
 

 

                                                                                         

  Αθήνα,10.2.2020 

Αρ. Πρωτ. : 2783 

Προς 

ΕΤΕΑΕΠ 

Δ΄ Διεύθυνση  Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών  

Α΄ Τμήμα  Απονομής Επικουρικής Σύνταξης 

Υπόψιν προϊστάμενου   Διεύθυνσης κ Α. Αθανασίου 

Οδός Πειραιώς  9-11 Αθήνα 

 

Υπόψιν   Διοικητή του   ΕΤΕΑΕΠ   κο    Κωνσταντίνου  Ευάγγελο  

Οδός Φιλελλήλων  αρ.13- 15  

 

Κοινοποίηση:  

 Στον  Διευθυντή του  υπουργικού  γραφείου του  Υπουργού  Εργασίας  και  

Κοινωνικών Υποθέσεων  Ι. Βρούτση ,  κο  Δουφεξή Παναγιώτη  

Οδός  Σταδίου αρ. 29  Αθήνα  

 

 Στον  Διοικητή του  ΕΦΚΑ  κο  Χάλαρη  Χρήστο  

Οδός  Αγίου Κωνσταντίνου αρ.  8 Αθήνα  

 

 Στον Υποδιοικητή του   ΕΦΚΑ κο  Τσαγκαρόπουλο Κωνσταντίνο   

 Οδός  Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 8  Αθήνα 

 

 Στην   Γενική   Διεύθυνση Παροχών  Υγείας του  ΕΦΚΑ  

 Υπόψιν  της  προϊσταμένης της   Γεν. Διεύθυνσης  κας Αγαδάκου Βαγιούλας  

Οδός  Αγίου Κωνσταντίνου αρ.5 Αθήνα  

 

Στην Διεύθυνση  Καταβολής  Παροχών Υγείας και Λοιπών  Παροχών του  ΕΦΚΑ -

Τμήμα  Προσυνταξιοδοτικών Παροχών  

 Υπόψιν  της   προϊσταμένης  κας  Φουρνάρου  Ευαγγελίας  

Οδός Μενάνδρου αρ. 43 Αθήνα  
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Του  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ   ΕΛΛΑΔΟΣ  

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 

 ΘΕΜΑ:   ΕΚΔΟΣΗ  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ   ΧΡΟΝΟΥ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

 

 Κύριοι  

Τον  τελευταίο  χρόνο ο  Σύλλογος μας   έχει  γίνει  αποδέκτης  πολλών   

ερωτημάτων και παραπόνων από   συνταξιούχους  μέλη μας –  δικαιούχους,  

καταρχάς, σύνταξης προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος  από το  ΕΤΕΑΜ/ΕΤΕΑΕΠ 

σχετικά με την   μη έκδοση  από το  ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωσης   χρόνου   επικουρικής  

ασφάλισης,  προκειμένου να  προχωρήσει και να τους απονεμηθεί  εκτός από την 

κύρια  σύνταξη και η επικουρική τους.  Ειδικότερα  οι παραπάνω  αν και αιτήθηκαν 

και  δικαιωθήκαν κύρια    σύνταξη από τον  ΕΦΚΑ,  έχοντας θεμελιώσει δικαίωμα 

κύριας  σύνταξης  δεν  έχουν δικαιωθεί  ακόμα  - ήτοι έναν και  πλέον  χρόνο  μετά 

-  την επικουρική τους σύνταξη από το  ΕΤΕΑΕΠ, καθώς  η αρμόδια  στην  

περίπτωση τους,  γι’  αυτό   υπηρεσία  σας αρνείται να εκδώσει την απαραίτητη  

βεβαίωση  χρόνου  επικουρικής ασφάλισης.  

Σχετικά με το παραπάνω θέμα , αναφέρουμε  τα  παρακάτω : 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 Α παρ. 4 του Ν. 4387/2016 οι συνταξιούχοι 

προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) προερχόμενοι από το 

ΤΕΑΠΕΤΕ καθίστανται  από  1.1.2017 συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ. 

 Παρά τα  ανωτέρω  προβλεπόμενα  μέχρι και σήμερα  αρμόδιο για την 

πληρωμή και καταβολή των συντάξεων των συνταξιούχων  προσυνταξιοδοτικού 

καθεστώτος του τ. ΕΤΕΑΜ,  αλλά και για πάσης  φύσεως μεταβολές είναι και 

παραμένει   το ΕΤΕΑΕΠ  και δη  το Α΄ Τμήμα  Απονομής Επικουρικής Σύνταξης 

της  Δ΄  Διεύθυνσης  Επικουρικής Ασφάλισης της οποίας προΐστασθε .  

