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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΘΕΜΑ : Συνάντηση με το Νέο Διοικητή του  ΕΤΕΑ,  
για την Παράνομη Απόσβεση  του Δικαιώματος των 
Συνταξιούχων της ΑΤΕ, στη Λήψη των Επικουρήσεων. 

             
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Πριν λίγες ημέρες, το Προεδρείο του Συλλόγου μας, μαζί με το 

Προεδρείο του Πανελληνίου Συλ. Συντ. ΑΤΕ, συναντήθηκε, για πρώτη 
φορά, μετά τη Νο 69/21.5.2014 παράνομη απόφαση του Δ.Σ. του 
ΕΤΕΑ, για διακοπή της καταβολής της Επικούρησης σε Συναδέλφους 

μας, με το νέο Διοικητή του ΕΤΕΑ, κ. Καποτά, στον οποίο αναλύσαμε το 
θέμα και υπογραμμίσαμε τις δραματικές του επιπτώσεις στους 

Συναδέλφους μας που θίγονται. 
 

Από την πλευρά του, ο νέος Διοικητής του ΕΤΕΑ ζήτησε πίστωση 

χρόνου, προκειμένου να δει το θέμα που έχει δημιουργηθεί, τόσο με 
τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΤΕΑ, όσο και με την πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 

Αποδεχθήκαμε τη λογική αυτή θέση της Διοίκησης του ΕΤΕΑ και 

ακολούθως υποβάλλαμε το από 12.5.2015 συνημμένο Υπόμνημά μας, 
[το οποίο παρατίθεται στο τέλος της Ανακοίνωσής μας αυτής], με το οποίο 

τεκμηριώσαμε μια ακόμη διάσταση της παράνομης απόφασης της 

21.5.2014 και ζητήσαμε συνάντηση, με τον αρμόδιο Υπουργό. 
 

Με δεδομένο ότι, για δεύτερη φορά, το ΣτΕ ανέβαλε την 
εκδίκαση της σχετικής για το θέμα αυτό προσφυγής μας, για τη 
2.11.2015, καθώς επίσης ότι η κατάσταση των θιγομένων  από την 

παρανομία αυτή Συναδέλφων μας είναι πλέον τραγική, θα πράξουμε 
παν ότι απαιτείται σε πολιτικό επίπεδο, για τη λύση του θέματος. 
Εξετάζουμε ακόμα και την υποβολή μηνύσεων κατά των όσων 

ευθύνονται για την παράνομη απόσβεση του προστατευόμενου 
περιουσιακού δικαιώματος των Συνταξιούχων της ΑΤΕ στη λήψη της 

δικαιούμενης Επικούρησης. 
 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
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 «ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

1. Στις 7.5.2015,  για πρώτη φορά μετά τη λήψη της υπ’ αριθ. 

69/21.5.2014 παράνομης απόφασης του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, ο νέος 

Διοικητής του συναντήθηκε με τα Προεδρεία των Συλλόγων μας, 

για μία, κατ΄αρχή, παρουσίαση των θέσεών μας στο θέμα αυτό. 

2. Ειδικότερα, και πέρα απ’ όλα όσα αναπτύσσονται στα από 

29.5.2014, 23.7.2014, 28.7.2014, 4.9.2014 και 16.12.2014, [με 

ΑΠ εισερχομένου εγγράφου ΕΤΕΑ 10668/30.5.14, 

137515/25.7.14, 142277/31.7.14, 161290/5.9.14 και 

230088/17.12.14 αντίστοιχα], κοινά μας Υπομνήματα, για το θέμα 

αυτό, κατά τη συνάντηση της 7.5.2015, θίξαμε και μία άλλη 

διάσταση, που, κατά την άποψή μας, αποδεικνύει πλήρως το 

παράνομο της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ. 

Συγκεκριμένα : 

2.1. Το άρθρο 61, παρ.β του Νόμου 3371/2005, που αναφέρεται 

στους σκοπούς του ΕΤAT, ρητά ορίζει ότι : 

«β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τα οικεία 

ταμεία ή κλάδους ή ειδικούς λογαριασμούς ή ενώσεις προσώπων για 

τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 δεν θίγονται.» 

2.2. Το άρθρο 38, παρ. 2, εδάφια 5-8, υπήγαγε υποχρεωτικά τους 

Ασφαλισμένους και τους Συνταξιούχους του ΕΛΕΜ στο ΕΤΑΤ, 

εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, αναλόγως των διατάξεων της 

παραγράφου 6 του άρθρου 62 του Νόμου 3371/2005 και των 

διατάξεων του Π.Δ. 209/2006. 

2.3. Με το άρθρο 35 του Νόμου 4052/2012, συστάθηκε το ΕΤΕΑ, 

στο οποίο, ορίζεται μεταξύ άλλων, στα άρθρα 36 και 37, ότι στο 

ΕΤΕΑ εντάσσεται τόσο το ΕΤAT, ως προς την Επικουρική του 

Ασφάλιση, όσο και οι ήδη ασφαλισμένοι σ’ αυτό πρώην 

ασφαλισμένοι στον ΕΛΕΜ, ο χρόνος ασφάλισης των οποίων, κατ’ 

άρθρο 40 του ιδίου Νόμου, λογίζεται, πλέον, στο σύνολό του, ως 

χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑ. 

