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 Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές
κ.κ.  Κατσώτη  Χρήστο,  Καραθανασόπουλο  Νίκο,  Μανωλάκου  Διαμάντω   και  Στολτίδη
Λεωνίδα, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Όσον αφορά τις ανακλητικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις ασφαλισμένων του πρ. ΤΕΑΠ-ΔΕΗ
σημειώνεται  ότι  μετά  την αριθμ.58658/8.05.2015 εντολή ελέγχου  του Διοικητή  του πρώην
ΕΤΕΑΕΠ,  διενεργήθηκε  δειγματοληπτικός  έλεγχος  σε  174  αποφάσεις  επικουρικής
συνταξιοδότησης - στις οποίες περιλαμβάνονται και αποφάσεις από το  πρώην ΤΕΑΠ.ΔΕΗ-
που είχαν εκδοθεί  κατά το  χρονικό  διάστημα 01.07.2012 έως  08.02.2015,  προκειμένου  να
ελεγχθεί η τήρηση ή μη των προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Μετά
την ολοκλήρωση του εν λόγω δειγματοληπτικού ελέγχου διαπιστώθηκαν περιπτώσεις που δεν
πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Για τον λόγο αυτό λήφθηκε η
αριθμ.369/133/7.10.2015  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  πρ.  ΕΤΕΑΕΠ,
προκειμένου να επανελεγχθούν,  να αναθεωρηθούν και να διορθωθούν όλες οι λανθασμένες
αποφάσεις απονομής επικουρικής σύνταξης που έχουν εκδοθεί από 1.07.2012 ( μεταξύ άλλων
και  από το πρ.ΤΕΑΠ ΔΕΗ) και  να εξετασθεί  η δυνατότητα αναζήτησης των αχρεωστήτως
καταβληθεισών  συντάξεων  που  θα  προκύψουν  από  την  αναθεώρηση  των  αποφάσεων
επικουρικής συνταξιοδότησης.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 234 του ν.4389/2016, από την 1.1.2016 καταργήθηκε η
Ειδική  Προσαύξηση  του  Τομέα  Σύνταξης  Μηχανικών  και  Εργοληπτών  Δημοσίων  Έργων
(ΤΣΜΕΔΕ), που προβλέφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3518/2006.
Με  την  εν  λόγω  διάταξη  μεταξύ  άλλων  διευκρινίστηκε  ότι,  ο  χρόνος  ασφάλισης  που  έχει
πραγματοποιηθεί στον καταργηθέντα ΕΛΠΠ θεωρείται ως προς τις έννομες συνέπειες ως χρόνος
που  έχει  διανυθεί  στην  Ειδική  Προσαύξηση.  Ως  εκ  τούτου  οι  διατάξεις  του  άρθρου  6  του
ν.3518/2006, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 59 του ν.3996/2011,
που προβλέπουν τη δυνατότητα μεταφοράς μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, του χρόνου
ασφάλισης που είχε  διανυθεί  στον ΕΛΠΠ, από την Ειδική Προσαύξηση στον πρώην κλάδο
επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ, παύουν να έχουν εφαρμογή.
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3. Ως προς το θέμα της απονομής και της μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου από το πρώην
Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ), υφίσταται η σχετική μηχανογραφική εφαρμογή και τα εν λόγω αιτήματα
διεκπεραιώνονται απρόσκοπτα, κατά σειρά προτεραιότητας.
Επίσης, για την μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου σε περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων με
δύο δικαιώματα συντάξεων από τους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ πρώην Φορείς, μεταβιβάζεται
η  μεγαλύτερη  εκ  των  δύο  συντάξεων  και  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  αναμένεται  η
ολοκλήρωση της σχετικής εφαρμογής για την μεταβίβαση του δεύτερου δικαιώματος.

4.  Τέλος  όσον  αφορά  τα  θέματα  που  αφορούν  στην  αξιοποίηση  παράλληλου  χρόνου
ασφάλισης  ή παράλληλης  απασχόλησης  μετά  τις  τελευταίες  διευκρινιστικές  εγκυκλίους  που
έχουν αποσταλεί στον e – ΕΦΚΑ, θα καταστεί σύντομα εφικτή η αντίστοιχη μηχανογραφική
εφαρμογή από τον Ανάδοχο του έργου.

                  
                                                           Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
     

                                                   
                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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