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ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 13/390/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΤΑΑ 

ΜΕΤΑ το ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ. 10043/17020/518/12-07-16 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης των Τομέων Μηχανικών και 

ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, κ. Κωνσταντίνος Καραγιαννάκης, εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο το θέμα 

«ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 13/390/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΜΕΤΑ 

το ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ. 10043/17020/518/12-07-16 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ» και εκθέτει την κάτωθι εισήγηση. 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Συντάξεων και Ασφάλισης κ. Κ. Καραγιαννάκης θέτει υπόψη 

της Δ.Ε. την πιο κάτω γραπτή εισήγηση που έχει ως εξής: 

«Η Υπ. αριθμ. 13/390/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. έχει ως εξής: 

... ΘΕΜΑ 13ον Δ.Σ. 390/2016 

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.2676199 ή του άρθρου 8 του 

ν.2592198 όπως ιΟ")(ύουν, σε συνταξιούχους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ που εξακολουθούν να 

εργάζονται στο Δημόσιο 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης των Τομέων Μηχανικών και 

ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, κ. Κωνσταντίνος Καραγιαννάκης, εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο το θέμα 

«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.2676/99 ή του άρθρου 8 του ν.2592/98 όπως 

ισχύουν, σε συνταξιούχους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ που εξακολουθούν να εργάζονται στο 

Δημόσιο» και εκθέτει την κάτωθι εισήγηση. 

«Το ζήτημα εξετάζεται από την Υπηρεσlα με αφορμή ασφαλισμένους του Ταμεlου μας 

που διδάσκουν σε Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Ιδρύματα, οι οποίοι αφού δηλώσουν παύση 

επαγγέλματος στην αρμόδια Περιφέρεια και το ΤΕΕ, υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στο 

Ταμείο μας ενώ εξακολουθούν να διδάσκουν στα Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Ιδρύματα. 



Στην αίτηση τους για σύνταξη καταθέτουν συνημμένα βεβαίωση της υπηρεσία τους σπό 

την οποία προκύπτει ότι συνεχίζουν να ασκούν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα μετά την παύση 

επαγγέλματος διότι αυτά δεν έχουν σχέση με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του 

Μηχανικού. 

Κατόπιν τούτου η υπηρεσία χορηγεί σύνταξη στους ανωτέρω, η οποία υπόκειται σε 

περικοπή σύμφωνα: 

1. με τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρ.8 του Ν.2592/98 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο πρώτο παρ.Β υπσπαρ.Β περ.1β του Ν.4093/12 και ισχύει μετά το Ν.4151/13, που 

προβλέπουν μείωση της σύνταξης κατά 70% ή 

2. με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/99, όπως τρσποποιήθηκε με το άρθρο 16 

του Ν.3863/10, που προβλέπουν μείωση κατά 70% του ποσού της σύνταξης που υπερβαίνει τα 

30 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (1.007, 10€). 

Συγκεκριμένα, οι διατάξεις της παρ.14 του άρθρ.8 του Ν.2592/98 όπως ισχύουν, 

εφαρμόζονται στους συνταξιούχους του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σύμφωνα 

με τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί σπό το Υπουργείο Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. 

Αλληλεγγύης, ως «συνταξιούχοι δημοσίου» χαρακτηρίζονται εκείνοι, των οποίων ο 

περισσότερος χρόνος ασφάλισης σπό τον συνολικώς πραγματσποιηθέντα, αφορά εργασία που 

έχει παρασχεθεί στον δημόσιο τομέα. 

Οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2676/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του 

Ν.3863/10 εφαρμόζονται στις εξής περιπτώσεις: 

α) στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, τους συνταξιούχους δηλαδή των οποίων ο 

περισσότερος χρόνος ασφάλισης σπό τον συνολικώς πραγματοποιηθέντα αφορά εργασία που 

έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα και 

β) στους συνταξιούχους λόγω ιδιότητας, οι οποίοι σπασχολούνταν στο Δημόσιο, κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του ασφαλιστικού τους βίου, με άλλη ιδιότητα σπό αυτή του Μηχανικού αλλό 

ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στο ΤΣΜΕΔΕ λόγω της εγγραφής τους στο ΤΕΕ. Παράδειγμα 

σποτελεί η υπό εξέταση περίπτωση των καθηγητών Α.Ε.1. και Τ.Ε.1., των οποίων τα καθήκοντα 

σύμφωνα με την βεβαίωση της υπηρεσίας τους ήταν εκπαιδευτικά και ερευνητικά και δεν είχαν 

σχέση με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του Μηχανικού. 

Η υπηρεσία δισπίστωσε ότι το Υπουργείο Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. 

Αλληλεγγύης για την τελευταία αυτή περίπτωση συνταξιούχων λόγω ιδιότητας συνεκτιμά και 

θεωρεί κρίσιμο εάν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή έμμισθου. 

Τούτο αναφέρεται και στο αριθμ. Φ.10043/243211777/11.3.13 έγγραφο του Υπουργείου 

Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε μετά σπό ερώτημα της 

υπηρεσίας για συνταξιούχο του Ταμείου μας, ο οποίος εργαζόταν ως διοικητικός υπάλληλος στα 

ΕΛΤΑ. Συγκεκριμένα στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρονται τα εξής: « ..... Ο εν λόγω συνταξιούχος 

, όσον αφορά το ΤΣΜΕΔΕ, δεν μπορεί να θεωρηθεί συνταξιούχος του δημοσίου ή του 
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ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς η ασφάλιση του στο ΤΣΜΕΔΕ ήταν υποχρεωτική λόγω της 

εγγροφής του στο ΤΕΕ (ασφάλιση λόγω ιδιότητας), και όχι λόγω της απασχόλησης του, για αυτό 

και κατέβαλλε ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ...... » 

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία με το αρ. πρωτ. 65696/2.10.2015 υπηρεσιακό σημείωμα, 

ζήτησε την άποψη της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων για το αν ορθώς εφαρμόζει στις 

περιπτώσεις των καθηγητών Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του Ν.2676/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.3863/10 αντί των 

διατάξεων της παρ.14 του άρθρ.8 του Ν .2592/98 όπως ισχύουν. 

Η Δ/νση Νομικών Υποθέσεων με το από 22/12/2015 σημείωμα της, μας γνωρίζει τα 

εξής: 

«Το ερώτημα αφορά ασφαλισμένους του Ταμείου που διδάσκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και 

υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στο Ταμείο δηλώνοντας παύση επαγγέλματος στην 

αρμόδια Περιφέρεια και το ΤΕΕ. Μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης συνυποβάλλουν βεβαίωση 

του εν λόγω ΑΕΙ ή ΤΕΙ, στην οποία βεβαιώνεται ότι συνεχίζουν την διδασκαλία σε αυτά και μετά 

την παύση επαγγέλματος, καθόσον η δροστηριότητα αυτή δεν έχει σχέση με την άσκηση της 

επαγγελματικής δροστηριότητας του Μηχανικού. Επί τη βάσει της αίτησης αυτής οι υπηρεσίες 

του Ταμείου (Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης - Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης) 

χορηγούν τη σύνταξη στα πρόσωπα αυτά μειωμένη, όπως ορίζουν οι διατάξεις για την 

απασχόληση συνταξιούχων που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα κατά το άρθρο 63 ν. 

2676/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 ν. 3863/2010. Η υπηρεσία διερωτάται όμως 

εάν ορθώς είναι εφαρμοστέες οι ανωτέρω διατάξεις και όχι οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 14 ν. 

