Αθήνα 2.6.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων ΑΤΕ, αντιδρώντας στην υπ’ αρ.
69/21.5.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, για τη

ΔΙΑΚΟΠΗ

καταβολής των Επικουρικών Συντάξεων σε όσους Συνταξιούχους
συμπληρώνουν

το

χρόνο,

που

προβλέπει

η

Πράξη

Απονομής

Επικούρησής τους, στείλαμε στους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό
Εργασίας καθώς και στον Πρόεδρο του ΕΤΕΑ το ακόλουθο Υπόμνημα :

«1.

Σχκθσλα κε ην σο άλσ ζρεηηθφ, ην Γ.Σ. ηνπ ΔΤΔΑ, έιαβε απφθαζε, γηα ηε
Γηαθνπή Καηαβνιήο ηεο δηθαηνχκελεο Δπηθνχξεζεο απφ Σπληαμηνχρνπο ηεο
ΑΤΔ θαη εθεμήο ζπληαμηνδνηνχκελνπο πξώελ αζθαιηζκέλνπο ζηνλ ΔΛΔΜ,
ακέζσο κφιηο ζπκπιεξσζεί ν ρξφλνο, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 10,
[πξψηε πξφηαζε], ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΔΛΔΜ.
1. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ε απφθαζε απηή έιαβε ππφςε ηελ εκεξνκελία, ε νπνία
αλαγξάθεηαη ζηηο Πξάμεηο Απνλνκήο Δπηθνύξεζεο ηνπ ΔΛΔΜ, σο «ΛΗΞΗ
ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΒΟΗΘΗΜΑΣΟ» θαη ε νπνία εκεξνκελία, βεβαίσο,
αληηζηνηρεί ζην ρξφλν πνπ νξίδεη ε πξψηε πξφηαζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ ΔΛΔΜ.
2. Όπσο, φκσο, αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο, ε απφθαζε απηή ηνπ Γ.Σ.
ηνπ ΔΤΔΑ είλαη ΠΑΡΑΝΟΜΗ θαη, θαη’ αθνινπζία, απνιύησο εζθαικέλε,
γεγνλφο πνπ επηβάιεη ηελ ΑΜΔΗ αλάθιεζή ηεο.
3. Δίλαη δε θαλεξφ φηη πξνθεηκέλνπ νη ζηγφκελνη λα ΜΗΝ έρνπλ ζηνηρεία λα
αληηδξάζνπλ, δφζεθε, θαη’ επζεία παξάβαζε ησλ επηηαγψλ ηνπ άξζξνπ 12,
παξ. 2 ηνπ Νφκνπ 2472/1977, πεξί ηεο «Πξνζηαζίαο ηνπ Αηφκνπ απφ ηελ
Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα», εληνιή λα ΜΗ
ρνξεγνύληαη, ζηνπο έρνληεο ιάβεη Δπηθνπξηθή Σχληαμε απφ ηνλ ΔΛΔΜ,
αληίγξαθα ησλ δηθώλ ηνπο Πξάμεσλ Απνλνκήο Δπηθνχξεζεο, γεγνλφο πνπ
ΓΔΝ ζπλάδεη κε ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κέζα ζε κηα
επλνκνχκελε δεκνθξαηηθή ρψξα.
4. Πξνο πιήξε απφδεημε ηνπ παξαλόκνπ θαη λόκσ αβάζηκνπ ηεο απφθαζεο απηήο
ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΔΤΔΑ, ζέηνπκε ππφςε ζαο ηα εμήο :
5.1.

Σχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΔΛΔΜ, νη αζθαιηζκέλνη ζην
Δπηθνπξηθφ απηφ Τακείν ιακβάλνπλ ηε δηθαηνχκελε Δπηθνχξεζε εθ’ όξνπ
δσήο, δεδνκέλνπ φηη, θαηά κελ ηελ πξψηε πξφηαζε ηνπ άξζξνπ απηνχ, ν
ΔΛΔΜ θαηαβάιεη ηελ Δπηθνχξεζε, γηα όζν ρξόλν ν αζθαιηζκέλνο έρεη
θαηαβάιεη ηηο πξνο απηφλ εηζθνξέο ηνπ, θαηά δε ηε δεχηεξε πξφηαζε ηνπ
ηδίνπ άξζξνπ, εθφζνλ εμαληιεζεί ν ρξφλνο απηφο, ηε δηθαηνχκελε

Δπηθνχξεζε είρε λόκηκε ππνρξέσζε, εθ ηνπ ηζρχ λφκνπ έρνληνο
Οξγαληζκνχ ηεο, λα ζπλερίζεη λα ηελ θαηαβάιιεη ε ΑΤΔ, εθ’ όξνπ δσήο
ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΔΛΔΜ ππαιιήισλ ηεο θαζψο θαη ησλ
δηθαηνδφρσλ θιεξνλφκσλ ηνπο.
5.2.