 Περαιτέρω, όπως πολύ καλά  γνωρίζετε,  το  Τμήμα σας και   μετά την 

1.1.2017 συνέχιζε να χορηγεί επικουρική σύνταξη στους συνταξιούχους του  
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προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, εφόσον  θεμελίωναν  δικαίωμα κύριας 

σύνταξης, καταβάλλοντάς τους  ως επικουρική σύνταξη το ποσό  της  διαφοράς 

μεταξύ του  ποσού  της  σύνταξης του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και του 

ποσού της κύριας σύνταξης . 

 Ωστόσο   εδώ  και έναν  και πλέον  χρόνο (10/2018) άνευ ουδεμίας 

αιτιολογίας, υποδεικνύεται στους ως άνω συνταξιούχους που  θεμελιώνουν 

δικαίωμα  κύριας  σύνταξης και   υποβάλλουν σχετική  αίτηση προς τούτο, να 

προβαίνουν  και στην υποβολή αίτησης  επικουρικής σύνταξης στο ΕΤΕΑΕΠ-  

μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας του  ΕΦΚΑ.  Η  απόφαση   και  για  την 

επικουρική  σύνταξη εκδίδεται από   υπάλληλο  του  ΕΦΚΑ - που εξέδωσε και 

την  κύρια σύνταξη - , ο  οποίος  εύλογα   αναζητά  τον χρόνο επικουρικής 

ασφάλισης εκάστου ασφαλισμένου προερχομένου από το ΤΕΑΠΕΤΕ    

προκειμένου να απονείμει  την δικαιούμενη  επικουρική  σύνταξη.   

 Ωστόσο αν και η έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης χρόνου   επικουρικής 

ασφάλισης,   αποτελεί ένα απλό  διαδικαστικό  θέμα,  -πολύ   όμως σημαντικό για 

την απονομή  της επικουρικής σύνταξης στους  δικαιούχους μέλη μας - η  Δ΄ 

Διεύθυνση  Επικουρικής Ασφάλισης  ΕΤΕΑΕΠ και  δη το  Α΄ Τμήμα  Απονομής  

Επικουρικής  Σύνταξης-  αρνείται   πεισματικά την   έκδοση  της,  θεωρώντας  

την υπηρεσία του αναρμόδια  για την έκδοση  της  βεβαίωσης αυτής, παρά το   

γεγονός  ότι  ουδεμία  ουσιαστική μεταβολή  έχει επέλθει  στον  τρόπο  

πληρωμής των συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑΜ  

προερχομένων από το  ΤΕΑΠΕΤΕ, οι οποίοι όπως αναφέραμε  και ανωτέρω  

συνεχίζουν να πληρώνονται από το   ΕΤΕΑΕΠ   και δη  από  το Α΄ Τμήμα  Απονομής 

Επικουρικής Σύνταξης που είναι αρμόδιο   γι’ αυτό  καθώς και  για κάθε φύσεως  

μεταβολή  στην  σύνταξη  τους. 

 Σε  κάθε  περίπτωση, προς  επίρρωση των ανωτέρω,  σημειώνουμε ότι  

στην αρμοδιότητα  του   ΕΤΕΑΕΠ και δη στο Τμήμα σας   έχουν παραμείνει    οι 

συνταξιούχοι  εκείνοι  που   είχαν   υποβάλει αίτηση  για κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ 

ΕΤΑΜ/ΕΦΚΑ   μέχρι την 1.1.2017,  έστω και αν δεν  έχει  ακόμα εκδοθεί και 

απονεμηθεί γι’  αυτούς  η κύρια σύνταξη ενώ εκκρεμεί και η  επικουρική τους. 

Περαιτέρω τονίζουμε  ότι  με  δεδομένο ότι   το  ΕΤΕΑΕΠ εισπράττει  

ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης για τους ασφαλισμένους του  και  

τραπεζοϋπαλλήλους προερχομένους από την Εμπορική  Τράπεζα , τόσο  κατά την   
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διάρκεια   της  απασχόλησης  τους  στην Τράπεζα  όσο και  στην  πιθανή περίπτωση  

απασχόλησης τους  σε έτερο  εργοδότη (ιδιωτικού τομέα)   προ Τραπέζης, η  

χορήγηση της  βεβαίωσης  χρόνου  επικουρικής ασφάλισης  αποτελεί  καθ’ ύλην 

αρμοδιότητα  του   ΕΤΕΑΕΠ, ανεξάρτητα  από  τον  αν   και ποιους  συνταξιούχους 

προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος έχει στην αρμοδιότητα του.  Παρά  όλα τα 

ανωτέρω  το Ταμείο   σας ουδέν πράττει  σχετικά,  παρά  μόνον  μετακυλίοντας  

αυθαίρετα τις  αρμοδιότητες του,  διαβιβάζει τα σχετικά αιτήματα στο τ.ΕΤΑΤ/ 

ΕΦΚΑ  προκειμένου το τελευταίο να  εκδώσει βεβαίωση  χρόνου  ασφάλισης  του  

χρόνου  του  ΕΤΕΑΕΠ ,  ήτοι  του χρόνου του   δικού σας ταμείου ! 

    Όπως  γίνεται  αντιληπτό η  παραπάνω  διαμορφωθείσα κατάσταση   

έχει  οδηγήσει   πολλές δεκάδες συναδέλφων μελών μας σε  μια τύπου  ομηρία   

καθώς  για  ένα   διαδικαστικό θέμα – όπως  είναι η  έκδοση  της εν λόγω 

βεβαίωσης-   δεν  τους απονέμεται  η επικουρική  τους   σύνταξη με αποτέλεσμα 

στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία να στερούνται έναν  βασικό πόρο 

της  διαβίωσης τους ! 

 Επειδή  η αρχή της εύνοιας  προς τον ασφαλισμένο  ως εκδήλωση   της 

αρχής της  χρηστής  διοίκησης επιβάλλει στα  ασφαλιστικά όργανα να ασκούν τις 

αρμοδιότητες τους  κατά το  επικρατούν  περί   δικαίου αίσθημα    έτσι ώστε 

αφενός  να  αποφεύγονται   οι ανεπιεικείς  και δογματικές  λύσεις    και αφετέρου  

να αίρονται ποικίλα  διαδικαστικά  και  δικονομικά εμπόδια με σκοπό την 

διασφάλιση  υπέρ των ασφαλισμένων  των δικαιωμάτων που πράγματι τους 

ανήκουν.  Επομένως   οι  δυσλειτουργίες της   διοίκησης  δεν  μπορεί και δεν 

πρέπει να αποβούν σε   βάρος των ασφαλισμένων  και  συνταξιούχων   του   τ. 

ΕΤΕΑΜ /ΤΕΑΠΕΤΕ.   

 Κατόπιν των ανωτέρω  οφείλει η  Διεύθυνση   σας και το   εν  λόγω τμήμα, 

πέραν  του ότι είναι  καθ’ ύλην αρμόδια,   στο πλαίσιο  της  χρηστής  διοίκησης 

να άρετε   τις διαδικαστικές  δυσκολίες  προς διασφάλιση  των  δικαιωμάτων 

των συνταξιούχων τ. ΕΤΕΑΜ /ΤΕΑΠΕΤΕ και να προβείτε σε όλες τις  απαραίτητες  

ενέργειες προκειμένου  για την άμεση χορήγηση της  βεβαίωσης   χρόνου  

επικουρικής  ασφάλισης  από το Τμήμα σας και να προχωρήσει  επιτέλους  η 

έκδοση  των  επικουρικών   συντάξεων για πολλούς  δικαιούχους  

προερχόμενους   από  το  ΕΤΕΑΜ/ΤΕΑΠΕΤΕ που εξ  αυτού του  λόγου, λιμνάζουν 
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στα  υποκαταστήματα του  ΙΚΑ  - ΕΤΑΜ /ΕΦΚΑ   στερώντας τους την  

δικαιούμενη   επικουρική σύνταξη τους. 

Αναμένοντας άμεσα τις ενέργειες ,                           

 

ΓΙΑ  ΤΟΝ   ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

                   ο Πρόεδρος                                    ο Γεν. Γραμματέας  

 

 

                   Χ. Τσιλώνης                                      Π. Δερμενάκης 

 


