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Προς το
Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ
κύριο Αθανάσιο Καποτά
Ενταύθα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΘΕΜΑ : Τα Δικαιώματα των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΛΕΜ.
Κύριε Διοικητή,
1.
Σε συνέχεια μιας μακράς σειράς Υπομνημάτων μας, σχετικών με τα
δικαιώματα των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΛΕΜ και
διαπιστώνοντας ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει επιδειχθεί η από μέρους του
ΕΤΕΑΕΠ επιβαλλόμενη συμμόρφωση προς τις επιταγές του Νόμου,
υποβάλλουμε το παρόν, σε μια ύστατη προσπάθεια να πείσουμε για το
βάσιμο, δίκαιο και νόμιμο των θέσεών μας, όπως αυτές αναλύονται στη
συνέχεια.
2.
Σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 2 του Νόμου 3522/2006, οι
ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο
ΕΤΑΤ από 1.1.2007. Ακολούθως, οι συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ, ως
συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ, και οι ασφαλισμένοι του, ως ασφαλισμένοι στο
ΕΤΕΑΜ από 28.7.2012, εντάχθηκαν από 1.3.2013 οι μεν και από
1.1.2013 οι δε στο ΕΤΕΑ, νυν ΕΤΕΑΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 36, παρ. 1, 48 παρ. 2 και 37, παρ. 1β του Νόμου 4052/2011
αντίστοιχα.
3.
Εξάλλου, κατ’ άρθρο 38, παρ. 2 του Νόμου 3522/2006, στους
Ασφαλισμένους και Συνταξιούχους και του ΕΛΕΜ αναφέρονται οι διατάξεις
του άρθρου 3 του Π.Δ. 209/2006, οι οποίες ρητά ορίζουν την εφαρμογή
των διατάξεων του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, όπως αυτές ισχύουν, στους
ασφαλισμένους και συνταξιούχους.
Κατ’ ανάλογο τρόπο, το άρθρο 47, παρ. 1, του Νόμου 4052/2011 ρητά
ορίζει ότι :

«Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού αυτού [σ.σ. του ΕΤΕΑ], εξακολουθούν
να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων –
τομέων και κλάδων, η γενικότερη νομοθεσία και ο ν. 4046/2012, όπως
ισχύουν».
4.

Η παράγραφος 5, του άρθρου 3 του ΠΔ 209/2006 ρητά ορίζει ότι :

«5. Για θέματα που αφορούν την έναρξη, λήξη και αναστολή καταβολής
της σύνταξης, καθώς και παραγραφής των απαιτήσεων εφαρμόζονται οι
καταστατικές διατάξεις των Ταμείων».
5.
Τα άρθρα 9 και 17 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ ορίζουν αντίστοιχα την
έναρξη και λήξη του δικαιώματος στη λήψη Επικουρικής Σύνταξης, ως
εξής:
Άρθρο 9 : Έναρξη Δικαιώματος

«Μηνιαίας επικούρησης δικαιούνται, σύμφωνα με όσα ειδικότερα
ορίζονται στο άρθρο 12 :
α) Όλοι όσοι παίρνουν ή θα πάρουν στο μέλλον σύνταξη εξ ιδίου δικαίου
(άμεσα ασφαλισμένοι) από το Τ.Σ.Π.ΑΤΕ.
[…]».
Άρθρο 17 : Λήξη Δικαιώματος

« Χάνουν το δικαίωμα λήψης επικούρησης οι επικουρούμενοι και οι
δικαιοδόχοι επικούρησης σ’ εκείνες τις περιπτώσεις που χάνουν το
δικαίωμα λήψης σύνταξης από το Τ.Σ.Π.ΑΤΕ».
6.
Αβίαστα διαπιστώνεται από τα παραπάνω ότι οι Συνταξιούχοι του
ΕΛΕΜ έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα στη λήψη Επικουρικής Σύνταξης
για όσο χρόνο οι ίδιοι και οι τυχόν δικαιοδόχοι τους λαμβάνουν Κύρια
Σύνταξη.
Τόσο απλά!
7.
Το δικαίωμα αυτό των συνταξιούχων της ΑΤΕ ρητά αναγνωρίζει ο
Νόμος 4052/2011 στο άρθρο 48, παρ. 2, όπου ορίζει ότι :

«2. Στο ΕΤΕΑ μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων ταμείων – τομέων
και κλάδων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.
8.
Επειδή η Διοίκηση και οι Υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ έχουν υπηρεσιακό
καθήκον να τηρούν το Νόμο 4052/2011, το Π.Δ. 209/2006 και τον
Κανονισμό του ΕΛΕΜ,

σας καλούμε
για ύστατη φορά και παρακαλούμε να μη μας ωθήσετε σε αναζήτηση της
δικαίωσης δι’ άλλης νόμιμης οδού :
[1] να αναγνωρίσετε ότι το δικαίωμα στη λήψη Επικουρικής Σύνταξης,
όπως ορίζει και η 102 ΔΣΕ, είναι αορίστου διαρκείας, ΧΩΡΙΣ εκ των
προτέρων προσδιορισμένο χρόνο λήξης,
[2] να ανακαλέσετε την παράνομη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ της
21.5.2014 και να σταματήσετε να τη συνεχίζετε,
[3] να καταβάλλετε, σε όλους όσους έχετε παρανόμως διακόψει την
Επικουρική τους Σύνταξη, τα δικαιούμενα αναδρομικά ποσά και
μάλιστα νομιμοτόκως,
[4] να τροποποιήσετε οικόθεν όλες τις Πράξεις Απονομής Επικούρησης
που έχετε εκδώσει, ως ΕΤΕΑ - ΕΤΕΑΕΠ, ως προς τη φερόμενη
ημερομηνία λήξης καταβολής της δικαιούμενης Επικούρησης.
Με Εκτίμηση
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας της Πρόνοιας
 Γραφείο κυρίας Υπουργού
 Γραφείο κυρίου Υφυπουργού
2) Συνήγορο του Πολίτη, με την παράκληση της παρέμβασής του.

