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                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Εκπρόσωποι των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων ΑΤΕ, συναντήθηκαν χθες μετά από 

αίτημα τους με την Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 

Εργασίας κα Παυλίνα Καρασιώτου, στην οποία έθεσαν τα εξής θέματα: 

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Επαναχορήγηση των επικουρικών συντάξεων από το ΕΤΕΑΕΠ, σε 

όσους  συναδέλφους διεκόπη με την απόφαση 261/69/21-5-2014 του ΔΣ του πρώην 

ΕΤΕΑ. 

Ενημερώσαμε και εξηγήσαμε στη Γραμματέα ότι η ανωτέρω απόφαση είναι 

παράνομη και καταχρηστική και αντίκειται σε πληθώρα νομοθετικών και 

συνταγματικών διατάξεων,  της τονίσαμε δε ότι την 3-12-2018 δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα της κυβερνήσεως ο Ν. 4578/2018 βάσει του οποίου η επικουρική σύνταξη 

καταβάλλεται εφ’ όρου ζωής, ήτοι ξεκινάει με την συνταξιοδότηση από τον κύριο 

φορέα και λήγει με το θάνατο του συνταξιούχου. 

Σε εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου επαναχορηγήθηκαν όσες συντάξεις διεκόπησαν 

μετά την υπογραφή του, δηλαδή μετά την 3/12/2018. Για λόγους ισονομίας και ίσης 

μεταχείρισης ζητήσαμε να έχει εφαρμογή ο Νόμος και να επαναχορηγηθούν άμεσα 

και οι συντάξεις που διεκόπησαν από το 2014 έως το 2018.  

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων όλων των 

συνταξιούχων του ΤΣΠΑΤΕ, ζητήσαμε από τη Γραμματέα για μεν τις κύριες 

συντάξεις την πλήρη εφαρμογή του Ν. 4387/2016 και σε όλα τα σχετικά άρθρα του, 

για δε τις επικουρικές να κατατεθεί Νομοσχέδιο σύμφωνα με τις πρόσφατες 

αποφάσεις του ΣτΕ την 4-10-2019.  

Επιμείναμε να υπολογιστούν όλες οι συντάξεις,     παλιές και νέες,  επί όλων 

των  αποδοχών που κατεβλήθησαν εισφορές και για όλα τα συντάξιμα χρόνια, 

συνυπολογιζομένου και του χρόνου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη 

και εργαζόμενου μέχρι της συμπληρώσεως του 65ου έτους της ηλικίας σε εφαρμογή 

του άρθρου 127 του Οργανισμού της ΑΤΕ. 

ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: Επιστροφή της διαφοράς Αλληλεγγύης και για τις κύριες συντάξεις, 

όπως μας επεστράφη για τις επικουρικές, διαφορά που θα προκύψει από τον 

επανυπολογισμό της ΕΑΣ στο καταβληθέν ποσό μετά την αφαίρεση των 

μνημονιακών περικοπών και όχι στο αρχικό που κακώς ηέχει υπολογιστεί. 

 

Η κα. Γραμματέας και οι σύμβουλοί της έδειξαν ενδιαφέρον για το ειδικό καθεστώς 

που ίσχυσε στην ΑΤΕ μέχρι τον Ιούλιο 2012 στις σχέσεις της με τους ασφαλιστικούς 

φορείς (ΤΣΠΑΤΕ ΕΛΕΜ και ΑΤΠΕΑΤΕ), καθώς επίσης έδειξε ενδιαφέρον και για 

τον επανυπολογισμό των συντάξεων.  
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Το θέμα της επιστροφής της διαφοράς Αλληλεγγύης που προκύπτει από τον 

υπολογισμό της σε λάθος ποσό, μας είπε ότι είναι αίτημα συνταξιούχων όλων των 

ασφαλιστικών Ταμείων. 

Υπεσχέθη να δει τα θέματα σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

ενόψει και του νομοσχεδίου που προσεχώς θα προωθηθεί προς ψήφιση σε εφαρμογή 

των αποφάσεων του ΣτΕ.  

Με  την ευκαιρία ετέθη και το θέμα των συναδέλφων μας που έχασαν την προθεσμία 

αναγγελίας των απαιτήσεων στην εκκαθάριση, με αποτέλεσμα την απώλεια της 

αποζημίωσης των. Η ίδια μας δήλωσε ότι δεν είναι αρμόδια  για το θέμα αυτό. Θα 

επανέλθουμε στη συνάντηση που θα γίνει σύντομα με το Υπουργείο Οικονομικών. 
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