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Προς το 
ΕΤΕΑΕΠ 

Ενταύθα 
 
 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α 
 

ΘΕΜΑ : Απονομή Επικουρικών Συντάξεων στους Νέους Συνταξιούχους. 
 
Σχετ. : Υπόμνημά μας, με AΠ 52/1.3.2018 

 
 

Σε συνέχεια των παρεμβάσεών μας και προς την ΑΤΕ ΥΕΕ, για το ως 

άνω θέμα, ο Εκκαθαριστής της ενημέρωσε το Σύλλογo ότι έχει διαβιβάσει τα 
μισθοδοτικά στοιχεία που είχε ζητήσει το ΕΤΕΑΕΠ. 

 
Με το δεδομένο αυτό, προσδοκούμε ότι η εκκρεμότητα των 4-5 ετών 

θα λάβει ΑΜΕΣΑ τέλος και έχουμε την απαίτηση όπως οι Πράξεις 

Απονομής Επικούρησης που θα εκδοθούν να σέβονται, επιτέλους, τις 
διατάξεις : 

 
 του άρθρου 48, παρ. 2 του Νόμου 4052/2012, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 5, παρ. 3 του Π.Δ. 209/2006, το άρθρο 47, παρ. 1 του Νόμου 

4052/2012 και τα άρθρα 9 και 17 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, περί 
του Δικαιώματος στην επ’ αόριστο λήψης Επικουρικής Σύνταξης, 

 του άρθρου 38, παρ. 2 του Νόμου 3522/2006, σε συνδυασμό με τα 

άρθρα 2-5 του Π.Δ. 209/2006, το άρθρο 145, παρ. 3 του Νόμου 
3655/2008, το άρθρο 47, παρ. 1 του Νόμου 4052/2012 και τα 

άρθρα 9 και 11 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, περί της θεμελίωσης του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος και του καθορισμού του δικαιούμενου 
ποσού Επικούρησης, ΧΩΡΙΣ όριο ηλικίας, και 

 του άρθρου 29 του Νόμου 4387/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 
69, παρ. 2 του ιδίου Νόμου, περί της ΜΗ δυνατότητας έκδοσης 

προσωρινής Επικουρικής Σύνταξης, πράγμα εξάλλου που ΔΕΝ 
προβλέπουν ούτε οι ειδικού δικαίου, κατά τα ανωτέρω, διατάξεις του 
Κανονισμού του ΕΛΕΜ. 

Με την αφορμή αυτή, επαναφέρουμε το αίτημά μας για αναλυτική 
ενημέρωση των Νέων Συνταξιούχων, σχετικά με τα στοιχεία που λήφθηκαν 
υπόψη και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, για τον προσδιορισμό του 

ποσού της απονεμόμενης Επικουρικής τους Σύνταξης. 
 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί προσωπικών 
δεδομένων, πρέπει να παρασχεθεί ηλεκτρονικά η δυνατότητα στους 



ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Συναδέλφους μας αυτούς να ελέγξουν τα μισθοδοτικά τους στοιχεία που 
διαβίβασαν στο ΕΤΕΑΕΠ, για περαιτέρω επεξεργασία, η ΑΤΕ ΥΕΕ και η 

Τράπεζα Πειραιώς. 
 

Κλείνοντας, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε, αντιδρώντας σε 
mail που στάλθηκε και στο Σύλλογό μας στις 16.3.2018, ότι ΚΑΝΕΝΑ 
απολύτως από τα δίκαια και νόμιμα αιτήματα που έχουμε υποβάλλει στο 

ΕΤΕΑΕΠ δεν έχει αντιμετωπιστεί. 
 
Αντίθετα, στη δεύτερη και τελευταία συνάντηση που είχαμε με τη 

Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ, δόθηκε να καταλάβουμε ότι για την επίλυση των 
αιτημάτων μας, πρέπει να απευθυνθούμε στη Δικαιοσύνη. 

 
Με Εκτίμηση 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
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