Πξάγκαηη, ην άξζξν 69, παξ.5 ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο ΑΤΔ, ξεηά φξηδε φηη :

«Γη’ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, εθάπαμ ιακβαλνκέλεο ηε πξνηάζεη
ηνπ Γηνηθεηνχ, ε Τξάπεδα ρνξεγεί θαη’ έηνο εηο ηνλ παξά ησ Τακείσ Υγείαο
Υπαιιήισλ ΑΤΔ «Δηδηθφλ Λνγαξηζκφλ Βνεζεκάησλ Μειψλ» ην απαηηνχκελνλ
εθάζηνηε πνζφλ, αλαγξαθφκελνλ εηο ηνλ εηήζηνλ πξνυπνινγηζκφλ ησλ εμφδσλ
Γηνηθήζεσο απηήο, πξνο αληηκεηώπηζηλ ηεο επηδνηήζεσο ησλ εθηόο ηνπ

ινγαξηαζκνύ ηνύηνπ πληαμηνύρσλ
ΑΣΔ σο θαη ησλ
ιακβαλόλησλ βνήζεκα ζπληαμηνύρσλ δη νηαλδήπνηε αηηίαλ .

κε

Η επηδφηεζηο πξνο ηνπο ζπληαμηνχρνπο ζα γίλεηαη ππφ ηνπο ηδίνπο φξνπο, πθ’ νπο
ρνξεγείηαη επηθνχξεζηο ππφ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Βνεζεκάησλ Μειψλ θαη δη’
όζνλ ρξόλνλ ρνξεγείηαη ζύληαμηο. (ΦΔΚ Β’ 694/2 10 1984)».
5.3.

Με ηα δεδνκέλα απηά, θαη έρνληαο ππφςε φηη ΟΛΔ νη Δπηθνπξηθέο
πληάμεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα κεγάια Δπηθνπξηθά Τακεία ηεο ρψξαο
θαηαβάιινληαη εθ’ φξνπ δσήο, νη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΔΛΔΜ
πξνγξακκάηηζαλ ην πέξαο ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπο βίνπ, κε βάζε
ην λφκηκν δηθαίσκά ηνπο, ηεο εθ’ όξνπ δσήο, δειαδή, είζπξαμεο ηεο
Δπηθνχξεζήο ηνπο, δηθαίσκα πνπ ΓΔΝ δχλαηαη λα αλαηξαπεί εθ ησλ
πζηέξσλ, ήηνη ΜΔΣΑ ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο.

5.4.

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127, παξ. 2, εδάθηα γ, δ
θαη ε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο ΑΤΔ, ε Τξάπεδα είρε αλαιάβεη ξεηή ππνρξέσζε
φπσο :

«γ) Αη αλαινγνύζαη

πξνο ηα Αζθαιηζηηθά Τακεία ηνπ Πξνζσπηθνχ
εηζθνξαί (Σξαπέδεο θαη ππαιιήινπ) επί ησλ απνδνρψλ ησλ θαηά ηα άλσ
απηνδηθαίσο απνρσξνχλησλ, ιφγσ νξίνπ ειηθίαο, ππαιιήισλ θαηαβάιινληαη
ππό ηεο Σξαπέδεο θαη βαξύλνπλ απηήλ κέρξη ηεο ζπκπιεξψζεσο πθ’ ελφο
εθάζηνπ ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ή θαη ελσξίηεξνλ ελ πεξηπηψζεη ηπρφλ ζαλάηνπ.
δ) Η ζύληαμηο θαη αη ινηπαί αζθαιηζηηθαί παξνραί ησλ θαηά ηα άλσ
απηνδηθαίσο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο απνρσξνχλησλ ππαιιήισλ βαξύλνπλ ηελ
Σξάπεδαλ κέρξη ζπκπιεξψζεσο πθ’ ελφο εθάζηνπ ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ή
θαη ελσξίηεξνλ ελ πεξηπηψζεη ζαλάηνπ. Τν εθ’ άπαμ βνήζεκα Πξφλνηαο
θαηαβάιιεηαη ππφ ηεο Τξαπέδεο ρξεψζεη ηνπ Τακείνπ Σπληάμεσλ θαη απνδίδεηαη
απηή ππφ ηνχηνπ αηφθσο ελ εθάζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηπηψζεη θαζ’ ήλ ζπκπιεξνχηαη
πθ’ ελφο εθάζηνπ ησλ απνρσξνχλησλ ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ή θαη ελσξίηεξνλ ελ
πεξηπηψζεη ζαλάηνπ (ΦΔΚ Β’ 291/30.5.83).
ε) Αη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκέλσλ εδαθίσλ γ θαη δ (πεξί θαηαβνιήο ππφ ηεο
ηξαπέδεο ησλ εηζθνξψλ ζπληάμεσλ θιπ) έρνπλ εθαξκνγήλ επί ησλ
ππεξεηνύλησλ ηελ 24.9.1975 θαη ησλ εθ’ εμήο δηνξηζζέλησλ ή
δηνξηδνκέλσλ εηο ηελ Τξάπεδαλ κνλίκσλ ππαιιήισλ παληφο βαζκνχ θαη θιάδνπ

