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Αθήνα, 19 Απριλίου 2021 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
 
ΘΕΜΑ: «Το Συνταγματικό Δικαίωμα της Επικούρησης και η άρνηση χορήγησης της σε 1.500 συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ» 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Στο άρθρο 8 του ν.4578/2018 ορίζεται ότι το άρθρο 1 του ν.4554/2018 εφαρμόζεται αναλόγως για την έναρξη και λήξη του δικαιώματος 
επικουρικής σύνταξης από το τ. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Προϋπόθεση για την έναρξη 
καταβολής της επικουρικής σύνταξης είναι η προηγούμενη συνταξιοδότηση από το φορέα κύριας ασφάλισης. Στο δε άρθρο 1 του άνω 
νομοθετήματος 4554/2018 και στην παρ.4 ορίζεται ότι το δικαίωμα σε σύνταξη λήγει  α) στη σύνταξη λόγω γήρατος, στο τέλος του μήνα 
κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου.  
Με τα ανωτέρω νομοθετήματα τέθηκαν ενιαίοι κανόνες ως προς την έναρξη και λήξη του δικαιώματος στην χορήγηση της σύνταξης ενώ 
καταργήθηκε κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.  
 
Μια ομάδα όμως συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ, περί τα 1.700 άτομα, από το 2014, στερούνται άδικα και παράνομα την παροχή της 
επικουρικής σύνταξης κατά παράβαση του Συντάγματος, αρ. 25 παρ. 2 και της ισχύουσας νομοθεσίας.  
Γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο 25 παρ. 2, όπως επιβεβαιώνεται και με τη θέσπιση του άρθρου 8 
του ν. 4578/2018, η καταβολή της επικουρικής σύνταξης χορηγείται στο διηνεκές και όσο υφίσταται η χορήγηση κύριας σύνταξης.  
 
Το Συνταγματικό αυτό Δικαίωμα έχει, από το 2014 έως σήμερα, πλήρως καταστρατηγηθεί σε αυτή την κατηγορία  συνταξιούχων της 
πρώην ΑΤΕ, στους οποίους καταβάλλονταν η επικουρική σύνταξη από την ημέρα που συνταξιοδοτήθηκαν και μέχρι την μέχρι την 
έκδοση της υπ΄ αριθμ. 261/21-05-2014 απόφασης του Δ.Σ του τ. Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, με την οποία θεωρήθηκε ότι 
το δικαίωμα της λήψης επικουρικής σύνταξης στους συνταξιούχους του ΕΛΕΜ έχει ημερομηνία λήξης.  
 
Ειδικότερα με την υπ’αριθμ. 261 στις 21/5/2014 απόφαση του Δ.Σ του τ. ΕΤΕΑ, η ανωτέρω κατηγορία συνταξιούχων της τ. ΑΤΕ στερείται 
παράνομα την καταβολή της μέχρι και σήμερα, παρά τις ρητές διατάξεις του Συντάγματος και των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων, 
που επιβάλουν τη χορήγηση της επικούρησης καθ’ όλη τη διάρκεια που παρέχεται η κύρια σύνταξη. 
 
Για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της συνταγματικής αρχής της ισότητας, φρονούμε ότι τουλάχιστον μετά την δημοσίευση 
του άρθρου 8 του ν.4578/2018, η παροχή της επικουρικής σύνταξης θα πρέπει να καταβληθεί και σ΄ αυτή την κατηγορία των 
συνταξιούχων, αναδρομικά από τη δημοσίευση του εν λόγω νομοθετήματος.  
 
Ερωτάτε ο κ.κ. Υπουργός: 
 
α. Προτίθενται να σεβαστούν και να εγγυηθούν την καταβολή της επικουρικής σύνταξης στην ως άνω κατηγορία συνταξιούχων της ΑΤΕ;  
 
β. Προτίθενται να ενεργήσουν και με νομοθετική ρύθμιση να λύσουν το πρόβλημα άμεσα ώστε να καταβάλλεται και σε αυτούς η 
επικουρική σύνταξη , όπως στους λοιπούς συναδέλφους τους και να πάψει να υφίσταται αυτή η δυσμενής διάκριση εις βάρος τους, 
όταν μάλιστα από τη δημοσίευση του άρθρου 8 του ν.4578/2018 έχει εκλείψει κάθε δικαιολογητικός λόγος για τη μη χορήγηση της 
επικουρικής σύνταξης ; 
 
 

Η Ερωτώσα Βουλευτής 
 
 
 
 

Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου 


