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ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΤτΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  

«ΝΕΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΤΕΚΑ)» 

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

  Στις  23.7.2021  κατατέθηκε στην  Βουλή  σχέδιο  νόμου του  Υπουργείου  

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση  για την  

Νέα  Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού  συστήματος  προκαθορισμένων  εισφορών   

στην επικουρική  ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση  και  λειτουργία   Ταμείου   Επικουρικής 

Κεφαλαιοποιητικής  Ασφάλισης και  συναφείς  διατάξεις»,  με το οποίο επιχειρείται  η 

μετάβαση από το ισχύον αναδιανεμητικό σύστημα  επικουρικής  ασφάλισης  στο  

κεφαλαιοποιητικό και προβλέπεται η  ίδρυση του ενός  νέου   δημόσιου  Ταμείου 

Επικουρικής  Κεφαλαιοποιητικής  Ασφάλισης   (ΤΕΚΑ).  

   Όπως προκύπτει από το  αρ. 6 του εν  λόγω νομοσχεδίου  στην  αποκλειστική  

ασφάλιση του  Ταμείου  υπάγονται  υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα – ανεξαρτήτως  

ορίου ηλικίας -  που αναλαμβάνουν  για πρώτη  φορά  από 1.1.2022 και  εφεξής 

εργασία – απασχόληση  για την οποία υφίσταται  μέχρι την  ως άνω ημερομηνία  

υποχρέωση υπαγωγής στο  στον  Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e ΕΦΚΑ. Η 

υποχρεωτική   υπαγωγή  αφορά  επομένως  καταρχήν τους νεοεισερχόμενους στην  αγορά 

εργασίας, ανεξαρτήτως  ηλικίας.  Δυνατότητα δε  προαιρετικής  υπαγωγής  στο Ταμείο 

παρέχεται σε όσους είναι ήδη ασφαλισμένοι υποχρεωτικά ή και προαιρετικά  στον  Κλάδο  

Επικουρικής Ασφάλισης του  e ΕΦΚΑ και είναι  κάτω  των   35 ετών.  

 Από  τον συνδυασμό  των ανωτέρω,  αλλά  και σύμφωνα με την  ρητή 

αναφορά της αιτιολογικής έκθεσης για το αρ. 6 του  νομοσχεδίου,  ότι 

εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ πρόσωπα τα οποία  

υπάγονται με βάση γενική ή ειδική διάταξη σε καθεστώς επικουρικής ασφάλισης 

http://www.sste.gr/


άλλων  φορέων  όπως των  Ταμείων  Επαγγελματικής Ασφάλισης  (ΤΕΑ) της 

παρ.4 του αρ. 36  του  Ν. 4052/2012 , της  Τράπεζας της  Ελλάδος,  και του 

Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης 

(ΕΔΟΕΑΠ). 

Μετά την ψήφισή του από την Κυβέρνηση στην αρμόδια επιτροπή θα εισαχθεί 

στην ολομέλεια της Βουλής το σχετικό νομοσχέδιο εντός του Σεπτεμβρίου ώστε 

να συζητηθεί και να προχωρήσει στην τελική ψήφισή του.  

Αλγεινή εντύπωση δημιούργησε στους συναδέλφους η πρόσφατη ανακοίνωση της 

παράταξης των «Εν Δράσει» όπου υπογράφεται από τον «ένα και μοναδικό» συνάδελφο Κ. 

Ευσταθίου, την οποία μάλιστα ανήρτησε εντός του Αυγούστου στο διαδίκτυο (facebook)  

προσπαθώντας κατά την προσφιλή του μέθοδο να επιρρίψει ευθύνες στους δύο 

Συλλόγους (ΣΥΤΕ & ΣΣΤΕ) ότι δήθεν καθυστέρησαν να ενημερώσουν τους 

συναδέλφους για την κατάθεση στη Βουλή του Νομοσχεδίου που αφορά την 

επικουρική ασφάλιση και τη δημιουργία του νέου Ταμείου. Είμαστε υποχρεωμένοι να 

υπενθυμίσουμε στο συνδικαλιστή του «facebook» ότι όταν υπήρξε πρόβλημα από τη 

διαδικτυακή συνέντευξη του Υπουργού Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη και του Υφυπουργού 

κ. Πάνου Τσακλόγλου την Παρασκευή 25/6/2021 με θέμα τη «Μεταρρύθμιση της 

Επικουρικής Ασφάλισης» όπου ανέφεραν ότι το νέο σύστημα θα καλύπτει  υποχρεωτικά 

το σύνολο των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων χωρίς καμία εξαίρεση, οι δύο 

Πρόεδροι των Συλλόγων συναντήθηκαν εσπευσμένα (28/6/21)  με τον κ. Διοικητή από 

τον οποίο ζήτησαν να παρέμβει στο αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να 

διασφαλιστεί εγκαίρως ότι το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης δεν θα 

επεκταθεί και στους εργαζομένους της ΤτΕ  (ανακ. Νο53/1.7.2021). H πρωτοβουλία 

των δύο Προέδρων δεν ήταν κίνηση εντυπωσιασμού αλλά ουσιαστική παρέμβαση ώστε 

να αποφευχθούν τα χειρότερα, όπως τελικά έγινε!!! 