ησλ απνρσξεζάλησλ ή απνρσξνχλησλ πξν ηεοζπκπιεξψζεσο ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο
ειηθίαοησλ επί ηε βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ (ΦΔΚ Β’291/30.5.1983).»
5.5.

Δπηζεκαίλεηαη, πάλησο, φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15, παξ. 1 & 2 ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ ΔΛΔΜ, νη εηζθνξέο εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ, πνπ
θαηέβαιε ε ΑΤΔ ζην Λνγαξηαζκφ απηφ, γηα θάζε ππάιιειφ ηεο, απφ ηε ιχζε
ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο θαη κέρξηο ψηνπ απηφο ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο
ηεο ειηθίαο ηνπ, ΓΔΝ πξνζαπμάλνπλ ην ρξόλν αζθάιηζήο ηνπ, φπσο ν
ρξφλνο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ.

Σπγθεθξηκέλα, ην σο άλσ άξζξν 15 πξνβιέπεη φηη :¨

« Υξνληθά όξηα επηθνύξεζεο
1. Η επηθνύξεζε παξέρεηαη από ηελ εκεξνκελία εμόδνπ από ηελ
ππεξεζία θαηά ην άξζξν 10 ηνπ παξόληνο.
Η δηαδξνκή ηνπ ρξφλνπ ππνινγίδεηαη εληαία γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ηα
κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ γηα ην κεηά ην ζάλαηφ ηνπ ρξφλν.
2. Πξνθεηκέλνπ γηα κηζζσηνύο πνπ εμήιζαλ ή πξόθεηηαη λα εμέιζνπλ
ζην κέιινλ από ηελ ππεξεζία ζύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ
Οξγαληζκνύ ηεο ΑΣΔ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ρξόλν έλαξμεο
θαηαβνιήο επηθνύξεζεο εθ κέξνπο ηνπ Δπηθνπξηθνύ ιακβάλεηαη
ππόςε ε ρξνλνινγία εμόδνπ».
5.6.

Με ηα δεδνκέλα απηά, γίλεηαη άκεζα αληηιεπηό φηη ε Δπηθνπξηθή Σχληαμε
ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΔΛΔΜ, φπσο ΟΛΩΝ γεληθά ησλ αζθαιηζκέλσλ
ζηνπο Φνξείο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ησλ άιισλ Τξαπεδψλ, ζηεξηδφηαλ
ζην Σχζηεκα ησλ Δγγπεκέλσλ Παξνρώλ.

5.7.

Δλ φςεη, φκσο, ηεο ππνρξέσζεο γηα θαζνιηθή εθαξκνγή απφ ην Τξαπεδηθφ
Σχζηεκα ηεο Φψξαο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ην σο άλσ
Σχζηεκα Δγγπεκέλσλ Παξνρψλ ησλ Δπηθνπξηθψλ αιιά θαη ησλ Κπξίσλ
Σπληάμεσλ, έζεηε ζε άκεζν θίλδπλν ην Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο
Διιεληθψλ, θπξίσο, Τξαπεδψλ.

5.8.

