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Αθήνα, 13.9.2016 

 
Προς τη 
Διοίκηση του ΕΤΕΑ 

Ενταύθα 
 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, για Παράλειψη ενημέρωσης των Συνταξιούχων 

της πρώην ΑΤΕ επί των Παραμέτρων του Επανυπολογισμού των 
Επικουρήσεών τους και για τον Εσφαλμένο Τρόπο 
Επιβάρυνσής τους, με τη Μείωση του Νόμου 3986/2011. 

 
Σχετ.: Κοινό Υπόμνημά μας, με ΑΠ 158/77/30.6.2016. 
 

Κύριε Διοικητή, 
 

1. Δεδομένου ότι έχει ήδη παρέλθει εύλογος χρόνος από τον 
Επανυπολογισμό των Επικουρικών Συντάξεων των Συναδέλφων μας, 
πρώην υπαλλήλων της ΑΤΕ, και ΟΥΔΕΙΣ ενημερώθηκε σχετικά με 

τις Παραμέτρους που λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαδικασία αυτή, 
εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, για την από μέρους σας 

επιδεικτική αγνόηση αυτού του αναφαίρετου δικαιώματος των 
Ελλήνων πολιτών . 

 

2. Έχοντας  δε υπόψη ότι ΠΟΥΘΕΝΑ στο Νόμο 4387/2016 
ΔΕΝ προκύπτει ότι το ποσό της μείωσης του Νόμου 3986/2011, 
στο ύψος που αυτό είχε υπολογιστεί και ίσχυε μέχρι την 

31.12.2015, θα εξακολουθεί να παρακρατείται, μετά τον 
Επανυπολογισμό των Επικουρήσεων, και να μειώνει ΑΝΑΙΤΙΑ το 

«Πληρωτέο Ποσό», διαμαρτυρόμαστε έντονα και για την 
αυθαίρετη αυτή εφαρμογή του Νόμου. 

 

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι το προ του Νόμου 4387/2016 ποσό 
του Νόμου 3986/2011 υπολογιζόταν επί μίας υπαρκτής τότε, 

μεικτής ονομαστικής Επικούρησης, η οποία, όμως, μετά τον 
Επανυπολογισμό, έπαψε να υφίσταται. Συνεπώς, με τις 
Επικουρήσεις του Σεπτεμβρίου 2016 έχουν παρανόμως μειωθεί 

τα «Πληρωτέα Ποσά» των Επικουρουμένων της πρώην ΑΤΕ, λόγω της 
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επί ανύπαρκτου πλέον ποσού υπολογιζόμενης μείωσης του 

Νόμου 3986/2011. 
 

3. Με δεδομένη, εξάλλου, τη διάταξη της παραγράφου 5, του 
άρθρου 96, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις της παραγράφου 1 του 
ιδίου άρθρου, του Νόμου 4387/2016, με την οποία θεσπίζεται ο εν 

δυνάμει μηδενισμός των Επικουρικών Συντάξεων, ΕΑΝ η μείωση 
του Νόμου 3986/2011 ΔΕΝ υπολογίζεται επί της κάθε φορά 

εναπομείνασας μεικτής Επικούρησης, ΤΟΤΕ είναι βέβαιο ότι, 
εφόσον ισχύσει ο παραλογισμός της Εκκαθάρισης των 
Επικουρήσεων του Σεπτεμβρίου 2016,  οι Συνταξιούχοι θα 

κληθούν, από κάποια στιγμή στο μέλλον και μετέπειτα,  να 

καταβάλλουν εξ ιδίων την κράτηση του Νόμου αυτού. 

ΕΛΕΟΣ !!! 
 

4. Με τα δεδομένα αυτά και προς αποφυγή άσκοπων 
δικαστικών διενέξεων, 

 

σας καλούμε 
 

αφ’ ενός μεν να ενημερώσετε αναλυτικά τους Συναδέλφους μας 

επί των Παραμέτρων Επανυπολογισμού των Επικουρήσεών τους, 
αφ’ ετέρου δε να εφαρμόσετε σωστά το Νόμο 4387/2016, όπως 
κάνατε με τις Επικουρήσεις του Αυγούστου 2016. 

 
 

Με Εκτίμηση 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε    ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

                                                                                  ΣΥΝΤ/ΧΩΝ  Α.Τ.Ε 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ.                  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ. 

                                     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΜΑΡΑΝΤΟΣ Δ.                ΙΩΝΑ Α.              ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.          ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ Β. 

 

 