Θεωρούμε ότι αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση για το σύνολο των 

συναδέλφων ότι κανένα θέμα δεν λύνεται εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου… 

 

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ (504/2021) ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

  
Η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε αντισυνταγματική την 

παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης με την υπ’ αριθμ. 504/2021 απόφαση για 

τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Εκτιμάται ότι 380.000 περίπου συνταξιούχοι του 



Δημοσίου περιμένουν αναδρομικά 24 μηνών (από 1/1/2017 έως και 31/12/2018) από την 

επιστροφή των κρατήσεων της εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΑΣ). Η επιστροφή της κράτησης 

ΕΑΣ (3% έως 14%) αφορά  κύριες συντάξεις  από 1.400€ και άνω.  

 Επανειλημμένα έχουμε αναφέρει ότι:  

Ι. Το  Ελεγκτικό  Συνέδριο, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  244/2017   αλλά και με  την 

υπ’ αριθμ. 504/2021  απόφαση  της  Ολομελείας του,  έκρινε ότι οι διατάξεις των 

άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 με τις οποίες επιβλήθηκε 

εισφορά αλληλεγγύης στις συντάξεις των Δημοσίων είναι αντισυνταγματικές. 

ΙΙ. Αντίθετα το ΣτΕ με τις  υπ΄ αριθμ  2287/2015-  2290/2015  αποφάσεις  της 

Ολομελείας του, έχει   κρίνει  ήδη από τον  6/2015,  ότι το  αρ. 38  του Ν.  3863/2010 

και το  αρ. 44 του Ν. 3986/2011 (που  εισήγαγε και  τροποποίησε  την εισφορά 

αλληλεγγύης αντίστοιχα), δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα. 

Επομένως η Ολομέλεια του ΣτΕ έχει κρίνει ότι η κράτηση της ΕΑΣ είναι 

συνταγματική ενώ η κράτηση του Ν4051/2012 είναι αντισυνταγματική.  

Αντίθετα η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε αντισυνταγματική 

την ΕΑΣ, αλλά μόνον για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, ενώ παράλληλα έχει κρίνει 

συνταγματική και νόμιμη την κράτηση του Ν4051/2012. 

Με βάση την ανωτέρω κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η κυβέρνηση, τον 

Οκτώβριο του 2020,  οδηγήθηκε στη λύση να καταβάλει στους συνταξιούχους 

του Δημοσίου αναδρομικά μόνο την περικοπή του ν. 4093/ 2012, που είχε κριθεί 

και από τα δύο ανώτατα δικαστήρια αντισυνταγματική όχι όμως και την περικοπή 

του νόμου 4051/ 2012, η οποία επιστράφηκε μόνο στους συνταξιούχους του 

ιδιωτικού τομέα. 

Ειδικότερα μετά την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε συνταγματική την κράτηση της 

ΕΑΣ και για τις συντάξεις των συνταξιούχων της ΤτΕ, ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με 

τους νομικούς συμβούλους του αποφάσισε ότι οι δικαστικές διεκδικήσεις μας θα 

αφορούν μόνο τις κρατήσεις των νόμων 4051/12 & 4093/12 καθώς και τα δώρα 

και επιδόματα αδείας σε Κύριες, Επικουρικές και Πρόγραμμα Μετεργασιακών 

Παροχών.  

Δυστυχώς για άλλη μια φορά οι αποφάσεις της πλειοψηφίας του Συλλόγου 

μας δεν αποτέλεσαν καμία απολύτως  δέσμευση στις προσωπικές επιλογές του 

συν. Ευσταθίου. Επιλέγοντας μια σειρά διεκδικήσεων για κρατήσεις που είχαν επιβληθεί 

από νόμους που είχαν κριθεί συνταγματικοί και νόμιμοι από το ΣτΕ, έπεισε ένα ικανό 

αριθμό συναδέλφων (300-350) να προσφύγει στα δικαστήρια με την προσδοκία, όπως ο 

ίδιος έλεγε, ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων θα δικαίωναν τις επιλογές του.  



Η ίδια λογική επικράτησε και για τις δικαστικές προσφυγές που αφορούν 

την επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΑΣ). Κατόρθωσε να συγκεντρώσει πάνω 

από δέκα (10) αρνητικές δικαστικές αποφάσεις τόσο από τα Διοικητικά δικαστήρια, όσο και 

από τα αστικά δικαστήρια (Πρωτόδικα και Εφετειακά), με ιδιαίτερα δυσμενείς για τα 

συμφέροντά μας κρίσεις. Καμία θετική απόφαση δεν υπήρξε για την ΕΑΣ από κανένα 

δικαστήριο!!!   

Μετά από όλα τα παραπάνω μόνο ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής θα είχε το 

θράσος να επιρρίψει τις ευθύνες των δικών του επιλογών στο Σύλλογο 

Συνταξιούχων και να ζητά μάλιστα να λυθεί το θέμα εξωδικαστικά σα να μην έχει 

προηγηθεί καμία απολύτως ενέργεια από την πλευρά του. 

 

Αντί λοιπόν να παραπληροφορεί τους συνταξιούχους και να καταθέτει 

προτάσεις για Αντιπροσωπευτικό, Αναλογικό Προεδρείο, ώστε να μας σώσει άλλη 

μια φορά με τη δική του συμμετοχή, θα ήταν καλύτερα να ζητήσει απλά μια 

συγγνώμη από τους συναδέλφους για τις επανειλημμένες άστοχες επιλογές του 

που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην επίλυση των κρίσιμων θεμάτων που 

αφορούν όλους μας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Νικόλαος Αντωνόπουλος 

 
 