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζνβαξφηαηνπ απηνχ πξνβιήκαηνο, κε ην Νφκν
3371/2005, ζεζπίζηεθε ην ΔΤΑΤ, ζην δε άξζξν 62, παξ. 6 ηνπ Νφκνπ απηνχ
ξεηά πξνβιέπεηαη φηη :

« Σηελ πεξίπησζε απηή ην ηακείν δελ δηαιχεηαη νχηε ζίγεηαη ε
πεξηνπζία ηνπ. Ο εξγνδόηεο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη πξνο
ην ΔΣΑΣ ην πνζό ηεο δαπάλεο πνπ ηνπ αλαινγεί. Σν πνζό
ηεο δαπάλεο πξνζδηνξίδεηαη κεηά από εηδηθή νηθνλνκηθή
κειέηε, ε νπνία αλαηίζεηαη από ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθώλ θαη εθπνλείηαη κέζα ζε έλαλ κήλα από

ηελ αλάζεζή ηεο. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε
ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, κεηά γλψκε ηνπ Σπκβνπιίνπ Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο (Σ.Κ.Α.), θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο δηαρείξηζεο
θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ ζεκάησλ, ν ηξφπνο θαηαλνκήο ρξνληθά ηνπ
πνζνχ ηεο δαπάλεο πνπ ζα θαηαβάιιεη ν εξγνδφηεο θαη θάζε ζέκα
αλαγθαίν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ».
5.9.

Με βάζε ηε λνκνζεηηθή απηή ξχζκηζε, ε εηαηξεία αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ
PRUDΔΝTIAL επηιέρζεθε, απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, λα δηελεξγήζεη
ηε ζρεηηθή Αλαινγηζηηθή Μειέηε, γηα ηνλ ΔΛΔΜ θαη ηελ ΑΤΔ, ιακβάλνληαο
ππφςε :
[1] Σχκθσλα κε ην άξζξν 58, παξ. 1 ηνπ λφκνπ 3371/2005, φζνη πξνζιήθζεθαλ
ζηελ ΑΤΔ κεηά ηελ 1.1.2005 είραλ ππαρζεί απεπζείαο ζην ΔΤΔΑΜ θαη
ΟΤΓΔΜΙΑ ζρέζε είραλ κε ηνλ ΔΛΔΜ.
[2] Σχκθσλα δε κε ην άξζξν 18, παξ. 1 ηνπ Νφκνπ 1902/1990, φζνη είραλ
πξνζιεθζεί ζηελ ΑΤΔ κεηά ηελ 1.1.1993 ζα είραλ Πνζνζηφ Αλαπιήξσζεο ησλ
ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ηνπο 20%, [αληί 36% πνπ είραλ νη παιαηφηεξνη], φπσο
είραλ ΟΛΟΙ γεληθά νη επηθνπξνχκελνη ηνπ ΔΤΔΑΜ, θάησ απφ ην νπνίν φξην ν
Νφκνο απαγφξεπε λα πέζεη ην πνζνζηφ απηφ.

5.10. Η Αλαινγηζηηθή απηή Μειέηε θαηέδεημε φηη ε ΑΤΔ όθεηιε, ζχκθσλα κε ην
Νφκν 3371/2005 θαζψο θαη ην Π.Γ. 209/2006, λα θαηαβάιιεη, ζην κελ
ΔΤΑΤ, [γηα ηα εηδηθά αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ηεο Αλαινγηζηηθήο Μειέηεο
ηνπ 16%], ην πνζφ ησλ 380,02 εθαη. επξώ, ζην δε ΔΤΔΑΜ, [γηα ηα γεληθά
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ηεο Αλαινγηζηηθήο Μειέηεο ηνπ 20%], ην πνζφ
ησλ 553,33 εθαη. Δπξώ, πνζά κε ηα νπνία ζα θαιχπηνληαλ ΟΛΔ νη
κειινληηθέο ππνρξεώζεηο ηεο Τξάπεδαο απηήο πξνο ηνπο Σπληαμηνχρνπο
θαη ηνπο εθεμήο ζπληαμηνδνηνχκελνπο παιαηφηεξνπο, θπξίσο,
αζθαιηζκέλνπο ζηνλ ΔΛΔΜ, νη νπνίεο ππνρξεψζεηο απνξξένπλ απφ ηηο άλσ
δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο.
5.11. Δπηζεκαίλεηαη, ζην ζεκείν απηφ, φηη νη Σπληαμηνχρνη θαη νη εθεμήο
ζπληαμηνδνηνχκελνη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΔΛΔΜ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο
ηνπ σο άλσ άξζξνπ 69 ην Οξγαληζκνχ ηεο ΑΤΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 11, παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΔΛΔΜ, έρνπλ
πξνζηαηεπόκελν, θαηά ην άξζξν 1 ηνπ Π.Π.Π. ηεο ΔΣΓΑ, πεξηνπζηαθό
δηθαίσκα επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο, φπσο έρεη
γεληθφηεξα θξίλεη θαη ην ΔΓΓΑ.
5.12. Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38, παξ. 2 ηνπ Νφκνπ 3522/2006, νη
Σπληαμηνχρνη θαη νη Αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΔΛΔΜ ππαρζήθακε ππνρξεσηηθά,
σο άηνκα, ζην ΔΤΑΤ, εθαξκνδφκελσλ, θαηά ηα ινηπά, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 62, παξ. 6 ηνπ Νφκνπ 3371/2005 θαη ησλ Π.Γ. 209/2006.
ΟΜΩ, ζ’ φηη εηδηθφηεξα αθνξά ζηηο σο άλσ ΓΤΟ [2] ΞΔΥΩΡΙΣΔ,
θαηά ηελ Αλαινγηζηηθή Μειέηε, νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηεο ΑΤΔ, γηα ηελ

