ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΕΜ
1. Στα γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ, [Σ.Σ.ΑΤΕ],
συνήλθαν εκπρόσωποι των Δ.Σ. του Σ.Σ.ΑΤΕ και του Πανελληνίου
Συλλόγου
Συνταξιούχων
ΑΤΕ,
[Π.Σ.Σ.ΑΤΕ],
μετά
από
πρωτοβουλία του Πρόεδρου του ΟΣΥΑΤΕ Κυριάκου Τσαούση, ο
οποίος και διεύθυνε τη συζήτηση που ακολούθησε.
2. Στη σύσκεψη αυτή μετείχαν, από την πλευρά του Σ.Σ.ΑΤΕ οι
Γεώργιος Μυλωνάς, Δημήτρης Μαράντος, Νίκος Λεβέντης και
Γιώργος Καλυβιώτης από δε την πλευρά του Π.Σ.Σ.ΑΤΕ οι
Ανδρέας Γραμματικός, Γιώργος Φλώρος, Νίκος Δήμου και Αλέκος
Παπαϊωάννου.
3. Οι ως άνω συμμετέχοντες στη σύσκεψη αυτή, αφού έλαβαν υπόψη
ότι :
3.1. Μέχρι την 31.12.1987, με βάση τον Κανονισμό του, ο ΕΛΕΜ
λειτούργησε ως ένα οιωνεί ανταποδοτικό Επικουρικό Ταμείο,
δεδομένου ότι το ΔΙΚΑΙΩΜ Α στην Επικούρηση αποσβένοταν με την
εξάντληση του χρόνου, για τον οποίο ο ΕΛΕΜ όφειλε να την
καταβάλει.
3.2. Από 1.1.1988 και μέχρι σήμερα, για του ήδη Συνταξιούχους
και τους προσληφθέντες μέχρι την 31.12.1992, ο ΕΛΕΜ λειτουργεί
ως Επικουρικό Ταμείο ΕΓΓΥΗΜ ΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ.
3.3. Μετά την υποχρεωτική ένταξη των Συνταξιούχων και των
Ασφαλισμένων του ΕΛΕΜ στο ΕΤΑΤ, και λαμβάνοντας υπόψη :
πρώτον, την υπ’ αρ. 2199/2010 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ,
και
δεύτερον, το γεγονός ότι από 27.7.2012, ΔΕΝ υφίσταται η ΑΤΕ,
για να εγγυηθεί την, εφ’ όρου ζωής, καταβολή της όποιας
δικαιούμενης
Συμπληρωματικής
Επικούρησης
από
τους
δικαιούχους,
διαπιστώνεται ότι ο Χρόνος καταβολής της δικαιούμενης
Συμπληρωματικής Επικούρησης πρέπει να βρίσκεται σε άμεση
συσχέτιση με το ΧΡΟΝΟ του δικαιώματος κάθε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.
3.4. Προς άρση κάθε τυχόν παρανόησης, επισημαίνεται ότι,
σύμφωνα με το άρθρο 38 του Νόμου 3522/2006, η ΑΤΕ
υποχρεώθηκε να καταβάλει το ποσό των 380,0 εκατ. Ευρώ στο ΕΤΑΤ,
προκειμένου να προεξοφλήσει ΟΛΕΣ τις μελλοντικές της

υποχρεώσεις, που απέρρεαν από τα άρθρο 69 και 127 του ισχύ
Νόμου έχοντος Οργανισμού της, έτσι ώστε οι Συνταξιούχοι της να
εξακολουθούν να απολαμβάνουν τη δικαιούμενη Κοινωνική τους
Επικούρηση, εφ’ όρου ζωής των ιδίων και των δικαιοδόχων τους.
4. Με τα δεδομένα αυτά οι Θέσεις των ως άνω Φορέων, σε ότι αφορά
στα Αποθεματικά του ΕΛΕΜ, διαμορφώθηκαν ως εξής :
4.1. Δικαιούχοι είναι ΟΛΟΙ όσοι έχουν καταβάλει εισφορές στον
ΕΛΕΜ, για χρόνο Μ ΕΓΑΛΥΤΕΡΟ, από το χρόνο που τυχόν έλαβαν [οι
πριν την 31.12.2006 Συνταξιούχοι], τη δικαιούμενη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
τους Επικούρηση από τον ΕΛΕΜ, [την οποία από 1.1.2007 κατέβαλε
το ΕΤΑΤ και από 1.3.2013 το ΕΤΕΑ].
