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ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. του άρθρου
πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) – Κατάργηση ειδικής συνδικαλιστικής σύνταξης
και νομοθεσίας τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ.
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222/12.11.2012, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016», στο άρθρο πρώτο, παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.6., περίπτωση 4 του οποίου ρυθμίζονται
θέματα που αφορούν την κατάργηση από 1.1.2013 των συνδικαλιστικών συντάξεων και της
νομοθεσίας του τέως ΤΕΑΕΥΕΕΟ.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου
ΙΑ του άρθρου πρώτου ρυθμίζονται τα εξής:
1. Κατάργηση ειδικών συνδικαλιστικών συντάξεων τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ.
α. Με το πρώτο εδάφιο προβλέπεται ότι από 1.1.2013 διακόπτεται η καταβολή σύνταξης από
το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ) σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών
οργανώσεων και τα δικαιοδόχα μέλη τους που συνταξιοδοτήθηκαν για την ιδιότητά τους αυτή με βάση
καταστατικές διατάξεις του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπροσώπων και Υπαλλήλων
Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ).
Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο εξορθολογισμού του ασφαλιστικού
συστήματος και εξοικονόμησης πόρων και κρίθηκε αναγκαία για τους ακόλουθους λόγους:
Tο τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του α.ν. 971/1937 (Α΄ 482),
συγχωνεύτηκε, ως γνωστόν, από 1.5.1999 στο τ. ΙΚΑ – TEAM (στη συνέχεια ΕΤΕΑΜ και σήμερα
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ΕΤΕΑ) με το άρθρο 26 του ν. 2676/1999 (Α' 1). Στο τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ ασφαλίζονταν δύο κατηγορίες
προσώπων: α) οι εκπρόσωποι εργατικών επαγγελματικών οργανώσεων και β) οι υπάλληλοι των
ανωτέρω οργανώσεων και του Ταμείου (μέχρι 27.4.1978).
Μετά τη συγχώνευση, οι ασφαλισμένοι του κατέστησαν ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΜ,
εξακολούθησαν όμως να διέπονται από τις εξαιρετικά ευνοϊκές καταστατικές διατάξεις του
τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ και να λαμβάνουν ειδική συνδικαλιστική σύνταξη παράλληλα με την επικουρική
σύνταξη λόγω εργασίας, σε μη ανταποδοτική βάση εισφορών – παροχών, και χωρίς εφαρμογή των
διατάξεων περί διπλοσυνταξιούχων. Η χορήγηση από το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) των ανωτέρω ειδικών
συνδικαλιστικών συντάξεων διακόπτεται από 1.1.2013.
β. Στο πλαίσιο, βέβαια, της κοινωνικής μέριμνας προς τις πλέον ευπαθείς ομάδες, με το
δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 4 του υποπαραγράφου ΙΑ.6. προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση, η
συνέχιση καταβολής της σύνταξης στα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας (εκπροσώπους
συνδικαλιστικών οργανώσεων) και τα μέλη της οικογενείας τους, εφόσον δεν εργάζονται και δεν
λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως
ονομασίας και νομικής μορφής, ή το Δημόσιο.
γ. Με το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 4 ορίζεται ότι από 1.1.2013 εξαιρούνται από την
ασφάλιση του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) οι εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων που απέκτησαν την
ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη συγχώνευση του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ στο τ. ΕΤΕΑΜ, δηλαδή μέχρι 30.4.1999,
για την οποία υπήγοντο στην ασφάλιση του συγχωνευθέντος Ταμείου.
Ήδη, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 2676/1999, εξαιρούνται από την
ασφάλιση του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) όσοι αποκτούν την ιδιότητα του εκπροσώπου εργατοϋπαλληλικής
οργάνωσης από 1.5.1999.
2. Κατάργηση καταστατικών διατάξεων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ
Με το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης 4 καταργούνται οι ευνοϊκές καταστατικές διατάξεις
του τέως ΤΕΑΕΥΕΕΟ, οι οποίες εξακολούθησαν να ισχύουν μετά τη συγχώνευσή του στο τ. ΕΤΕΑΜ
και από 1.1.2013 οι ασφαλισμένοι του τ. Ταμείου, οι οποίοι ήταν

υπάλληλοι συνδικαλιστικών

οργανώσεων ή του συγχωνευθέντος Ταμείου, καθώς και οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής
διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και τις διατάξεις της γενικότερης
νομοθεσίας.
Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. 4
και τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ή αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης ή χορήγησης άλλων
παροχών βάσει καταστατικών διατάξεων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί μέχρι
31.12.2012 οριστική απόφαση.
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Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και τις άμεσες ενέργειες
αρμοδιότητάς σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Η Γενική Διευθύντρια ΚΑ
Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου - Δεδούλη

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας ΚΑ
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή ΔΥ
5. γραφείο Γενικής Διευθύντριας Οικ. Υπηρεσιών
6. Όλες τις Δ/νσεις της ΓΓΚΑ, το Τμήμα Διαδοχικής
Ασφάλισης & το ΚΠΑΣ «ΙΡΙΔΑ»
7. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης
Τμήμα Α΄ (3 αντίγραφα)
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