θάιπςε ησλ κειινληηθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ, πξνο ην ΔΣΑΣ πιένλ, ην
νπνίν είρε αλαιάβεη ηελ θαηαβνιή ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ ηνπ 36% θαη ΟΥΙ
ΜΟΝΟ ηνπ 16% ηεο Δπηθνχξεζεο, φπσο πξνέβιεπε ην άξζξν 61 ηνπ
Νφκνπ 3371/2005, ε σο άλσ δηάηαμε ηνπ Νφκνπ 3522/2006 νξίδεη, επί
ιέμεη, φηη:

« Η νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ ΔΣΑΣ θαη ηνπ ΔΣΔΑΜ
από ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3371/2005 θαη ηνπ
παξόληνο άξζξνπ θαιύπηεηαη, πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ από
ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΔΜ εηζθνξώλ εξγαδνκέλνπ
θαη εξγνδόηε, [ζ.ζ. πξάγκα πνπ ΓΔΝ πξνβιέπεηαη σο έζνδν ηνπ ΔΤΑΤ ην
άξζξν 63 ηνπ Νφκνπ 3371/2005], από ηελ θαηαβνιή από ηελ Αγξνηηθή
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. ηνπ πνζνύ ησλ ηξηαθνζίσλ νγδόληα
εθαηνκκπξίσλ (380.000.000) επξώ. Απφ ην πνζφ απηφ ηα δηαθφζηα
νγδφληα εθαη. (280.000.000) επξψ θαηαβάιινληαη εληφο ηνπ κελφο
Ιαλνπαξίνπ 2007 θαη ην ππφινηπν πνζφ, ζαλ έθηαθηε εηζθνξά, ησλ
εθαηφ εθαη. (100.000.000) επξψ θαηαβάιιεηαη ζε 10 ηζφπνζεο
εηήζηεο δφζεηο ζηελ αξρή θάζε έηνπο.
Η πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8
ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ ΔΛΔΜ εηζθνξά ηεο ΑΤΔ κεηψλεηαη ζηαδηαθά
θαη ηζφπνζα απφ 9% ζε 7,5% εληφο ηξηψλ (3) εηψλ, αξρήο
γελνκέλεο απφ 1.1.2007. Με ηα παξαπάλσ πνζά ησλ έθηαθησλ
εηζθνξώλ θαη νηθνλνκηθώλ επηβαξύλζεσλ πξνο ην ΙΚΑ – ΔΣΑΜ
ΚΑΙ ΔΣΑΣ – ΔΣΔΑΜ εμαληιείηαη ε ππνρξέσζε ηεο Αγξνηηθήο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα θάιπςε επηπιένλ εηζθνξώλ ή
παξνρώλ πξνο ηα Σακεία απηά πνπ απνξξένπλ από ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο θαζνξίδεηαη θάζε ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ».
5.13. Απφ ηε δηάηαμε απηή, θαζίζηαληαη αδηζηάθησο βέβαηα ηα εμήο :
[1] Η ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο Δπηθνπξηθήο Σχληαμεο ζηνπο Σπληαμηνχρνπο ηεο
ΑΤΔ κεηαβηβάζηεθε, εθ ηνπ λφκνπ, ζην ΔΤΑΤ, ζηελ ίδηα έθηαζε θαη κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο πνπ θαηέβαιε ηελ Δπηθνχξηθή ηνπ Σχληαμε ε ΑΤΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 69
ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο.
[2] Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχζαλ ην ίδην θαη κφλν,
ΑΠΟΣΔΡΗΔ ην ΔΤΑΤ απφ ην αλαινγηζηηθά πξνζδηνξηζζέλ πνζό ησλ γεληθψλ
αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ εθ 553,33 εθαη. επξώ, ην νπνίν ε ΑΤΔ όθεηιε λα είρε
θαηαβάιεη, γηα λα θαιχςεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κειινληηθψλ ηεο
ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο πήγαδαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ σο άλσ άξζξσλ 69 θαη 127
ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο, γεγνλόο πνπ ζαο έρεη ήδε επηζεκαλζεί.