4.2. Ο χρόνος, για τον οποίο δικαιούται κάθε Δικαιούχος να λάβει τη
Συμπληρωματική του Επικούρηση, προκύπτει από το χρόνο
υποχρεωτικής του ασφάλισης στον ΕΛΕΜ, ΑΦΑΙΡΟΥΜ ΕΝΟΥ του
χρόνου λήψης της Επικούρησής του από τον ΕΛΕΜ.
Ο εναπομένων χρόνος ΔΕΝ θα υπερβαίνει τα 32 χρόνια,
περιοριζομένου ανάλογα του όποιου μεγαλύτερου χρόνου ασφάλισης.
4.3. Το ΠΟΣΟΣΤΟ αναπλήρωσης των Συντάξιμων Αποδοχών των
Δικαιούχων,
για
τον
υπολογισμό
της
Συμπληρωματικής
Επικούρησης, έστω, για παράδειγμα, 100%, θα προσδιοριστεί στο
50%, για όσους ασφαλίσθηκαν στον ΕΛΕΜ Μ ΕΤΑ την 1.1.1993,
δεδομένου ότι ο χρόνος θεμελίωσης του ασφαλιστέου δικαιώματός
τους συνέβαλε στη διαμόρφωση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου του
ΕΛΕΜ, με μικρότερες κατά 50% συνολικές ασφαλιστικές εισφορές, σε
σχέση με τις αντίστοιχες εισφορές των ασφαλισθέντων στον ΕΛΕΜ
μέχρι την 31.12.1992.
4.4. Οι Συντάξιμες Αποδοχές, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη, για τον
υπολογισμό της δικαιούμενης Συμπληρωματικής Επικούρησης κάθε
Δικαιούχου είναι εκείνες τις οποίες είχαν :
πρώτον οι μέχρι την 31.12.2006 Συνταξιούχοι, κατά την ημέρα της
συνταξιοδοτησής τους, όπως αυτές προκύπτουν από την αντίστοιχη
Πράξη Απονομής Επικούρησης,
δεύτερον, οι μετά την 1.1.2007 Συνταξιούχοι και οι Μ Η εισέτι
συνταξιοδοτηθέντες, που έχουν θεμελιώσει χρόνο ασφάλισης στον
ΕΛΕΜ, κατά την 31.12.2006.
Νοείται ότι όσοι, ήδη Συνταξιούχοι, έχουν εξαντλήσει το χρόνο
ασφάλισής τους, ως έχοντες, μέχρι την 31.12.2006, λάβει από τον ΕΛΕΜ
τη δικαιούμενη Κοινωνική τους Επικούρηση, για ΙΣΟ ή Μ ΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
χρόνο, καθώς και όσοι ΔΕΝ έχουν θεμελιώσει ΟΥΤΕ μίας ημέρας χρόνο
ασφάλισης στον ΕΛΕΜ, ως προσληφθέντες στην ΑΤΕ Μ ΕΤΑ την
1.1.2005, ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ Συμπληρωματικής Επικούρησης.

Για παράδειγμα, Συνάδελφος που είχε προσληφθεί στην ΑΤΕ στις
31.12.1975 και συνταξιοδοτήθηκε, ως Μητέρα ανήλικων παιδιών,
στις 31.12.1997, έλαβε τη δικαιούμενη Κοινωνική Επικούρηση, από
τον ΕΛΕΜ, μέχρι την 31.12.2006. Συνεπώς, ο χρόνος ασφάλισής
της στον ΕΛΕΜ ανέρχεται σε 22 χρόνια, [31.12.1975 – 31.12.1997],
και ο χρόνος λήψης της Επικούρησής της από τον ΕΛΕΜ ανέρχεται
σε 9 χρόνια, [ 31.12.1997 – 31.12.2006]. Με τα δεδομένα αυτά, η
Συνταξιούχος του παραδείγματος δικαιούται τη Συμπληρωματική
Επικούρησή της, για 13 χρόνια, [22-9].
4.6. Ο υπολογισμός του μηνιαίου ποσού Συμπληρωματικής
Επικούρησης, που δικαιούται κάθε Δικαιούχος, λαμβάνοντας υπόψη
τα υφιστάμενα αποθεματικά του ΕΛΕΜ και τις εκτιμώνενες
μελλοντικές τους αποδόσεις, θα διενεργηθεί από εξειδικευμένο
Αναλογιστικό Γραφείο, ένα από τα οποία έχει ήδη κάνει προσφορά.
