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ΘΕΜ Α : Η παράνομη διακοπή της καταβολής της Επικούρησης σε
Συνταξιούχους της ΑΤΕ. Μια άλλη προσέγγιση.
χετ. : Έγγραφο των Συλλόγων Συντ/χων ΑΤΕ με ΑΠ:64,36/29.5.2014
1. Στο άρθρο 3, παρ. 3, εδ. 2 του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ, [ το
οποίο σημειωτέον είναι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και όχι ιδιοκτήτης του ΕΛΕΜ ],
ρητά ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι :

«

Σηνλ Ειδικό Κανονιζμό πνπ θαηαξηίδεηαη από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην
θαη εγθξίλεηαη από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, θαζνξίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη πόξνη ηνπ Λνγαξηαζκνύ, ν ππνινγηζκόο ην
ύςνπο ηεο παξερόκελεο θάζε θνξά επηθνύξεζεο, νη αξκνδηόηεηεο ηεο
Διασειπιζηικήρ Επιηποπήρ θαη γεληθά ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ . »
Επιπλέον, στο άρθρο 33, παρ. 5 του ίδιου Καταστατικού, ρητά ορίζεται
ότι :

«

5. Για ηην ηποποποίηζη ηων ειδικών Κανονιζμών απαηηείηαη ε
παξνπζία ηαθηηθώλ κειώλ ίζε κε ην κηζό ηνπιάρηζηνλ ηνπ αξηζκνύ ησλ
κειώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη εξγάδνληαη ζηελ Αζήλα θαη ηνλ
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Πεηξαηά, παλειιαδηθή ςεθνθνξία θαη απόιπηε πιεηνςεθία ππνινγηδόκελε
επί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ. »

2. Μετά την πανελλαδική ψηφοφορία της 5.6.1996, τα άρθρα 10 και
24 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, όριζαν ότι :
2.1. Άρθρο 10

«

Η κελαία επηθνύξεζε βαξύλεη ην Επηθνπξηθό γηα όζν ρξόλν
αζθαιίζηεθε ην κέινο ζ’ απηό σο ελ ελεξγεία ππάιιεινο. Η επηθνύξεζε,
κεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ πην πάλσ ρξόλνπ, δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Οξγαληζκνύ ηεο ΑΤΕ . »
2.2. Άρθρο 24

«

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ δελ έρνπλ νηθνλνκηθή
αλαδξνκηθόηεηα θαη ηζρύνπλ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ από ηε Γεληθή
Σπλέιεπζε ησλ κειώλ ηνπ Τακείνπ Υγείαο Πξνζσπηθνύ ΑΤΕ θαη όρη
λσξίηεξα από ηελ πξώηε ηνπ Ινπιίνπ 1996.
Εθαξκόδνληαη δε θαη γηα ηηο αζθαιηζηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη
κέρξη ζήκεξα θαη γη’ απηό αλαπξνζαξκόδεηαη ε επηθνύξεζε όζσλ ήδε
επηθνπξνύληαη από ην Επηθνπξηθό γηα όιεο ηηο αζθαιηζηηθέο πεξηπηώζεηο,
αλεμάξηεηα ηνπ ρξόλνπ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, αλαπξνζαξκνδόκελεο ηεο
επηθνύξεζεο όζσλ ήδε επηθνπξνύληαη από ηελ πξώηε Ινπιίνπ 1996. »
3. Μετά τη μεταγενέστερη πανελλαδική ψηφοφορία της 26.6.2003,
το άρθρο 24 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, τροποποιήθηκε ως εξής :

«

1. Πεξηπηώζεηο, όπσο ρνξεγήζεηο επηθνύξεζεο θαη επηδνκάησλ,
αλαθαζνξηζνύ επηθνύξεζεο, εμαγνξά πξνϋπεξεζίαο, θ.ι.π. πνπ εθθξεκνύλ
θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ιεθζεί αθόκε απόθαζε ηεο Δ.Ε. ή δελ ππάξρεη
πξάμε ηνπ Δηεπζπληή γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, δηέπνληαη θαη ξπζκίδνληαη
από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ.
2. Επικούπηζη πος καηαβάλλεηαι ζήμεπα από ηο Επικοςπικό δεν
διακόπηεηαι, έζηω και αν με ηιρ διαηάξειρ ηος παπόνηορ η
σοπήγηζή ηηρ δεν πποβλέπεηαι. Η θαηαβνιή ηεο ζπλερίδεηαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγήζεθε.

»

4.
Οι ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ υπήχθησαν
υποχρεωτικά στο ΕΤΑΤ, από 1.1.2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 38, παρ. 2, εδ. 5 κ.επ. του Νόμου 3522/2006, όπου ορίζεται ότι
στους εντασσόμενους αυτούς έχει, μεταξύ άλλων, εφαρμογή το Π.Δ.
209/2006, στο άρθρο 3 του οποίου γίνεται αναφορά στις καταστατικές
διατάξεις του ΕΛΕΜ. Επιπλέον, και ο ως άνω Νόμος ρητά αναφέρεται
στο Καταστατικό του ΕΛΕΜ, [ εδάφιο ε’ ], ορίζοντας ότι :

«

Η πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Καηαζηαηικού ηνπ Ε.Λ.Ε.Μ. εηζθνξά ηεο ΑΤΕ κεηώλεηαη ζηαδηαθά θαη
ηζόπνζα από 9% ζε 7,5% εληόο ηξηώλ (3) εηώλ, αξρήο γελνκέλεο από
1.1.2007 . »

5. Με τα δεδομένα αυτά, αβιάστως διαπιστώνονται τα ακόλουθα :
5.1. Ο Νόμος 3522/2006 και το Π.Δ. 209/2006 έχουν προσδώσει ισχύ
Καταστατικού στον Κανονισμό του ΕΛΕΜ.
5.2. Σύμφωνα δε με τις πάγιες αρχές του δικαίου, κατά τις οποίες
μεταγενέστερη διάταξη κατισχύει της προγενέστερης και επί
συγκρούσεως ρυθμίσεων εκ διαφόρων πηγών και ιεραρχίας δικαίου
κατισχύει η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο/ασφαλισμένο ρύθμιση,
έπεται ότι
η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, για διακοπή καταβολής της
απονεμηθείσας Επικούρησης σε Συνταξιούχους της ΑΤΕ είναι
παράνομη και ως τέτοια θα πρέπει άμεσα να ανακληθεί, προκειμένου
το ΕΤΕΑ να μη ΖΗΜ ΕΙΩΘΕΙ με την καταβολή τόκων υπερημερίας.
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