
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ 

e - mail : silsinate@hotmail.com 
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Σχετικά με το γνωστό θέμα της διακοπής της Επικούρισης 
Σύνταξης (τελευταία ανακοίνωση 7.9.2020)  που μας απασχολεί 

δικαστικά και συνδικαλιστικά από το 2014, σας θυμίζουμε ότι μετά από 

ενέργειες, καταφέραμε να σταματήσουμε την ολική διακοπή της 
Επικουρικής Σύνταξης, σε όσους συμπλήρωναν το χρόνο ασφάλισης, 

από το Δεκέμβριο του 2018 και μετά. 

Το πρόβλημα παραμένει για 2.500 χιλιάδες περίπου 
συναδέλφους, που από το 2014 έως το Δεκέμβριο του 2018, είχαν 

συμπληρώσει το φερόμενο ως χρόνο ασφάλισής τους και εφαρμόστηκε η 
απόφαση του Δ.Σ. του  ΕΤΕΑΠ, για την ολική διακοπή της. 

Η αγωγή, που μετά το νόμο του 4578/2018, εμπλουτίστηκε με 

Πρόσθετους Λόγους, ευτυχώς, δεν πήρε άλλη αναβολή και συζητήθηκε 

στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στις 18.9.2020. 

Μέχρι αύριο (23.9.2020)  έχει δικαίωμα το ΕΤΕΑΕΠ να καταθέσει 

Υπόμνημα κατά των θέσεών μας, και μετά την γνωστοποίησή τους, προς 

εμάς, έχουμε το δικαίωμα να τους αντικρούσουμε, εντός των επομένων 

τριών εργασίμων  ημερών. 

 Συνεπώς, μέχρι την επόμενη Δευτέρα (28.9.2020) θα κλείσει 

οριστικά ο φάκελος και θα περιμένουμε την απόφαση. 

 Συνδικαλιστικά, συνεχίζουμε τις πιέσεις προς όλους τους 

αρμόδιους Φορείς, προκειμένου, να έχουμε πιο γρήγορα αποτελέσματα.  

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΜΕ   

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ     

(ν. 4051 ΚΑΙ 4093/12) 

Επειδή πολλοί, μας ρωτάτε ποιο είναι το χρηματικό ποσό των 

αναδρομικών, στην Κύρια Σύνταξη, που αναμένεται να καταβληθούν, 

σας δείχνουμε, έναν εύκολο τρόπο να τα υπολογίσετε (πλήρες ενημέρωση 

στο site του Συλλόγου ανακοίνωση 10.9.2020) : 



 
 Το δικαιούμενο ποσό ισούται με το άθροισμα των μηνιαίων 

μειώσεων των δύο πιο πάνω Νόμων, το οποίο 

πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 11,067, δηλαδή το 

διάστημα των 11 μηνών και 2 ημερών. 

 
 Εάν δεν μπορείτε να υπολογίσετε τη μείωση του Νόμου 

4051/12 και δεν είχατε μεταβολές μετά τον Ιανουάριο 

2015, αναζητήσετε το Εκκαθαριστικό του μήνα αυτού από 

το ΤΣΠΑΤΕ. 

 
 Εάν, όμως, κατά την περίοδο 11.6.2015 – 12.5.2016, 

είχατε μεταβολές στα ποσά των δύο ως άνω μειώσεων της 

Κύριας Σύνταξής σας, τότε κάθε επιμέρους άθροισμα των 

δύο αντισυνταγματικών μειώσεων πρέπει να 

πολλαπλασιαστεί επί την αντίστοιχη διάρκειά του, σε 

μήνες/μέρες, και να προστεθούν τα γινόμενα που θα 

προκύψουν. 

 

Οι κληρονόμοι δικαιούνται την αναλογία τους, από το ποσό που 

θα καταβαλλόταν στο/η Συνάδελφο/φισσα που έφυγε. 
 

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

 
 

 


