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Κύριοι
Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 2790/3.4.2020

επιστολής

του

Συλλόγου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία
σας κοινοποιήθηκε στις 3.4.2020, σχετικά με την αυθαίρετη ενέργεια της
παρακράτησης της
Α΄ Τμήμα

επικουρικής σύνταξης συναδέλφων μελών μας από το

Απονομής

Ασφάλισης του
απόφαση

του

Επικουρικής

Σύνταξης - Δ΄Διεύθυνση Επικουρικής

ΕΤΕΑΕΠ- δια του προϊσταμένου της,
ΔΣ του,

χωρίς

επανερχόμαστε με την παρούσα

σχετική

για να σας

επισημάνουμε τα παρακάτω :
1.

Η εν

λόγω παρακράτηση

συναδέλφους

ήδη κατά τις

της

επικουρικής

σύνταξης

18.4.2006 συνταξιούχους

για

τους

του ΤΕΑΠΕΤΕ

είναι μη νόμιμη καθώς αντίκειται στις ρυθμίσεις του Ν. 3371/2005 και
3455/2006. Ειδικότερα η ένταξή τους στο ΕΤΕΑΜ έλαβε χώρα χωρίς τον
επανακαθορισμό
επικουρικών

των προσυνταξιοδοτικών τους και εν συνεχεία

των

τους συντάξεων. Για τους ανωτέρω συνταξιούχους όταν

δικαιωθήκαν κύριας σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφαιρέθηκε από το
καταβαλλόμενο ποσό του ΤΕΑΠΕΤΕ το ποσό της
φορέα και τους καταβλήθηκε από το ΕΤΕΑΜ
ΤΕΑΠΕΤΕ, χωρίς να

υπολογιστεί

εκ νέου

σύνταξης του κύριου
η επικουρική σύνταξη

με τις

διατάξεις

του

ΕΤΕΑΜ

και χωρίς να εκδοθεί απόφαση απονομής επικουρικής

σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ, καθώς οι ήδη συνταξιούχοι ΤΕΑΠΕΤΕ ποτέ
δεν ήταν ασφαλισμένοι στην επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ και
ποτέ δεν κατέβαλλαν ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική σύνταξη
από το ΕΤΕΑΜ.
Η χορήγηση δε της επικουρικής σύνταξης (διαφορά μεταξύ συνολικής
καταβαλλόμενης σύνταξης και ποσού κύριας σύνταξης) δεν αποτελεί
μεταβολή των στοιχείων με βάση τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν οι εν
λόγω συνταξιούχοι ώστε να εφαρμόζεται

η νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ και

επομένως ορθά στην περίπτωση των ως άνω
εφαρμόστηκαν

τα

κατώτατα όρια που

συνταξιούχων

προβλέπονταν στο

Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ.
2. Περαιτέρω,

η αναζήτηση και

σύνταξης των εν λόγω

παρακράτηση μέρους της

επικουρικής

συνταξιούχων συναδέλφων έλαβε χώρα κατά

παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης του διοικούμενου.
Ειδικότερα, η διοίκηση

του Ταμείου αν και ορθώς -μετά την αφαίρεση

της κύριας σύνταξης από το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του
προσυνταξιοδοτικού- αποφάσισε και κατέβαλε στους συνταξιούχους
ποσά επικουρικής σύνταξης που ισούνταν με τα κατώτατα όρια του
ΤΕΑΠΕΤΕ-,

ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης όψιμα

αμφισβητεί

τη

νομιμότητα της ανωτέρω απόφασής του και αναζητά 10 και πλέον
έτη μετά την συνταξιοδότηση

των

συναδέλφων με την αμιγώς

επικουρική σύνταξη ΕΤΕΑΜ/ΤΕΑΠΕΤΕ, ποσά επικουρικής σύνταξης που
κατά την κρίση του καταβλήθηκαν αχρεώστητα, παραβιάζοντας με
τον τρόπο αυτό την αρχή της χρηστής διοίκησης και την αρχή της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου – συνταξιούχου.
Σημειώνουμε

δε ότι

περισσότερο

από το

η παραβίαση

της ως άνω

γεγονός ότι η παρακράτηση

αρχής
της

εντείνεται
επικουρικής

σύνταξης των εν λόγω συνταξιούχων έλαβε χώρα με τις πρόσφατες
επιστολές (από 11.3.2020 -στην αρχή την πανδημίας του κορωνοϊού) που
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απέστειλε το ΕΤΕΑΕΠ

στους συνταξιούχους, παρά το

ήδη από τον 7-8/2018 το θέμα

γεγονός ότι

είχε κατ΄ αρχήν επιλυθεί

ίδιο το Ταμείο, εξ όσων γνωρίζουμε,

από το

μετά από γνωμοδότηση της

νομικής του υπηρεσίας και με την παρέμβαση του τότε Υφυπουργού
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζοντας αφενός την παύση της
παρακράτησης και αφετέρου την

χορήγηση

της επικουρικής τους

σύνταξης άνευ της σχετικής παρακράτησης, δημιουργώντας τους
εύλογα την δικαιολογημένη

πεποίθηση για μια ακόμα φορά ότι το

θέμα έχει επιλυθεί οριστικώς.
Το παραπάνω

σε συνδυασμό με το γεγονός ότι α) άπαντες οι

συνάδελφοι είναι καλόπιστοι β) οι περισσότεροι από τους συναδέλφους
έχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα υγείας, γ) ότι τα αιτούμενα ποσά
έχουν ήδη δαπανηθεί, δ) ότι όλοι οι συνάδελφοι είναι συνταξιούχοι
του Ταμείου σας, καθώς και ότι η επικουρική σύνταξη που

τους

καταβάλλεται είναι μαζί με τον κύρια σύνταξή τους ο βασικός αν όχι
και ο μοναδικός πόρος διαβίωσής τους και ε) ότι η μηνιαία σύνταξή
τους κύρια και επικουρική δεν επαρκεί για να καλύψει τις φορολογικές
και

δανειακές τους

υποχρεώσεις, θα έχει σαν συνέπεια μια πιθανή

καταβολή των αιτούμενων ποσών να θέσει αδιαμφισβήτητα σε άμεσο
κίνδυνο την διαβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους.
Επίσης τονίζουμε ότι η
Ταμείου να

καταχρηστικότητα

προβεί στην

σύνταξης των συναδέλφων

παρακράτηση

της

ενέργειας

του ¼ της επικουρικής

-με τις από 11.3.2020

στους συνταξιούχους- αναδεικνύεται εντονότερα
χρονική

στιγμή που επέλεξε το

μέσω της κρίσης που
της

συνακόλουθης

του

επιστολές του
και από

τελευταίο να το κάνει,

την

ήτοι εν

διέρχεται η χώρα λόγω του κορωνοϊού και
δύσκολης

από κάθε άποψη

διανύουν όλοι οι Έλληνες και

δη οι συνταξιούχοι,

περιόδου που
οι άνθρωποι

δηλαδή μεγαλύτερης ηλικίας και με περισσότερα προβλήματα υγείας
που,

εκτός όλων των άλλων από τα οποία βάλλονται,

έρχονται

αντιμέτωποι και με την αυθαίρετη περαιτέρω μείωση της σύνταξής
τους χωρίς ουσιαστικά να μπορούν να αντιδράσουν, δεδομένης της
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