2592/1998. Επί του ζητήματος αυτού λεκτέα τα ακόλουθα: 

1. Οι ερμηνευόμενες διατάξεις 

α) Το άρθρο 8 παρ. 14 ν. 2592/1998 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο 

παράγροφος Β. περ.1β Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12.11.2012) και το οποίο αφορά τις μειώσεις 

απασχολούμενων συνταξιούχων του Δημοσίου ορίζει τα ακόλουθα: 

«14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου, γενικά, συμπεριλαμβανομένων όσων 

λαμβάνουν βουλευτική σύνταξη ή χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της της ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α • 

65) και λαμβάνουν σύνταξη ή χορηγία, κατά περίπτωση και αποδοχές συγχρόνως, 

καταβάλλονται μειωμένες κατά 70% με εξαίρεση της συντάξεις που καταβάλλονται με βάση της 

διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α' 120) και 1977/1991 (Α' 185), της εξ ιδίου δικαιώματος 

πολεμικές συντάξεις που καταβάλλονται με βάση της διατάξεις του Κώδικα Πολεμικών 

Συντάξεων, καθώς και της εξ ιδίου δικαιώματος συντάξεις παθόντων στην υπηρεσία και εξαιτίας 

της. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν 

σύνταξη ή χορηγία από το Δημόσιο και καταλαμβάνουν θέση εξωκοινοβουλευτικού Υπουργού, 



Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού. Οι διοριζόμενοι σε θέσεις προέδρων ή μελών 

Διοικητικών Συμβουλίων, φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη από το 

Δημόσιο ή από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης μπορούν, αντί της 

υπαγωγής της της ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου, να επιλέξουν με υπεύθυνη δήλωση 

του ν. 1599/1986 που απευθύνουν τόσο της την υπηρεσία της, όσο και της τον οικείο 

ασφαλιστικό φορέα, την υπαγωγή της της ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2469/1997 

(Α' 38).» 

β) Το άρθρο 63 ν. 2676/1999 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 ν. 3863/2010 

και οι επιμέρους διατάξεις του αντικαταστάθηκαν με το άρθρο άρθρου 42 Ν.3996/2011 (ΦΕΚ f!ι\ 

170/5.8.2011) όπως μεταγενέστερα αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε και το άρθρο 68 παρ.3 

Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α' 270/24.12.2014), έχει ως εξής: 

«1. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν 

εργασία, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 550 

έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και 

επικουρικών, β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας 

σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα τριάντα 

ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η 

Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καταβάλλεται μειωμένο κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%). 

Για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη 

συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανfκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ο αριθμός των 

ανωτέρω ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά 

διαμορφώνονται κάθε φορά. Σε περίπτωση συρροής συντάξεων, η μείωση γίνεται στο ποσό της 

μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εφόσον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό περικόπτεται 

από την αμέσως επόμενη ή επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις. Ειδικότερα για τους 

δικαιούχους κατωτάτων ορίων συντάξεων, η σύνταξη τους περιορίζεται στο οργανικό ποσό, 

όπως αυτό προκύπτει από τα ασφαλιστικά δεδομένα. Εάν το οργανικό ή τα οργανικά ποσά 

υπερβαίνουν τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τότε τα 

ποσά αυτά περικόπτονται ως ανωτέρω. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα της 

παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α'). Για τον απασχολούμενο 

συνταξιούχο καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις για τους λοιπούς 

ασφαλισμένους εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη και τον 

ασφαλισμένο αντίστοιχα. 

2. Οι συνταξιούχοι της προηγούμενης παραγράφου, που ασκούν δραστηριότητα 

υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και 

του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπόκεινται στους εξής 

περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 550 έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται 

η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών. Υποχρεούνται δε στην 



καταβοΜ των προβλεπόμενων εισφορών, β) Μετά τη συμπΜρωση του 55ου έτους της ηλικίας, 

υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές 

προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας ή των 

κύριων συντάξεων υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως 

διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το ποσό 

που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο περικόπτεται. Για τους ανωτέρω συνταξιούχους, οι οποίοι 

υπάγονται στην ασφάλιση του Ε. Τ.Α.Α., καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους από 1.1.1993 

ασφαλισμένους εισφορές, εργοδότη και ασφαλισμένου. Από την καταβολή προσαυξημένων 

ασφαλιστικών εισφορών εξαιρούνται οι ανωτέρω συνταξιούχοι, οι οποίοι λόγω απασχόλησης 

υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς και οι οποίοι μετά τη 

συνταξιοδότηση τους από έναν εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν για την ίδια απασχόληση 

υποχρεωτικά την ασφάλιση τους στον οικείο Τομέα ασφάλισης. 

3. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το χρόνο ασφάλισης κατά το διάστημα της αναστολής, ή περικοπής της 

σύνταξης, ή της καταβολής προσαυξημένων ή μη ασφαλιστικών εισφορών, για την προσαύξηση 

της σύνταξης από τον φορέα που συνταξιοδοτείται, ή για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος από άλλο φορέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 

διπλοσυνταξιούχων. Σε περίπτωση αξιοποίησης του χρόνου στον φορέα από τον οποίο 

συνταξιοδοτείται, ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης γίνεται 

με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες 

του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή επί των ασφαλιστικών κατηγοριών, 

για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας. Ο Οργανισμός ή ο Τομέας στον 

οποίο ασφαλίστηκε ο συνταξιούχος, συμμετέχει στη δαπάνη συνταξιοδότησης και για το 

διακανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α"). 

4. Εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης, αναλάβουν εργασία ή 

αυτοαπασχολούνται, και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από 

όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, διακόπτεται η 

σύνταξη τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές. 

5. Οι συνταξιούχοι των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος υποχρεούνται, πριν 

αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα ή στους φορείς από 

τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη. Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης 

υποβάλλεται σχετική δήλωση από τους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και από τους 

συνταξιούχους γήρατος, εφόσον οι τελευταίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 550 έτος της ηλικίας. 

«Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που 

έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της 

εργασίας του ή κατά το διάστημα της αυτοαπασχόλησης, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 

4,56%, ο δε φορέας δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του 



ύψους του 1/4 της συντάξεως. Για δηλώσεις που η υποχρέωση υποβολής τους ανάγεται μέχρι 

τη δημοσίευση του παρόντος, ο προβλεπόμενος καταλογισμός του προηγούμενου εδαφίου 

μειώνεται κατά 50%.» 

••• Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 5 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 68 

παρ.3 Ν.4316/2014,ΦΕΚ Α' 270/24.12.2014. 

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή: α) στον επιψιντα των 

συζύγων, β) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα 

τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη 

συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, δ) 

στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408Π1 και 574/72, καθώς και 

των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας, ε) στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το 

ν. 3185/2003 και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. «στ. στους 

συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη 

Δημόσια Εκπαίδευση, μέχρι τις 31.12.2016.» •• Η περίπτωση στ· όπως προστέθηκε με την 

παράγραφο 2 άρθρου 42 Ν.3996/2011,ΦΕΚ Α 170/5.8.2011, αντικαταστάθηκε ως άνω με το 

άρθρο 6 του Ν.4081/2012 (ΦΕΚ Α' 184/27.09.2012),όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη παρ.3 

άρθρου 41 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014. 

«7. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται, εκτός των καταστατικών 

διατάξεων των φορέων που προβλέπουν διακοπή ή αναστολή καταβολής της σύνταξης σε 

περlπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασlα ή αυτοαπασχολεlται και υπάγεται στην 

ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται. Στις περιπτώσεις αυτές δεν καταβάλλονται 

οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του παρόντος προσαυξημένες ασφαλιστικές 

εισφορές.» ••• Η παράγραφος 7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 3 άρθρου 42 

Ν.3996/2011,ΦΕΚΑ 170/5.8.2011 και ισχύει από τη δημοσίευση του ν.3863/2010. 

8. Με νόμο δύναται να τροποποιείται το ποσό της περιπτώσεως β' των παραγράφων 1 

και 2 του άρθρου αυτού, καθώς και το ύψος του προστίμου της παραγράφου 5 του παρόντος.» 