2.4. Με την Π.Ν.Π. της 31.12.2012, παρατάθηκε η προθεσμία 

υποχρεωτικής ένταξης των ανωτέρω στο ΕΤΕΑ, μέχρι την 

28.2.2013. 

2.5. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ21250/4231/165/27.3.2013 Εγκύκλιο 

του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, το 

ΕΤΑΤ, [παρ. Ι.Δ.] καθώς και οι Ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι 

του ΕΛΕΜ, [παρ. ΙΙ Α.Β.], εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ από 1.3.2013. 

2.6. Στην ίδια ως άνω Εγκύκλιο, [σελίδα 4, στίχος 1 κ.επ.], ρητά 

επισημαίνεται ότι : 
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«Σύμφωνα με το άρθρο 61 περ. β του ν. 3371/2005, οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των οικείων επικουρικών ταμείων για τους 

ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 δεν θίγονται. Για τους από 1.1.1993 

ασφαλισμένους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2084/1992 και η 

γενικότερη ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τις αρχές της ίσης 

μεταχείρισης και του ενιαίου θεσμικού πλαισίου για όλους τους 

ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής.» 

3. Με τα δεδομένα αυτά, διαπιστώνεται ότι ΟΛΟΙ οι Συνταξιούχοι 

της πρώην ΑΤΕ έχουν προστατευόμενο, κατά το άρθρο 1 του 

Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ, περιουσιακό δικαίωμα στην απόληψη 

Επικουρικής Σύνταξης, το οποίο, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του 

άρθρου 17 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ ΧΑΝΕΤΑΙ, 

[αποσβένειται], ΜΟΝΟ «στις περιπτώσεις που οι επικουρούμενοι 

και οι δικαιοδόχοι επικούρησης χάνουν το δικαίωμα λήψης 

σύνταξης.» 

4. Επισημαίνεται δε ότι, κατά το άρθρο 3 του Π.Δ. 209/2006, το 

οποίο, όπως ορίζεται ανωτέρω, εφαρμόζεται και στους 

Συνταξιούχους του ΕΛΕΜ, που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο 

ΕΤΑΤ : 

«Στους ήδη συνταξιούχους των Ταμείων καταβάλλονται τα ποσά 

σύνταξης που κατέβαλε το Ταμείο από το οποίο 

συνταξιοδοτήθηκαν». 

5. Η διάταξη αυτή του ως άνω Π.Δ. επαυξάνει, με το κύρος της, τη 

ισχύ της διάταξης του άρθρου 24, παρ. 2 του Κανονισμού του 

ΕΛΕΜ, η οποία διάταξη θεσπίστηκε, όπως και εκείνη του άρθρου 

17 ανωτέρω, το 1987, ήτοι μετά τη θέσπιση από την ΑΤΕ της 

διάταξης του άρθρου 69, παρ. 5 του Οργανισμού της και η οποία 

ρητά ορίζει ότι : 

« 2. Επικούρηση που καταβάλλεται σήμερα από το Επικουρικό 

δεν διακόπτεται έστω και αν με τις διατάξεις του παρόντος η 

χορήγησή της δεν προβλέπεται. Η καταβολή της συνεχίζεται με τις 

διατάξεις του Κανονισμού, βάσει του οποίου χορηγήθηκε.» 

6. Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι η 

υπ΄αριθ. 69/21.5.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, η οποία 

λήφθηκε χωρίς να ασκηθεί, ως όφειλε να είχε συμβεί, veto από 

την Κυβερνητική Επίτροπο, είναι παράνομη, επειδή παραβιάζει 

ευθέως ΟΛΕΣ τις ως άνω διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας και 

του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, πολύ δε περισσότερο την 

υπερνομοθετικής ισχύος, κατ’ άρθρο 28, παρ. 1 του 

Συντάγματος, διάταξη του άρθρου 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ, και, 

για το λόγο αυτό, πρέπει είτε να ανακληθεί άμεσα, από το νέο 

Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, είτε να ακυρωθεί άμεσα, με διαπιστωτική πράξη 



του αρμοδίου Υπουργείου, και να αποδοθούν έντοκα στους 

δικαιούχους τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά. 

Κύριε Υπουργέ, 

Τα Προεδρεία των Συλλόγων Συνταξιούχων ΑΤΕ ζητούν να έχουν 

συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουν αναλυτικά, για 

ΟΛΕΣ τις ειδικότερες επιπτώσεις της κατάστασης αυτής στους 

Συνταξούχους Συναδέλφους μας, οι οποίες επιπτώσεις επιτείνουν, στο 

έπακρο, τις ήδη αρνητικές συνέπειες των μνημονιακών Νόμων στο βιοτικό 

τους επίπεδο. 

Παρακαλούμε για τον ταχύτερο δυνατό καθορισμό του χρόνου της 

αιτούμενης συνάντησης.» 

 

 

 


