
 
 

 

 

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019 

Αριθμ. Πρωτ. 5 

  

 Προς: Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

κ. Ιωάννη Βρούτση 

   Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

κ. Νότη Μηταράκη 

  

Θέμα:  Δεν εφαρμόστηκε σωστά από 1/6/2016 ο ν. 4387/2016 που αφορά τον 
επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων των 

συνταξιούχων των πρώην ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΥΕΚ, 

ΤΑΠΤΠ, ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΕΑΤΤΑΘ, ΤΕΑΠΥΚ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΕΑΙΣΥΤ, ΚΕΑΝ. 

  

Υπόμνημα 

  

Κύριε Υπουργέ, 

Κύριε Υφυπουργέ, 

 

Όπως γνωρίζετε ο νόμος 4387/2016 είναι σε πλήρη ισχύ και παράγει 
αποτελέσματα, καθόσον, εκτός των άλλων προβλεπομένων, από 1/6/2016 
επανυπολογίσθηκαν-αναπροσαρμόσθηκαν οι επικουρικές συντάξεις των ήδη 
συνταξιούχων που είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω των 
1.300 ευρώ. 

Σας επισημαίνουμε ότι, ενώ το άρθρο 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 προβλέπει: 
«Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επικουρικές 
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συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 

εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το 

ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ. …….» και ότι για τον επανυπολογισμό 
λαμβάνονται υπόψη τα έτη ασφάλισης, ο συντάξιμος μισθός και ο συντελεστής 
αναπλήρωσης 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 
5βα του άρθρου 96 ν. 4387/2016 «το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο 

ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο 

για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% υπολογιζομένου επί των 

συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την 

έκδοση της κύριας σύνταξης.», για τους συνταξιούχους των παραπάνω Ταμείων 
δεν εφαρμόσθηκε ο τύπος συντάξιμες αποδοχές Χ έτη ασφάλισης Χ 0,45%, 
όπως έγινε με τους συνταξιούχους του Δημοσίου και άλλων Ταμείων, αλλά με 
άλλη μέθοδο μη προβλεπόμενη από το νόμο και ουδέποτε κοινοποιημένη 
στους συνταξιούχους. 

Η παράνομη αυτή μέθοδος επανυπολογισμού-αναπροσαρμογής οδήγησε 
σχεδόν στον αφανισμό των επικουρικών συντάξεων αυτών των Ταμείων, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

1) Απονεμηθείσα επικουρική ΙΚΑ–ΕΤΕΑΜ ποσού 493,67 ευρώ με 
συντάξιμες αποδοχές 2.108,50  ευρώ και 37 έτη ασφάλισης στο 
επικουρικό μετά τον επανυπολογισμό κατέληξε στα 138,96 ευρώ, ενώ 
εάν εφαρμόζονταν ορθά ο νόμος, ο επανυπολογισμός (2.108,50 Χ 37 Χ 
0,45%) θα οδηγούσε στο αποτέλεσμα των 351,07 ευρώ. 

2) Απονεμηθείσα επικουρική ΤΕΑΥΕΚ ποσού 544,98 ευρώ με συντάξιμες 
αποδοχές 2.373,50 ευρώ και 28 έτη ασφάλισης στο επικουρικό μετά τον 
επανυπολογισμό κατέληξε στα 200,14 ευρώ, ενώ εάν εφαρμόζονταν 
ορθά ο νόμος, ο επανυπολογισμός (2.373,50 Χ 28 Χ 0,45%) θα 
οδηγούσε στο αποτέλεσμα των 299,06 ευρώ. 

Παρακαλούμε να εφαρμόσετε τον νόμο αναδρομικά από 1/6/2016 και για τους 
συνταξιούχους αυτών των Ταμείων, όπως έχετε υποχρέωση, δεδομένου ότι: 

α) Το ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ με επιστολή του στο Υπουργείο και στα πολιτικά κόμμτα τον 
Σεπτέμβριο του 2016 είχε επισημάνει την μη ορθή εφαρμογή του νόμου, κι 
εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση τότε είχατε καταγγείλει δημοσίως τις 
μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τον επανυπολογισμό– 
αναπροσαρμογή αυτών των επικουρικών συντάξεων. 

β) τα ασφαλιστικά Ταμεία (Κύρια και Επικουρικά) κατά τη γνώμη μας όφειλαν 
να είχαν στα αρχεία τους τα πλήρη στοιχεία των συνταξιούχων (συντάξιμο 
μισθό, έτη ασφάλισης κ.λ.π). 

Το παρόν θέμα αφορά περισσότερους από 300.000 συνταξιούχους. Εξάλλου 
οι επικουρικές που απονέμονται από 13/5/2016 στους συνταξιούχους 
λαμβάνουν υπόψη τα έτη ασφάλισης, τις συντάξιμες αποδοχές (με συμμετοχή 
μάλιστα των δώρων και του επιδόματος αδείας επί των οποίων καταβάλλονται 



 
εισφορές, χωρίς να ισχύει το ίδιο και για τους συνταξιοδοτηθέντες μέχρι 
12/5/2016) και τον συντελεστή αναπλήρωσης 0,45% για το τμήμα της σύνταξης 
που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014. Η διαφοροποίηση 
του τρόπου υπολογισμού και του προσδιορισμού του συντάξιμου μισθού, 
δημιουργεί συνταξιούχους δύο ταχυτήτων, γεγονός που αντιβαίνει στην 
συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας καθώς και στην πρόσφατη 
απόφαση του ΣτΕ περί ενιαίου τρόπου υπολογισμού συντάξεων. 

Η ορθή εφαρμογή του νόμου, επιπλέον των άλλων, θα αποκαταστήσει το περί 
δικαίου αίσθημα αυτών των συνταξιούχων-πολιτών, το οποίο έχει τεθεί εδώ και 
αρκετά χρόνια σε αμφιβολία με ευθύνη και των οργάνων της εκτελεστικής 
εξουσίας. 

  

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, 

Ζητάμε άμεσα συντάντηση μαζί σας. Ζητάμε όπως εφαρμοστεί ο νόμος 
Κατρούγκαλου στις επικουρικές συντάξεις από 1ης/6/2016 όπως είχατε 
δεσμευτεί, εσείς και η παράταξή σας τον Σεπτέμβριο του 2016. 

 

ΤΟ Δ.Σ. 

        Πρόεδρος                                                                                                        Γενική  Γραμματέας 

 

 

Νικόλαος   Χατζόπουλος                                                                                   Καλλιόπη  Μουρίκη 

 

 