11. Ανάλυση και συμπέρασμα 

Ανεξαρτήτως της διατυπώσεως του ερωτήματος, το ζήτημα που απασχολεί την 

υπηρεσία είναι εάν στους μηχανικούς καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το 

ΤΣΜΕΔΕ εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 63 ν. 2676/199 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 

3863/2010 και αφορά τη μείωση των απασχολούμενων συνταξιούχων του «ιδιωτικού τομέα» ή 

το άρθρο 8 παρ. 14 ν. 2592/1998 όπως ισχύει και αφορά τη μείωση της σύνταξης λόγω 

απασχόλησης των συνταξιούχων του δημοσίου. 

Μείωση της σύνταξης με τον ν. 2592/1998 θα διενεργείται όταν ο συνταξιούχος είναι 

"συνταξιούχος Δημοσίου" και απασχολείται στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή στο Δημόσιο Τομέα. Σε 

διαφορετική περίπτωση θα ισχύουν οι μειώσεις συντάξεων για αποσχόληση συνταξιούχων με το 

άρθρο 63 ν. 2676/1999. Στην περίπτωση των καθηγητών ΑΕΙΠΕΙ που απασχολούνται όντες 



συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ αυτοί θα θεωρούνται ως "συνταξιούχοι Δημοσίου", σύμφωνα με τα 

παραπάνω, εάν η σύνταξη που λαμβάνουν από το ΤΣΜΕΔΕ παρασχέθηκε για απασχόληση 

κατά κύριο λόγο στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή το Δημόσιο Τομέα. 

Υπέρ της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 63 ν. 2676/1999 όπως ισχύει 

συνηγορεί, κατά την άποψη της υπηρεσίας, το επιχείρημα ότι τα πρόσωπα των ανωτέρω 

περιπτώσεων ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕΔΕ λόγω ιδιότητας αλλά και παρόλληλα και στο Δημόσιο 

λόγω απασχόλησης, η σποία, όμως, με βάσει τις βεβαιώσεις που προσκομίζουν κατά την 

συνταξιοδότησή τους δεν σχετίζεται με το επάγγελμα του Μηχανικού (εξαίρεση θα αποτελούν οι 

λεγόμενοι καθηγητές εφαρμογών στα ΤΕΙ όταν τα μαθήματα που διδάσκουν είναι αμιγώς 

πρακτική εφαρμογή των γνώσεων ενός μηχανικού). Κατά συνέπεια, κατά την άποψη της 

υπηρεσίας, οφείλει το ταμείο να προβαίνει σε μείωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 

ν. 2676/1999 όπως ισχύει. 

Η απάντηση στο ζήτημα αυτό σχετίζεται με το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής των ως 

άνω διατάξεων. Εάν οι απασχολούμενοι είναι «συνταξιούχοι του δημοσίου», θα εφαρμόζεται το 

άρθρο 8 παρ. 14. ν. 2592/198, διαφορετικά το άρθρου 63 ν. 2676/1999. 

Άρα για την εφαρμογή όμως του άρθρου 8 παρ. 14 ν. 2592/1998 κρίσιμη είναι η έννοια 

του «συνταξιούχου του Δημοσίου» και πιο συγκεκριμένα, εάν οι Καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ 

υπάγονται στην έννοια αυτή για τις ανάγκες του πιο πάνω άρθρου. Όπως ενημερώθηκε η ΔΝΥ 

σε συνεργασία με την υπηρεσία για το υπό κρίσιν ζήτημα, κατά την άποψη του εποπτεύοντος 

υπουργείου, το οποίο ακολουθεί στο σημείο αυτό τις υπ' αρ. 535/1991 και 310/2011 

γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, κρίσιμο για την ιδιότητα του συνταξιούχου του δημοσίου είναι το 

γεγονός όχι από ποιο φορέα συνταξιοδοτείται κανείς (ΤΣΜΕΔΕ ή Δημόσιο/ΓΛΚ) ούτε με βάση 

