταν η αλλαγή του ασφαλιστικού ταμείου.
Με την κατάθεση και την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας (άρθρο 88 του Ν. 4826/2021 (ΦΕΚ
Α΄/160/7-9-2021)) το συγκεκριμένο θέμα επιλύθηκε και δίνει τη δυνατότητα διατήρησης, από το
μεταφερόμενο προσωπικό του Ομίλου ΟΤΕ, του προηγούμενου ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού
καθεστώτος.
Εφόσον κάποιος συνάδελφος το επιθυμεί να διατηρήσει το πακέτο κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο
ήταν ενταγμένος πριν τις 4/1/2021 θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως με την αποστολή Υπεύθυνης
Δήλωσης επικυρωμένης μέσω της πλατφόρμας e-gov (επισυνάπτεται αρχείο με τις σχετικές οδηγίες).
Προτεινόμενο κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης: Επιθυμώ τη διατήρηση των πακέτων κοινωνικής
ασφάλισης στα οποία ήμουν ενταγμένος/η πριν τις 4-1-2021 και αφορούν αποκλειστικά στους
κλάδους σύνταξης (κύριας / επικουρικής) και εφάπαξ παροχής και αποδέχομαι τις αναδρομικές
κρατήσεις που θα προκύψουν για το λόγο αυτό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη η προθεσμία υποβολής της σχετικής
ΑΝΕΚΚΛΗΤΗΣ δήλωσης είναι η ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021.
Σε περίπτωση που κάποιοι συνάδελφοι εκδηλώσουν επιθυμία να παραμείνουν στον ασφαλιστικό
κλάδο που ήταν πριν την 4/1/2021 και το δηλώσουν με την παραπάνω διαδικασία η διαφορά που
προκύπτει στις κρατήσεις τους θα πραγματοποιηθεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο 2021.
Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος ΔΕΝ επιθυμεί να επανέλθει στα ασφαλιστικά πακέτα που
ίσχυαν πριν την 4/1/2021 όσον αφορά τους κλάδους σύνταξης (κύριας και επικουρικής) και εφάπαξ
παροχής ΔΕΝ απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους του.
Για περισσότερη ενημέρωση προκειμένου οι συνάδελφοι να πάρουν την καλύτερη δυνατή απόφαση
μπορείτε να διαβάσετε προσεκτικά το αρχείο με τις ερωτήσεις/απαντήσεις (Q&As) που έχει εκδώσει
η εταιρεία και επισυνάπτεται ή να επικοινωνήσετε με το email DDADET@ote.gr.
Ειδικότερα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για όσους συνάδελφους από τον ΟΤΕ πήγαν στη Γερμανός
και δεν εργάζονται σε κατάστημα, ισχύει ό,τι και για την Cosmote e-Value.
Για όσους συναδέλφους από τον ΟΤΕ/cosmote πήγαν στη Γερμανός, εργάζονται σε
κατάστημα και έχουν πρωτοασφαλιστεί μετά το 1993, συνεχίζεται η κράτηση υπέρ
ΕΦΑΠΑΞ 4%, λόγω της υποχρεωτικής υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό ταμείο ΕΤΕΑΕΠ – ΤΑΠΙΤ
(Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών Κλάδος ΤΑμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού
Τομέα). Επομένως ΔΕΝ απαιτείται κάποια ενέργεια εκ μέρους τους δεδομένου ότι η οποιαδήποτε
ενέργεια δεν επιφέρει κάποια διαφοροποίηση.
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Για όσους συναδέλφους από τον ΟΤΕ/cosmote πήγαν στη Γερμανός, εργάζονται σε
κατάστημα και έχουν πρωτοασφαλιστεί πριν το 1993, η κράτηση για την εφάπαξ παροχή
από 4% γίνεται 0,4% λόγω της υποχρεωτικής υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό ταμείο ΕΤΕΑΕΠ
– ΤΑΠΙΤ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών Κλάδος Ταμείο Πρόνοιας
Ιδιωτικού Τομέα). Επίσης ενδεχομένως προκύπτουν αλλαγές ως προς τα όρια συνταξιοδότησης
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο.
Οι ασφαλιστικές κρατήσεις υπέρ κύριας και επικουρικής σύνταξης δεν αλλάζουν.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτρης Φούκας

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασίλης Κατσαρός
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