Τν γεγνλφο, φκσο, απηφ δελ απνζηεξεί ηνπο Σπληαμηνχρνπο απφ ην δηθαίσκα ιήςεο,
εθ’ φξνπ δσήο, ηεο Δπηθνχξεζήο ηνπο απφ ην ΔΤΑΤ.
[3] Δθφζνλ, φκσο, ν Νφκνο απηφο ξεηά νξίδεη φηη :

« Με ηα παξαπάλσ πνζά ησλ έθηαθησλ εηζθνξώλ θαη
νηθνλνκηθώλ επηβαξύλζεσλ πξνο ην ΙΚΑ – ΔΣΑΜ θαη
ΔΣΑΣ – ΔΣΔΑΜ εμαληιείηαη ε ππνρξέσζε ηεο ΑΣΔ γηα
θάιπςε επηπιένλ εηζθνξώλ ή παξνρώλ πξνο ηα Σακεία
απηά πνπ απνξξένπλ από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο »,
θαηά ινγηθή θαη λνκηθή αλαγθαηφηεηα, έπεηαη φηη ηα, εθ ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ
ΔΛΔΜ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηηαγέο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο ΑΤΔ,
δηακνξθσκέλα θαη πξνζηαηεπφκελα, θαηά ηα αλσηέξσ, πεξηνπζηαθά δηθαηώκαηα
ησλ Σπληαμηνχρσλ θαη ησλ εθεμήο ζπληαμηνδνηνπκέλσλ, πξώελ αζθαιηζκέλσλ
ζηνλ ΔΛΔΜ, ηα νπνία δηθαηώκαηα ζπλίζηαληαη ζηελ, εθ’ όξνπ δσήο ησλ ηδίσλ θαη
ησλ δηθαηνδφρσλ ηνπο, απφιεςε ηεο δηθαηνχκελεο Δπηθνχξεζεο, έρνπλ πιήξσο
δηαζθαιηζηεί, κε ηελ σο άλσ δηάηαμε, θαη απηφ αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη νη
κλεκνληαθνί λφκνη έρνπλ ζπξξηθλψζεη ηηο Δπηθνπξήζεηο απηέο κέρξη θαη 60%
πεξίπνπ.
5.14. Σρεηηθά, πάλησο, κε ην ζέκα απηφ, ην ηΔ, κε ηελ ππ’ αξηζ. 2199/2010
Απφθαζε ηεο Οινκέιεηάο ηνπ, έρεη ήδε θξίλεη φηη :

«

9. Δπεηδή, εμάιινπ, ζχκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ

3371/2005, κε ηηο πξνεθηεζείζεο ξπζκίζεηο ν λνκνζέηεο απέβιεςε ζηελ
επέθηαζε ηνπ δεκφζηνπ, θαζνιηθνχ θαη ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ηεο
θνηλσληθήο αζθαιίζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,
ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 5 ην Σπληάγκαηνο θαη ηεο
ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, νχησο ψζηε ε επηβαιιφκελε απφ ην
άξζξν 22 παξ. 5 ηνπ Σπληάγκαηνο θξαηηθή κέξηκλα γηα ηελ θνηλσληθή
αζθάιηζε ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ λα κελ ππνιείπεηαη ηεο θξαηηθήο
κέξηκλαο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ ινηπψλ εξγαδνκέλσλ. Τελ
λνκνζεηηθή απηή παξέκβαζε ππαγφξεπζε, θαηά ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, ε
αλάγθε άξζεσο ηεο παζνγέλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο
αζθαιίζεσο ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ, ραξαθηεξηζηηθφηεξε δε έθθξαζε
ηεο παζνγέλεηαο απηήο είλαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ ζε πνιινχο θνξείο,
θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο δηέπεηαη απφ δηθφ ηνπ θαζεζηψο, ε
απνθαηάζηαζε ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ησλ
ηξαπεδνυπαιιήισλ θαη κεηαμχ απηψλ θαη κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ
κηζζσηψλ, ν ζεβαζκόο θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ θνηλσληθήο
αζθαιίζεσο θαη ε εγθαζίδξπζε φξσλ ηζνηηκίαο κεηαμχ ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη απνθπγήο ηνπ κεηαμχ απηψλ αζέκηηνπ
αληαγσληζκνχ. Δμάιινπ, θαηά ηελ ίδηα εηζεγεηηθή έθζεζε, ν ιφγνο

αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ησλ ηξαπεδψλ επηδεηλψλεηαη ζε
βάξνο ησλ αζθαιηζκέλσλ, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ πξνζιήςεσλ πνπ
έρνπλ επηβάιιεη, ελ ηνηο πξάγκαζη, ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νη ζπλζήθεο
ηνπ δηεζλνχο εληφλνπ αληαγσληζκνχ. Η επηδείλσζε απηή, ζην πιαίζην
ηνπ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο, ην νπνίν ηζρχεη ζε φια ηα
ηακεία αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο
Φψξαο, ζέηεη ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ησλ ηακείσλ απηψλ. Ο κφλνο
δε ηξφπνο αληηκεησπίζεσο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ είλαη ε ζπκκεηνρή
ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ ζε επξχηεξεο νκάδεο αζθαιηζκέλσλ. Σηελ
εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ αλαθέξεηαη σο πεξαηηέξσ ιφγνο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο, ν νπνίνο επέβαιε ηηο πην πάλσ ξπζκίζεηο, φηη ηα
πηζησηηθά ηδξύκαηα έρνπλ αλαιάβεη, ζχκθσλα κε ηηο ζπκθσλίεο πνπ
έρνπλ ζπλάςεη κε ην πξνζσπηθφ ηνπο, λα αζθνύλ ζπγρξόλσο θαη
θνηλσληθή
πνιηηηθή,
θαιύπηνληαο
ηα
ειιείκκαηα
ησλ
αιιεινβνεζεηηθώλ ηακείσλ ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ, ζηηο
πεξηπηψζεηο δε απηέο, νη ξφινη επηρεηξεκαηία θαη θνξέα θνηλσληθήο
αζθαιίζεσο ζπγρένληαη. Τνχην δε δηφηη νη ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο
ησλ ηακείσλ απηώλ ζηεξίδνληαη, σο επί ην πιείζηνλ, ζε
πξνγξάκκαηα πξνθαζνξηζκέλσλ παξνρώλ, δειαδή έρνπλ σο βάζε
αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ππνρξεώζεηο ηνπ
εξγνδόηε, ελ πξνθεηκέλσ ησλ ηξαπεδψλ, δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ
θαηαβνιή ηεο ζπκπεθσλεκέλεο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο, φπσο ηζρχεη ζηα
πξνγξάκκαηα πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, αιι΄ εθηείλνληαη θαη ζηελ
θάιπςε νπνηνλδήπνηε ειιείκκαηνο, πξνθεηκέλνπ νη εξγαδόκελνη λα
ιακβάλνπλ ηηο ζπκθσλεζείζεο αζθαιηζηηθέο παξνρέο. Δμάιινπ,
θαηά ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, ε ξχζκηζε ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 6
θαη 7 ηνπ άξζξνπ 62 απνβιέπεη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ
αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
δηθαζηηθψλ αγψλσλ γηα ηελ ιχζε ή κε ησλ ζπκθσληψλ εξγνδφηε θαη
εξγαδνκέλσλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ. Σχκθσλα
κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2992/2002, ν νπνίνο εθδφζεθε ζε ζπκκφξθσζε
πξνο ηνλ 1606/2002 Καλνληζκφ ηνπο Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
Σπκβνπιίνπ ηεο 19.7.2002 «Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ» (Δ.E.E.L. 243/1) θαη ηνλ Καλνληζκφ
1725/2003 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19.9.2003 «Γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ
Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ», ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (Δ.Κ.)
1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ (E.E.E.L.
261/1) ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.) ηνπ Οξγαληζκνχ
Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, νη εηζεγκέλεο ζην Φξεκαηηζηήξην
επηρεηξήζεηο, φπσο είλαη θαη νη ηξάπεδεο, ππνρξενύληαη από ην έηνο
2005 λα εθαξκόδνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα θαη ηδίσο ην
Λνγηζηηθό Πξόηππν 19, ην νπνίν επηβάιιεη ηελ αθξηβή ινγηζηηθή
απνηύπσζε όισλ ησλ παξνρώλ ηνπ εξγνδόηε πξνο ην πξνζσπηθό

