
 

 

                                                                                                          

Αθήνα,  5.10.2020 

Αρ. Πρωτ.: 2826 

 

     ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ   ΕΠΕΙΓΟΝ   

 

ΠΡΟΣ     

ΑΞΙΟΤΙΜΟ YΠΟΥΡΓΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ   ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Κο   Βρούτση  Ιωάννη  

ΑΞΙΟΤΙΜΟ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

Κο  Τσακλόγλου  Παναγιώτη 

 

ΘΕΜΑ : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4051/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ 

Ν.4093/2012 ΣΤΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  ΤΩΝ   

ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΕΑΠΕΤΕ.   

 

Κύριε  Υπουργέ 

Κύριε   Υφυπουργέ  

 

Σε  συνέχεια  της  με αριθμ. πρωτ.  2822/7.8.2020  επιστολής του  

Συλλόγου,  που  σας κοινοποιήσαμε  αμέσως μετά  την  θέση  σε ισχύ του Ν. 

4714/2020 και συγκεκριμένα του αρ. 114  αυτού -με το  οποίο προβλέφθηκε  η 

καταβολή στις  συντάξεις του  ιδιωτικού τομέα, των ποσών των  μειώσεων  του  

Ν.4051/2012 και   του Ν.4093/2012  για το   χρονικό διάστημα από  τον  6/2015  

έως και τον  5/2016- με την παρούσα μας  επανερχόμαστε στο  δίκαιο  αίτημα του 



                    

 

Συλλόγου, επαναφέροντας και την  ως  άνω επιστολή  μας, προκειμένου  να   

προβείτε στην επιστροφή των  μειώσεων του Ν.4051/2012 και του Ν.4093/2012 για 

το ως άνω 11μηνο, και στους  συνταξιούχους «προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος»  

προερχόμενους από το τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, στους οποίους επεβλήθησαν οι ως άνω 

μειώσεις,  ανεξάρτητα αν αυτοί ελάμβαναν την σύνταξη «προσυνταξιοδοτικού 

καθεστώτος» από το  ΕΤΑΤ (συνταξιούχοι μετά την 18.4.2006), είτε από το 

ΕΤΕΑΜ (συνταξιούχοι πριν την 18.4.2006)   

Τα ανωτέρω προκύπτουν και από την  γραμματική ερμηνεία του αρ. 6 παρ.1  

του  Ν.4051/2012, που  προβλέπει  την  επιβολή της  άνω μείωσης  «στην σύνταξη 

που  χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού 

καθεστώτος» αλλά και από  εκείνη  του αρ.  Ι Α5  του Ν.4093/2012  που προβλέπει  

«την   μείωση   στην  σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή   και για οποιαδήποτε αιτία».   

Σημειώνεται ότι για λόγους ισότητας και ομοιόμορφης μεταχείρισης,  ήδη 

από 1.1.2017 όλοι οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος προερχόμενοι 

από το ΤΕΑΠΕΤΕ καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ  (άρθρο 73 Α παρ. 4 του 

Ν.4387/2016) .  

         Μετά  δε και την κατάθεση  της τροπολογίας  σας,  στις  2/10/2020, με την 

οποία με το άρθρο 1  και  2 του σχεδίου Νόμου  με   τίτλο :                     « 

Τροποποίηση  του  N. 4557/2018   ( A΄139) για την πρόληψη και  καταστολή  της  

νομιμοποίησης  εσόδων από  εγκληματικές  δραστηριότητες  και της  

χρηματοδότησης  της   τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσίας της 

οδηγίας (ΕΕ) 2018/843(L156) και του άρθρου 3 της  Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177( L334)»  

με την οποία διευρύνεται ο κύκλος των συνταξιούχων  στους  οποίους θα  

καταβληθούν οι μειώσεις  των Ν.4051/2012 και  Ν.4093/2012  για το  διάστημα 

6/2015 – 5/2016 και  τροποποιείται το άρθρο 114 του Ν.4714/2020, τυχόν 

αποκλεισμός της ως ανω κατηγορίας συνταξιούχων είναι αδικαιολόγητος και 

παρακαλούμε για τις αναγκαίες ενέργειές σας, ώστε  και οι συνταξιούχοι 

«προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος» του τ.ΕΤΑΤ και τ.ΕΤΕΑ να  συμπεριληφθούν 

στην καταβολή των αναδρομικών  του 11μήνου. Σε διαφορετική περίπτωση η ως 

άνω κατηγορία συνταξιούχων θα αποτελέσει την μοναδική περίπτωση 

συνταξιούχων που θα αποκλείονται από την θετική αυτή  πρωτοβουλία της 

Κυβέρνησης,  ενώ έχουν υποστεί τις περικοπές των μνημονιακών νόμων 4051/2012 

και 4093/2012. 



                    

 

Ως εκ τούτου  οι μειώσεις των  Ν.4051/2012 και Ν.4093/2012 για το επίμαχο  

11μηνο  πρέπει να  επιστραφούν  και στους συνταξιούχους «προσυνταξιοδοτικού 

καθεστώτος»  προερχομένους από το  ΤΕΑΠΕΤΕ τόσο του ΕΤΑΤ όσο  και του 

ΕΤΕΑ/ΕΤΕΑΕΠ και πλέον e- ΕΦΚΑ. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, με την βεβαιότητα ότι   θα ανταποκριθείτε  στο  

δίκαιο αίτημά μας,  αναμένουμε άμεσα τις  ενέργειές σας, 

 

                             Για  τον  ΣΥΛΛΟΓΟ 

Ο Πρόεδρος                                      Ο  Αν. Γεν.  Γραμματέας 

 

 

               Χρήστος Τσιλώνης                                Κων/νος Σταθόπουλος 

 

 


