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Προς τους
1. Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ – κ. Κωνσταντίνου Ευάγγελο - Απόστολο
2. Υποδιοικητή ΕΤΕΑΕΠ – κ. Παγώνη Νικόλαο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΘΕΜΑ : Πολιτική λύση στην άνιση αντιμετώπιση του δικαιώματος στη
λήψη Επικουρικής Σύνταξης, των ασφαλισμένων στον ΕΛΕΜ.

Κύριε Διοικητή,
Κύριε Υποδιοικητή,
Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε με τον Υποδιοικητή, κ.
Παγώνη, οι Σύλλογοι Συνταξιούχοι ΑΤΕ, σας υποβάλλουν, υπόμνημα με
το ιστορικό της υπόθεσης που απασχολεί 2.500 περίπου συνταξιούχους,
συναδέλφους της π. ΑΤΕ bank και τα νέα δεδομένα που έχουν
διαμορφωθεί με τους νόμους 4554/2018 και 4578/2018.
Οι υπάλληλοι της ΑΤΕ έπαιρναν την Επικουρική τους σύνταξη,
από τον ΕΛΕΜ. Αυτό μέχρι την 31.12.2006. Από την 1.1.2007, με τις
γνωστές διαδικασίες, εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ, στη συνέχεια στο ΕΤΕΑ και
σήμερα λαμβάνουν Επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ.
Τον Μάιο του 2014 και συγκεκριμένα στις 21.5.2014, το Δ.Σ. του
ΕΤΕΑ αποφάσισε να δ ι α κ ό ψ ε ι, από την 1.7.2014, τις
καταβαλλόμενες Επικουρήσεις σε 1.405, τότε, Συνταξιούχους της ΑΤΕ
που είχαν, μέχρι τότε, συμπληρώσει το χρόνο ασφάλισής τους στον
ΕΛΕΜ, καθώς και σε όσους το συμπλήρωναν εφεξής.

Αιτιολογική βάση, για την απόφαση αυτή, ήταν το άρθρο 10 του
Κανονισμού του ΕΛΕΜ, βάση, του οποίου πάνω στις Εισηγητικές
Προτάσεις Απονομής Επικούρισης, αναγραφόταν ημερομηνία λήξης της
Επικουρικής Σύνταξης.
Στην πραγματικότητα, στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του
ΕΛΕΜ, υφίσταται μία σαφέστατη διάκριση μεταξύ της λήξης του
δικαιώματος στη λήψη της Επικουρικής Σύνταξης με επιβάρυνση του
ΕΛΕΜ (άρθρο 10) και του δικαιώματος στην εφ’ όρου ζωής καταβολής
της Επικουρικής Σύνταξης τους δικαιούχους Συνταξιούχους με
επιβάρυνση της ΑΤΕ [άρθρο 17].
Οι Σύλλογοι, αφού, δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν αυτή, την
απόφαση, την ομολογουμένως πολύ ταραγμένη τότε χρονική περίοδο,
προσέφυγε στα Δικαστήρια, όπως ήταν υποχρεωμένοι άλλωστε να κάνουν
για να υπερασπίσουν τα δικαιώματα αλλά και το δίκαιο των μελών τους.
Συγχρόνως, έρχονται σε επαφή, με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία
και εξηγούν με όλους τους τρόπους, αυτό που συμβαίνει ΜΟΝΟ στους
Συνταξιούχους της ΑΤΕ, που στην πραγματικότητα είναι μια αυθαίρετη
απόφαση.
Πριν προλάβουν, λοιπόν, τα Δικαστήρια – που είναι γνωστό πόσο
ακόμα θα καθυστερήσουν – να τελεσιδικήσουν, ήρθε το Κράτος να δώσει
τέρμα σ’ αυτό τον παραλογισμό.
Έτσι, με τους νόμους 4578 και 4554/3.12.2018
επικουρική σύνταξη, δεν διακόπτεται από 3.12.2018 και μετά.

καμία

Ειδικότερα :
 Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 1 του Νόμου 4578/2018, οι
διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 4554/2018 που αφορούν στις
Κύριες Συντάξεις, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Επικουρικές
Συντάξεις, όπως, μεταξύ άλλων, σ’ ότι ειδικότερα αφορά στη λήξη
του δικαιώματος στην Επικούριση.
Μεταξύ των διατάξεων αυτών, περιλαμβάνεται και η διάταξη της
παραγράφου 5, η οποία ορίζει ότι :
« Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη

αντίθετη ειδική ή γενική διάταξη ».
 Σύμφωνα με τα παραπάνω, η
Κανονισμού του ΕΛΕΜ, είναι
αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 8,
και όχι μόνο δεν καταργείται αλλά

διάταξη του άρθρου 17 του
πλήρως ταυτισμένη με την
παρ. 1 του Νόμου 4578/2018,
ενισχύεται.

Αντίθετα, η διάταξη του άρθρου 10 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ,
έστω και με τον εσφαλμένο τρόπο που την έχει ερμηνεύσει και
εφαρμόσει το ΕΤΕΑΕΠ, έχει τυπικά καταργηθεί από την
3η.12.2018, αφού η ουσιαστική της κατάργησή της είχε επέλθει,
με το άρθρο 38, παρ. 2 του Νόμου 3522/2006, από την
1η.1.2007, λόγω της απαλλαγής του ΕΛΕΜ και της ΑΤΕ από το
ετήσιο βάρος των Επικουρικών Συντάξεων, κατά τη χρονική
αναλογία ενός εκάστου εξ αυτών, όπως η αναλογία αυτή
προσδιοριζόταν από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
10,15,17 και 24 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ.
Συνεπώς, από την 3η.12.2018 υπάρχει μια άνιση μεταχείριση
μεταξύ Συνταξιούχων του ΕΛΕΜ με τα ίδια ασφαλιστικά
χαρακτηριστικά.
Πράγματι, από 3.12.2018 και μετά οι Συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ
δεν χάνουν πλέον το δικαίωμά τους στην Επικούριση, ενώ αντίθετα
2.500 – 3.000 Συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ, από 1.7.2014 και μέχρι την
ισχύ του Νόμου 4578/2018, έχουν ήδη υποστεί, την άνευ νομίμου
ερείσματος, διακοπή του δικαιώματος τους αυτού.
Ζητάμε, λοιπόν, τη συμβολή σας, έτσι ώστε το θέμα αυτό, για τους
συναδέλφους που ο νόμος 4578/2018 «ξέχασε», να τελειώσει γρήγορα,
εκτός δικαστικών αιθουσών, με νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο σχετικό
νομοσχέδιο γιατί είναι θέμα ισότητας και ίσης μεταχείρισης
ασφαλισμένων.
Είμαστε, πάντα στη διάθεσή σας, για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.
Με Εκτίμηση,
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε
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