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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΕΠ 

 
Στις 21.2.2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του 

Συλλόγου με τη Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ. Κατά τη συνάντηση αυτή η 
συζήτηση περιορίστηκε στα ακόλουθα κατά σειρά κυρίαρχα θέματα: 
 

1) Η αυθαίρετη και παράνομη απόσβεση του Δικαιώματος στη Λήψη 
Επικούρησης,  

2) Η αβάσιμη επιβολή Ορίου Ηλικίας για τον προσδιορισμό του ύψους 
της Επικούρησης. 

3) Η αυθαίρετη και παράνομη επιβολή ποσού ΕΑΣ στις 

Επανυπολογισμένες Επικουρικές Συντάξεις. 
4) Απαράδεκτη καθυστέρηση στην απονομή Επικουρικών Συντάξεων, με 

δυσβάστακτες συνέπειες για τους νέους Συνταξιούχους. 
 

Το συνοπτικό Υπόμνημα που υποβλήθηκε, με αντίγραφα όλων των 

Υπομνημάτων προς το ΕΤΕΑΕΠ και το αρμόδιο Υπουργείο, για τα 
παραπάνω θέματα καταλήγει με την έκφραση της ελπίδας ότι η συνάντηση 
εκείνη θα αποτελούσε «ένα σημαντικό θετικό ξεκίνημα, για την επίλυση 

των βασικών μας αιτημάτων». 

Δυστυχώς, οι όποιες ελπίδες διαψεύστηκαν οικτρά! 
 

Αναλυτικότερα : 
 

1) Για τη λήξη του δικαιώματος στην Επικούρηση, αφού από μέρους 

του Συλλόγου αναπτύχθηκε η ηθική, κοινωνική, πολιτική και κυρίως 
η νομική βάση των θέσεών μας, [βλ. συνημμένο Υπόμνημα της 
7.2.2018], η Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ αναφέρθηκε στην απόφαση του 

Δ.Σ. της 21.5.2014, στη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικής 
Επιτρόπου και κατέληξε ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί στα 

Δικαστήρια. 
2) Για την εφαρμογή, παρά τις διατάξεις του Νόμου 3655/2008 και  του 

Π.Δ. 209/2006, των Ορίων Ηλικίας, ώστε να μειώνεται παράνομα το 

ποσό, των απονεμόμενων Επικουρικών Συντάξεων, η θέση του 
ΕΤΕΑΕΠ ήταν ότι και το θέμα αυτό θα λυθεί από τη Δικαιοσύνη. 
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3) Σχετικά με την παράνομη επιβολή Εισφοράς Αλληλεγγύης στις μετά 
το Σεπτέμβριο 2016 Επικουρικές Συντάξεις, διευκρινίστηκε ότι το 

θέμα δεν είναι αρμοδιότητας του ΕΤΕΑΕΠ και ότι ΕΑΝ το Υπουργείο 
δώσει την εντολή το θέμα  θα λυθεί για όλους, ανεξάρτητα από το 

εάν  έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση ή όχι. 
4) Για την καθυστέρηση στην απονομή των νέων Επικουρικών 

Συντάξεων και μετά από αντιπαράθεση επιχειρημάτων και 

ισχυρισμών, η θέση του ΕΤΕΑΕΠ συνοψίζεται στα εξής : 
 
 Το Ταμείο καθυστέρησε να ζητήσει τα στοιχεία από τον Εκκαθαριστή 

της ΑΤΕ Υ.Ε.Ε., γιατί άργησε να εκδοθεί η σχετική εφαρμοστική 
Υπουργική Απόφαση. 

 Με πρόσφατη εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία, το ΕΤΕΑΕΠ 
επανέρχεται στον Εκκαθαριστή, ζητώντας τα μισθοδοτικά στοιχεία των 
ασφαλισμένων στον ΕΛΕΜ να δοθούν με συγκεκριμένο format. 

 Οι υπολογισμοί και οι έλεγχοι της μηχανογραφικής εφαρμογής θα 
προχωρήσουν άμεσα, μόλις δοθούν τα στοιχεία. 

 Όμως για τους ασφαλισμένους του ΕΛΕΜ, που οι συνολικές εισφορές 
τους ήταν 12% [1.1.2000 – 31.12.2006], 11,5% [1.1 – 31.12.2007], 
11% [1.1. – 31.12.2009], 10,5% [1.1.2009 – 27.7.2012] και 6% [από 

28.7.2018 και μετά], υπάρχει η σκέψη, για να μη καθυστερήσει κι 
άλλο η απονομή της Επικούρησής τους, να τους απονεμηθεί η 
Επικούρηση ως εάν να είχαν εισφορές 6% για όλη την περίοδο αυτή 

και ακολούθως, με τροποποιητική πράξη, να τους απονεμηθεί η 
δικαιούμενη Επικούρησή τους.  

 
Συμπεράσματα : 
 

Ο Σύλλογος θα εντείνει και πιθανά να διευρύνει τις προσφυγές του 
στη Δικαιοσύνη, επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή λύση των ως άνω 
εκκρεμών θεμάτων. 

Για τον τρόπο υπολογισμού των νέων Επικουρήσεων, κρίνεται 
σκόπιμο όπως το συντομότερο δυνατόν, ανταλλαγούν απόψεις με άμεσα 

ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διαμορφώσει ο Σύλλογος την καλύτερη 
δυνατή επί του θέματος πρόταση. 
 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 


