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Προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΕΤΕΑ 

Ενταύθα 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Επίδομα Ισολογισμού Συνταξιούχων ΑΤΕ Έτους 2012 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

1. Όπως είναι γνωστό, οι Συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ ήταν ασφαλισμένοι, σ’ ότι 

αφορά στην Επικουρική τους Σύνταξη, στον Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης 

Μελών, [ΕΛΕΜ], ο οποίος λειτουργούσε ως Φορέας Επικουρικής Ασφάλισης, 

ενταγμένος στο ΝΠΙΔ, με την επωνυμία Ταμείο Υγείας Προσωπικού ΑΤΕ. 

 

Στο Επικουρικό αυτό Λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ. 1 του Νόμου 

3371/2005 υπάγονται όλοι οι Υπάλληλοι της πρώην ΑΤΕ, που είχαν προσληφθεί 

σ’ αυτή μέχρι την 31/12/2004. 

 

2. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 38, παρ 2(5) του Νόμου 3522/2006, οι 

Υπάλληλοι και οι  Συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ υπάχθηκαν υποχρεωτικά, από 

1.1.2007, στην αντίληψη του ΕΤΑΤ, το οποίο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 62, 

παρ. 6 του Νόμου 3371/2005, είχε αναλάβει,  τη διεκπεραίωση των 

Επικουρήσεων των Συνταξιούχων αυτών, με τις διαδικασίες, που προέβλεπε ο 

Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΛΕΜ, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 3 του Π.Δ. 209/2006. 

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΛΕΜ, ο 

Φορέας αυτός κατέβαλε στους Επικουρούμενους το Επίδομα Ισολογισμού, 

όποτε αυτό καταβαλλόταν στους εν ενεργεία Υπαλλήλους της πρώην ΑΤΕ. 

 

4. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, από την ένταξη των Συνταξιούχων της πρώην 

ΑΤΕ στο ΕΤΑΤ, [1.1.2007], το Ταμείο αυτό κατέβαλε ανελλιπώς  και στους 

επικουρούμενούς του, Συνταξιούχους αυτούς, το Επίδομα Ισολογισμού. 

 

5. Με δεδομένο ότι το ΕΤΕΑ, κατ΄ άρθρο 36, παρ. 1 του Νόμου 4052/2012, 

αποτελεί πλέον καθολικό διάδοχο του ΕΤΑΤ, η αντίστοιχη  υποχρέωση 

καταβολής του Επιδόματος Ισολογισμού στους  επικουρούμενους 
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Συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ, οι οποίοι εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ, έχει πλέον 

αναληφθεί από το Ταμείο αυτό, πολύ περισσότερο μάλιστα που το ΕΤΕΑ 

αναμένει το ΕΤΑΤ να του αποδώσει το υπόλοιπο των Κεφαλαίων που είχε λάβει 

για τους Συνταξιούχους του πρώην ΕΛΕΜ. 

 

6.  Προς ενίσχυση του σχετικού περιουσιακού δικαιώματος των Συνταξιούχων της 

πρώην ΑΤΕ, θέτουμε υπόψη σας και τα ακόλουθα: 

 

6.1. Οι Συνταξιούχοι της ALPHA bank, οι οποίοι ήταν επίσης ενταγμένοι στο 

ΕΤΑΤ, έλαβαν ήδη, εντός του 2013, το Επίδομα Ισολογισμού, γεγονός, που 

ενισχύει το αίτημά μας και στη βάση της Αρχής της ΄Ισης Μεταχείρισης.  

 

6.2. Στους Εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς, στους οποίους 

περιλαμβάνονται και οι προσληφθέντες από την ΑΤΕ, έχει ήδη καταβληθεί το 

Επίδομα Ισολογισμού, και, συνεπώς, οι αντίστοιχες Εισφορές Εργοδότη και 

Εργαζομένου έχουν ή θα καταβληθούν στο ΕΤΕΑ, γεγονός, που ενισχύει το 

άιτημά μας τόσο στη βάση της εκπλήρωσης της ως άνω προϋπόθεσης του 

Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΛΕΜ, όσο και στη βάση της Αρχής της 

Ανταποδοτικότητας των Εισφορών. 

 

6.3. Όπως δε έχουμε αποδείξει με το ΑΠ 44/29.3.2013 έγγραφό μας προς το 

ΕΤΑΤ, [αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε], το ΕΤΑΤ είχε τους πόρους, για 

να καταβάλει το Επίδομα Ισολογισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του ΕΛΕΜ. 

 

Με τα δεδομένα αυτά, παρακαλούμε όπως δώσετε εντολή, ώστε το Επίδομα 

Ισολογισμού να καταβληθεί και στους επικουρούμενους Συνταξιούχους της πρώην 

ΑΤΕ, άλλως θα είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικήσουμε δικαστικά τα δικαιώματα 

των μελών μας.   

 

Ευελπιστούμε, για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας αυτό. 

 

  

Με Εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

                             Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ             ΔΗΜ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ 

 

 

Συνημμένα: 

Το ως άνω έγγραφό μας  

 

 

Κοινοποιείται: 

Πρόεδρο  ΕΤΑΤ 

 