ηνπ (εκεξνκίζζηα, κηζζνύο, εηζθνξέο θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ,
κειινληηθά πξνγξάκκαηα παξνρώλ κεηά ηελ απαζρόιεζε)
θαη ηνηνπηνηξόπσο, ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ, κε βάζε
ηδησηηθέο ζπκθσλίεο, θαιύπηνπλ ηα ειιείκκαηα ησλ ηακείσλ
επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο,
ππνρξεώλνληαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο απηέο σο
ππνρξεώζεηο πξνο νπνηαδήπνηε ηδησηηθή αζθάιηζε, ηνύην δε έρεη
σο ελδερόκελν λα εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξν παζεηηθό θαη
ρακειόηεξνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη
ππνρξεψζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, πνπ αζθαιίδνπλ ην
πξνζσπηθφ ηνπο ζην Δ.Τ.Δ.Α.Μ. αληηκεησπίδνληαη σο ππνρξεψζεηο ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ζηηο πεξηπηψζεηο, φκσο ησλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ πνπ θαιχπηνπλ απηά ηα ίδηα ηα ειιείκκαηα ησλ επηθνπξηθψλ
ηακείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, νη ίδηεο ππνρξεψζεηο ρξεψλνληαη ζηνλ
εξγνδφηε – πηζησηηθφ ίδξπκα».
6.

Δπεηδή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ σο άλσ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ζέκαηνο, ε ζρεηηθή
απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΔΤΔΑ φρη κφλν είλαη εζθαικέλε αιιά θαη,
επαλαιακβάλνπκε, ΘΙΓΔΙ επζέσο ηα πεξηνπζηαθά δηθαηώκαηα ησλ
Σπληαμηνχρσλ θαη ησλ εθεμήο ζπληαμηνδνηνπκέλσλ πξώελ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ
ΔΛΔΜ, ηα νπνία δηθαηώκαηα πξνζηαηεύνληαη απφ ην ππεξλνκνζεηηθήο ηζρύνο,
[θαη΄άξζξν 28, παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο], άξζξν 1 ηνπ Π.Π.Π. ηεο ΔΣΓΑ, φπσο
έρεη ήδε θξίλεη ηφζν ην ΔΓΓΑ, φζν θαη ν Άξεηνο Πάγνο, [βι. ΑΠ (Οινκ) 40/1998]
αιιά θαη ην ΣηΔ, [βι. 2199/2010 (Οινκ.) παξ. 19], επείγεη ε ιήςε αλαθιεηηθήο
απόθαζεο απφ ην Γ.Σ. ηνπ ΔΤΔΑ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ έληνλεο πνιηηηθέο
θαη δηθαζηηθέο αληηπαξαζέζεηο.

7.

Δπηζεκαίλνπκε, ηέινο, φηη έλδεημε ηεο πξνρεηξφηεηαο, κε ηελ νπνία
αληηκεησπίζηεθε έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα απφ ην Γ.Σ. ηνπ ΔΤΔΑ είλαη ην γεγνλφο φηη
ζηελ παξάγξαθν 2 [ζειίδα 4] ηεο απφθαζήο ηνπ απηήο, αλαθέξεηαη φηη δήζελ
απφ 1.3.2013 ν ΔΛΔΜ εληάρζεθε ζην ΔΤΔΑ, ελψ απηφ ΟΤΓΔΠΟΣΔ ζπλέβε,
γλσζηνχ φλησο φηη ζην ΔΤΔΑ εληάρζεθε ην ΔΤΑΤ, ζην νπνίν είρακε εληαρζεί,
Σπληαμηνχρνη θαη Αζθαιηζκέλνη, σο θπζηθά πξφζσπα, θαη ΟΥΙ ν ΔΛΔΜ, ν
νπνίνο, ζχκθσλα κε ην λφκν 3371/2005, άξζξν 62, παξ.6 θαη ηελ Δγθχθιην ηνπ
Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξνλνίαο, κε ΑΠ
Φ21250/4231/165/27.3.2013, δελ ζίγεηαη ΟΤΣΔ ζε φηη αθνξά ζηε λνκηθή ηνπ
ππφζηαζε, ΟΤΣΔ ζε φηη αθνξά ζηελ πεξηνπζία ηνπ.

Πξνζβιέπνληαο φηη ζα πξπηαλεχζεη ε λνκηκφηεηα θαη ε ινγηθή, παξακέλνπκε ζηε
δηάζεζή ζαο, γηα θάζε ηπρφλ πξφζζεηε δηεπθξίληζε. »
Σην Σετάρτη 4.6.2014, τα Δ.. των υλλόγων υνταξιούχων
ΑΣΕ θα κάνουν παράσταση στο Τπουργείο Εργασίας για το θέμα
αυτό και θα σας ενημερώσουν σχετικά.
ΣΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ

