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       Κύριοι 

          Στις 18.6.2018, εξήντα (60) συνταξιούχοι μέλη μας προερχόμενοι από το  

προσυνταξιοδοτικό καθεστώς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 

Εμπορικής Τράπεζας (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.) - και από  18.4.2006 του ΕΤΕΑΜ/ΤΕΑΠΕΤΕ-  

έλαβαν  ενημερωτικά  σημειώματα από το ΕΤΕΑΕΠ για επιστροφή ποσών  σύνταξης 

λόγω «εσφαλμένης», κατά το  ΕΤΕΑΕΠ, εφαρμογής  των κατωτάτων ορίων 

επικουρικής  σύνταξης  του ΤΕΑΠΕΤΕ -κατά την χορήγηση από το ΕΤΕΑΜ της αμιγώς 

επικουρικής τους  σύνταξης μετά την  απονομή κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

          Μετά το από 18.7.2018 έγγραφο του  Συλλόγου   προς το   Υπουργείο 

Εργασίας  και τον αρμόδιο τότε Υφυπουργό, στο οποίο αναλύσαμε τους λόγους για 

τους οποίους μη νόμιμα το ΕΤΕΑΕΠ έλαβε την ανωτέρω απόφασή του, το   ΔΣ  του   

ΕΤΕΑΕΠ, αφού  ζήτησε  και έλαβε σχετική   γνωμοδότηση  από την  νομική υπηρεσία  

του,  αποφάσισε να   σταματήσει πάραυτα  την  ως  άνω αυθαίρετη ενέργεια της 

παρακράτησης  της   επικουρικής σύνταξης των  ως  άνω  συναδέλφων. 

          Ωστόσο,   δύο  χρόνια σχεδόν μετά και συγκεκριμένα  τον  3ο/2020 και ενώ 

το θέμα είχε τεθεί εκ νέου από τον Σύλλογο στον νέο αρμόδιο   Υφυπουργό   προς  

οριστική επίλυσή του - μετά   την   από   7.11.2019 κατιδίαν  συνάντηση 

εκπροσώπων του  Συλλόγου  και την    κοινοποίηση του ως άνω εγγράφου του 

Συλλόγου  στον Διευθυντή  του  Γραφείου του, Κο   Κωνσταντίνο Κωστάκο - το  

ΕΤΕΑΕΠ και δη η Δ΄Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης- Α΄ Τμήμα  Απονομής  
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Επικουρικής  Σύνταξης   δια του προϊσταμένου της,  όλως  αυθαιρέτως και   χωρίς  

απόφαση  του  ΔΣ του  ΕΤΕΑEΠ και  πλέον e- ΕΦΚΑ  προέβη στην παρακράτηση του  

¼ της επικουρικής σύνταξης των ως άνω συνταξιούχων συναδέλφων μας, 

επιδεινώνοντας  έτι περαιτέρω την οικονομική  τους κατάσταση  καθώς  η   

επικουρική τους σύνταξη -ήτοι μέρος από το  βασικό  εισόδημα των  συναδέλφων- 

συρρικνώθηκε ακόμα περισσότερο μετά τις  μνημονιακές περικοπές  που  έχει ήδη  

υποστεί. 

         Κατόπιν των ανωτέρω, εμμένοντας στην  σοβαρότητα  του θέματος  για τους 

ως άνω συναδέλφους μας, δεδομένης και  της  κρίσιμης κατάστασης  με  την οποία 

αναμετράται η  χώρα μας αλλά και όλος ο κόσμος αυτή την  περίοδο λόγω και 

πανδημίας του κορωνοϊού,  εμφατικά  σας   δηλώνουμε ότι η  αναζήτηση των ποσών  

επικουρικής σύνταξης και η παρακράτησή της  είναι μη νόμιμη και  καταχρηστική  

για τους παρακάτω λόγους. 

            Ι. Στο πλαίσιο  των Ν.  3371/2005 (αρ. 58  παρ. 6)  και 3455/2006 (αρ. 26 παρ.1) 

οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΤΕΑΠΕΤΕ μέχρι 17.4.2006, 

κατέστησαν  συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ  το οποίο από  18.4.2006  και εφεξής τους  

κατέβαλε  ολόκληρο το ποσό των συντάξεων που λάμβαναν από το ΤΕΑΠΕΤΕ.  

          Η υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων στο ΕΤΕΑΜ  πραγματοποιήθηκε  με 

την  ανωτέρω  ειδική  διάταξη του αρ. 26 του ν. 3455/2006 ανεξάρτητα από την 

νομοθεσία του τ. ΕΤΕΑΜ  σχετικά με την συγχώνευση  επικουρικών ταμείων. Το  

ΕΤΕΑΜ επιβαρύνθηκε  με την καταβολή ποσών που αντιστοιχούν  σε συστήματα  

προσυνταξιοδότησης που χορηγούνταν  στους μέχρι 31.12.1992  ασφαλισμένους του 

ΤΕΑΠΕΤΕ, σύμφωνα με τους όρους  και τις προϋποθέσεις  του Καταστατικού  του  

και μέχρι  την συμπλήρωση  των αντίστοιχων προϋποθέσεων  του κύριου  

φορέα. 

Με το άρθρο δε 59 του Ν. 3371/2005 προβλέφθηκε η καταβολή 

αυξημένου ποσοστού εισφοράς εργαζομένων-εργοδότη σύμφωνα με τις 

καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ προκειμένου και οι ήδη συνταξιούχοι του 

ΤΕΑΠΕΤΕ που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΜ να συνεχίσουν να λαμβάνουν σύνταξη από 

το τελευταίο βάσει των προβλεπομένων στο Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ. 

          Σημειώνεται ότι ακόμη και σήμερα  οι  προ τις  31.12.1992 ασφαλισμένοι  του 

ΤΕΑΠΕΤΕ, συνεχίζουν να  καταβάλλουν   αυξημένη εισφορά επικουρικής ασφάλισης.  

Ειδικότερα  με το  αρ. 45 του  Ν. 4670/2020 που τροποποίησε το αρ. 97 του Ν. 
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4387/2016 και την πρόσφατη με αριθμ. πρωτ.Φ80020/13033/336/Δ16/27.3.2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων– Γενική  Γραμματεία  

Κοινωνικών  Ασφαλίσεων - Διεύθυνση Πρόσθετης και Επαγγελματικής  Ασφάλισης  

που εκδόθηκε  σε  συνέχεια του  ανωτέρω   άρθρου,  ορίζεται  ότι εξακολουθεί να 

εφαρμόζεται η περ. β του άρθρου 59 του ν. 3371/2005, σύμφωνα με την οποία 

συνεχίζεται η καταβολή της, προβλεπόμενης από το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ, 

αυξημένης εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη κατά το μέρος που υπερβαίνει τη 

βασική εισφορά και αφορά τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του. 

Συνεπεία των ανωτέρω, η ένταξη κατά τις  18.4.2006 συνταξιούχων  του 

ΤΕΑΠΕΤΕ  στο ΕΤΕΑΜ έλαβε χώρα  χωρίς τον επανακαθορισμό των επικουρικών 

συντάξεων και των προσυνταξιοδοτικών παροχών. 

        Για  τους  ανωτέρω συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος  του 

ΤΕΑΠΕΤΕ-που  υπήχθησαν στο ΕΤΕΑΜ -όταν   δικαιωθήκαν κύριας σύνταξης από το 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- αφαιρέθηκε από το καταβαλλόμενο ποσό του ΤΕΑΠΕΤΕ το ποσό της 

σύνταξης του κύριου φορέα και τους καταβλήθηκε από το ΕΤΕΑΜ  η επικουρική 

σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ, χωρίς να   υπολογιστεί  εκ νέου  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.   

         Επισημαίνεται ότι με το άρθρο  10ε του Καταστατικού του  ΤΕΑΠΕΤΕ ορίζεται 

ότι, αν  μετά την μείωση  της μηνιαίας συνολικής σύνταξης του  Ταμείου κατά το 

ποσό της σύνταξης του κύριου  φορέα   η καταβαλλόμενη  σύνταξη είναι κατώτερη 

του ορίου   των  παρ. 2 και 4  του άρθρου  αυτού,  η μηνιαία συνολική σύνταξη  δεν 

μπορεί να είναι κατώτερη  από το  30 % των συντάξιμων  αποδοχών  (ή από το  35 %  

εφόσον  είναι παντρεμένοι κ.α.) συμπληρώνεται  μέχρι το  όριο  αυτό.  

         Εναργές είναι  άλλωστε ότι  η χορήγηση  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. 

          Σημειώνουμε δε διευκρινιστικά, ότι στους συνταξιούχους  του  ΤΕΑΠΕΤΕ προ 

τις 18.4.2006, που  συμπληρώνουν  μετά την 1.1.2017 τις προϋποθέσεις  για  κύρια  

σύνταξη και  αιτούνται   κύριας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ, το Α΄ Τμήμα  Απονομής 
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Επικουρικής  Σύνταξης/ Δ΄ Δ-νση  Επικουρικής Ασφάλισης του  ΕΤΕΑΕΠ  δεν 

χορηγεί  πλέον ως επικουρική σύνταξη την διαφορά  μεταξύ συνολικής 

καταβαλλόμενης σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ και ποσού κύριας σύνταξης.  Εδώ και ένα 

έτος οι συνταξιούχοι ΤΕΑΠΕΤΕ-προ της 18.4.2006- που συμπληρώνουν  από 1.1.2017  

και εξής  τις προϋποθέσεις  για  κύρια  σύνταξη, με οδηγίες της ως άνω υπηρεσίας 

του ΕΤΕΑΕΠ, καλούνται να αιτούνται εκτός της κύριας σύνταξης ΕΦΚΑ και την 

απονομή επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ, αν και  ουδέποτε  είχαν   ασφαλιστεί 

στο  ΕΤΕΑΕΠ.  Στην συνέχεια, αν προκύψει διαφορά, μεταξύ  της καταβαλλόμενης 

σύνταξης προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και του   αθροίσματος πλέον  κύριας και 

επικουρικής σύνταξης που  θα   δικαιωθούν, το ποσό αυτό της   διαφοράς -όπως 

προβλέπεται από  τον Ν. 3371/2005  αρ. 61- θα απονέμεται ως επιπλέον ποσό 

επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ,  γεγονός  ωστόσο  ιδιαίτερα  δύσκολο  λόγω της 

συρρίκνωσης  του   προσυνταξιοδοτικού.  Συνεπώς, μετά ταύτα  δεν  τίθεται θέμα 

χορήγησης ως επικουρικής σύνταξης της διαφοράς  μεταξύ συνολικής 

καταβαλλόμενης σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ και ποσού κύριας σύνταξης  και  κατ’  

επέκταση  εφαρμογής ή μη της κατώτερης σύνταξης  ΕΤΕΑΜ  και  άρα  το  υπό 

κρίση  θέμα   αφορά  μόνον στην  συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων 

συνάδελφων. 

            ΙΙ. Οι ως άνω συνταξιούχοι αμέσως  μετά την θεμελίωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος από το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ  προέβησαν  σε όλες τις νόμιμες και προβλεπόμενες 

από το  Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ ενέργειες  και ειδικότερα υπέβαλαν  την  

σχετική  αίτησή τους στον κύριο  φορέα, μη  επιβαρύνοντας το ΕΤΕΑΜ με την  

συνέχιση καταβολής προσυνταξιοδοτικής παροχής  και μετά την  απονομή της  

κύριας  σύνταξης, πάραυτα ενημέρωσαν το τ. ΕΤΕΑΜ σύμφωνα και με το 

Καταστατικό  του  ΤΕΑΠΕΤΕ (βλ.  αρ. 10  περ. 4  παρ. 5 και  6) αναμένοντας στην 

συνέχεια τον διαχωρισμό των συντάξεων τους  και την καταβολή της επικουρικής 

τους σύνταξης  σύμφωνα με το Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ.  

          Όταν   δε, το  ΕΤΕΑΜ  εφάρμοσε  τα κατώτατα όρια του ΤΕΑΠΕΤΕ -ως όφειλε  

βάσει  του Καταστατικού  του  ΤΕΑΠΕΤΕ-  οι  εν  λόγω  συνταξιούχοι ενημερώθηκαν 

με  επιστολή  του ΕΤΕΑΜ  για το ποσό που αναδρομικά όφειλαν να επιστρέψουν στο  

Ταμείο μετά την συνταξιοδότηση τους από τον κύριο φορέα,  συμμορφούμενοι  δε με 

την σχετική  απόφαση  του Ταμείου κατέβαλαν  το σύνολο  του αιτούμενου ποσού  

έχοντας την εύλογη πεποίθηση ότι  έχουν εκπληρώσει  όλες τις    υποχρεώσεις τους   

απέναντι στο ΕΤΕΑΜ . 
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          Επομένως η  μεταγενέστερη  αυθαίρετη μεταβολή από το τ.ΕΤΕΑ, στο 

καταβαλλόμενο από το   ΕΤΕΑΜ  ποσό   επικουρικής σύνταξης  σύμφωνα με τα 

κατώτατα όρια  αυτού, χωρίς μάλιστα καμία ενημέρωση,  είναι παράνομη  όπως   

αναλυτικά  αναφέρουμε  στην   παρ. Ι του   παρόντος  υπομνήματος  καθώς 

αντίκειται στις  ρυθμίσεις του  Ν. 3371/2005 και  3455/2006. Οι  συνάδελφοι από  

την πλευρά τους καλόπιστα  συνέχισαν να   την λαμβάνουν  στο  ύψος  που  

διαμορφώθηκε, δεδομένου  ότι είχαν  ήδη  επιβληθεί   αλλεπάλληλες μνημονικές 

περικοπές  στην  επικουρική  τους σύνταξη (πχ. Βλ. περικοπές του Ν.3986/2011, 

Ν.4051/2012 &  Ν.4093/2012)  με  αποτέλεσμα  εύλογα  να πιστεύουν  ότι  η οποία 

μείωση στο ποσό της  επικουρικής τους σύνταξης  οφείλονταν  στους μνημονιακούς  

νόμους . 

                Περαιτέρω,  η αναζήτηση και  παρακράτηση μέρους της  επικουρικής σύνταξης 

των  εν λόγω   συνταξιούχων συναδέλφων  έλαβε  χώρα κατά παράβαση των αρχών 

της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου,  

αρχή που ανήκει στο προστατευτικό περιεχόμενο της Ε.Σ.Δ.Α.  Ειδικότερα σύμφωνα 

με τις γενικές αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, οι ασφαλιστικοί 

οργανισμοί έχουν ως γνώμονα την εξυπηρέτηση και προστασία του κοινωνικού 

συμφέροντος, δρουν με βάση τις αρχές της καλής πίστης, της χρηστής διοικήσεως 

και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου (ΣτΕ 1360/1960, 

3692/1982, 3309/1986). 

          Ωστόσο   στην   προκειμένη περίπτωση,  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-,  

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  η παραβίαση   της ως  άνω  αρχής   εντείνεται 

περισσότερο  από το  γεγονός ότι η παρακράτηση  της  επικουρικής σύνταξης  των 

εν λόγω  συνταξιούχων  έλαβε   χώρα  με τις   πρόσφατες επιστολές (από 11.3.2020 

-στην αρχή την πανδημίας του κορωνοϊού)  που απέστειλε το  ΕΤΕΑΕΠ   στους  
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συνταξιούχους, παρά το  γεγονός ότι   ήδη από τον  7-8/2018  το θέμα   είχε 

κατ΄αρχήν επιλυθεί   από το   ίδιο το  Ταμείο,   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  επικουρικής  τους  σύνταξης άνευ 

της σχετικής παρακράτησης, δημιουργώντας  τους  εύλογα την δικαιολογημένη   

πεποίθηση  για μια ακόμα  φορά ότι το  θέμα  έχει επιλυθεί οριστικώς. 

 Άλλωστε  όπως αναφέραμε και ανωτέρω,  του  θέματος είχε επιληφθεί  ο  

αρμόδιος Υφυπουργός, ενώ   ουδεμία  σχετική νεώτερη απόφαση  του  ΔΣ του  

ΕΤΕΑΕΠ  για την επιβολή  της   εν λόγω παρακράτησης   ή για την αλλαγή της 

στάσης του ΕΤΕΑΕΠ, δεν έχει  ληφθεί μέχρι σήμερα. 

  Επιπλέον  η αναζήτηση ποσών σύνταξης  είναι μη νόμιμη  και άκρως 

καταχρηστική  καθώς λαμβάνει χώρα  μετά την παρέλευση    10 και πλέον  ετών !  - 

όπως αναφέραμε ανωτέρω - από την  έναρξη   καταβολής  της επικουρικής 

σύνταξης  εκάστου εκ των ως άνω συναδέλφων, με αποτέλεσμα  να ξεπερνά κάθε 

έννοια εύλογου χρόνου. 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,  ήτοι δεν έχουν άλλους πόρους, 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.  

  Τέλος,  τονίζουμε ότι η  καταχρηστικότητα  της   ενέργειας   του Ταμείου 

να  προβεί στην  παρακράτηση  του ¼ της επικουρικής  σύνταξης των 

συναδέλφων  -με τις από 11.3.2020  επιστολές του στους συνταξιούχους- 

αναδεικνύεται εντονότερα  και από  την   χρονική    στιγμή που επέλεξε  το   

τελευταίο  να το  κάνει,   ήτοι εν μέσω  της κρίσης που    διέρχεται  η   χώρα  

λόγω   του κορωνοϊού και της  συνακόλουθης  δύσκολης   από κάθε άποψη  

περιόδου που    διανύουν  όλοι οι  Έλληνες και   δη  οι συνταξιούχοι,   οι 

άνθρωποι δηλαδή   μεγαλύτερης  ηλικίας και με περισσότερα προβλήματα  