4.7. Με τον αναλογιστικό προσδιορισμό του ύψους της μηνιαίας
Συμπληρωματικής Επικούρησης ενός εκάστους, καθίσταται άμεσα
δυνατός ο προσδιορισμός του ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ύψους, που δικαιούται
κάθε Δικαιούχος, με τον πολλαπλασιασμό του μηνιαίου αυτού ποσού
επί τον αντίστοιχο, για κάθε ένα Δικαιούχο, χρόνο λήψης του,
εκφρασμένο σε μήνες, [ με στρογγύλευση του χρόνου σε εκατοστά
μηνός ].
4.8. Έχοντας υπολογίσει το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσό κάθε Δικαιούχου, το
άθροισμα τους δίνει το ποσό που δικαιούται το σύνολο των
Δικαιούχων.
Με τη γνώση των δύο αυτών μεγεθών, ατομικά και συνολικό σύνολα,
είναι άμεσα δυνατός ο προσδιορισμός του ΠΟΣΟΣΤΟΥ του
δικαιώματος κάθε Δικαιούχου στα συνολικά αποθεματικά του ΕΛΕΜ.
Σημειώνεται ότι, για τον προσδιορισμό του ποσοστού αυτού, κρίνεται
επιβεβλημένο να προσδιοριστούν όσο περισσότερα δεκαδικά ψηφία
κριθεί αναγκαίο.
4.9. Η εφάπαξ καταβολή του όποιου προκύψει, για κάθε Δικαιούχο,
ποσού από τα γινόμενο του ποσοστού του, επί το ύψος των
αποθεματικών του ΕΛΕΜ, μπορεί να προχωρήσει Μ ΟΝΟΝ ΕΑΝ
τροποποιηθεί ο Κανονισμός του ΕΛΕΜ, ώστε να επιτρέπει, πέραν
της μηνιαίας Επικούρησης, και την Εφάπαξ Παροχή, όπως
προβλέπει το ισχύον Β.Δ. 25/20.5.1920 και όπως προέβλεπε ο
αρχικός Κανονισμός του ΕΛΕΜ.
Μετά την τροποποίηση αυτή, η καταβολή της Συμπληρωματικής
Επικούρησης, είτε σε Μηνιαίες Παροχές, είτε σε Εφάπαξ Παροχή, θα
αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Δικαιούχων.

4.10. Δεδομένης της διάρθρωσης των αποθεματικών του ΕΛΕΜ σε
Καταθέσεις, Χρεόγραφα και Ακίνητα, για λόγους μεγιστοποίησης
της ωφέλειας, σε περίπτωση επιλογής της «Εφάπαξ Παροχής», αυτή
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία χρονικές
στιγμές, [ανάλογα με τη δυνατότητα της άνευ ζημίας ρευστοποίησης
των αποθεματικών του ΕΛΕΜ],
οι οποίες στιγμές μπορεί να
αντιστοιχούν σε διαφορετικά ημερολογιακά έτη, για φορολογικούς
λόγους.
4.11. Τυχόν αντίθετες απόψεις, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα
αποτελούν ελάχιστες μειοψηφίες, θα αντιμετωπισθούν στα Δικαστήρια
με τις παρεμβάσεις ΟΛΩΝ των εμπλεκομένων Φορέων ΥΠΕΡ της ως
άνω ΔΙΚΑΙΗΣ ρύθμισης ενός χρονίζοντος [από τον Απρίλιο 2011],
προβλήματος.
5. Οι σκέψεις – απόψεις που διατυπώθηκαν στις παραγράφους 4.1, 4.2,
4.4, 4.5, 4.9, και 4.11 του κειμένου χρήζουν Νομικής διερεύνησης.
Αυτό πρέπει να ανατεθεί σε Νομικούς κοινής αποδοχής όλων των
εμπλεκομένων στην κοινή σύσκεψη μελών.
Όπως επίσης ο υπολογισμός του μηνιαίου και σε συνέχεια του
συνολικού ύψους της Συμπληρωματικής Επικούρησης πρέπει να
ανατεθεί σε ειδικό επιστήμονα αναλογιστή , κοινής αποδοχής, όλων
όσων εμπλέκονται στην κοινή σύσκεψη.
6. Οι μετέχοντες στη σύσκεψη αυτή πιστεύουμε ότι, με τις θέσεις που
αναλύονται παραπάνω, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις, για μία
ευρύτατη σύγκλιση όλων των ενδιαφερομένων – δικαιούχων, [εν ενεργεία
και συνταξιούχων], ώστε να λήξει, σύντομα, η χρόνια αυτή εκκρεμότητα,
προς όφελος όλων όσοι έχουν δικαίωμα στα αποθεματικά του ΕΛΕΜ.
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