ποιες διατάξεις, αλλά σε ποιο φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) παρασχέθηκε πραγματικά η 

εργασία ή απασχόληση και μάλιστα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Υπό την έννοια αυτή 

«συνταξιούχοι του δημοσίου» θα είναι αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν για εργασία ή απασχόληση 

στο Δημόσιο ή και το Δημόσιο Τομέα υπό την έννοια του άρθρου 1 παρ. 6 ν. 1256/1982, την 

οποία παρείχαν για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του εργασιακού τους βίου, ανεξάρτητα υπό 

ποια ιδιότητα παρασχέθηκε αυτή. Έτσι κατά την άποψη αυτή μηχανικός που συνταξιοδοτείται 

από το ΤΣΜΕΔΕ για απασχόληση στο Δημόσιο (ή το Δημόσιο Τομέα υπό την έννοια του άρθρου 

1 παρ. 6 ν. 1256/1982) είναι «συνταξιούχος του Δημοσίου» και οι σχετικές περικοπές θα 

γίνονται επί τη βάσει του άρθρου 8 παρ. 14 ν. 2592/1998. 

Η άποψη της υπηρεσίας ότι το ΤΣΜΕΔΕ ασφαλίζει την ιδιότητα του μηχανικού είναι 

ορθή. Όμως η ιδιότητα του μηχανικού αφορά την υπαγωγή στην ασφάλιση, ενώ το είδος της 

απασχόλησης στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα τον τρόπο υπολογισμού, ακριβέστερα τις 

εφαρμοστέες διατάξεις για τη σύνταξης που θα καταβάλει το Ταμείο. Κατά συνέπεια, εφόσον 

υπερισχύει έστω και κατά μία ημέρα η απασχόληση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή στο Δημόσιο 

Τομέα, ο συνταξιούχος του Ταμείου θα είναι συνταξιούχος του Δημοσίου, ανεξάρτητα από τον 



ασφαλιστικό φορέα που εξέδωσε την σύνταξη για την απασχόληση αυτή. Στην περίπτωση αυτή 

σε καθηγητές ΑΕΙΠΕΙ που συνεχίζουν να αποσχολούνται ως τέτοιοι και λαμβάνουν σύνταξη από 

το ΤΣΜΕΔΕ αλλά για απασχόληση στο Δημόσιο, θα πρέπει να περικοπεί σύνταξη με το άρθρο 8 

παρ. 14 ν. 2592/1998.» 

Αξίζει να σημειωθεί ότι α) μέχρι την ψήφιση του Ν.3863/10 ο τρόπος καταβολής 

εισφορών δεν συνδέονταν με το ύψος της χορηγούμενης σύνταξης και β) ότι οι συνταξιούχοι, 

που εξακολουθούν να εργάζονται ως καθηγητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., έχουν καταβάλλει στο Ταμείο 

εισφορές έμμισθου και όχι ελεύθερου επαγγελματία αφού η δυνατότητα καταβολής εισφορών 

ελεύθερου επαγγελματία στους μηχανικούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία (μισθωτοί) υπό 

άλλη ιδιότητα (ετεροαποσχολούμενοι) δόθηκε για πρώτη φορά από 01/01/2007 και εφεξής, από 

το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ στην υπ·αριθμ.37/9.7.2009 συνεδρίαση του. 

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία θέτει υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής το ανωτέρω 

θέμα και επειδή δεν υπάρχει ρητή διάταξη που να προσδιορίζει τον νόμο περί απασχόλησης 

συνταξιούχων που θα εφαρμοστεί σε όσους λαμβάνουν σύνταξη από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ λόγω 

ιδιότητας, εισηγείται να εισαχθεί το θέμα στο ΔΣ του ΕΤΑΑ για να διαβιβαστεί στο εποπτεύον 

Υπουργείο για την εξέταση του ζητήματος και να μας παρασχεθούν διευκρινιστικές οδηγίες». 

Η Δ.Ε. στη Συνεδρίαση 415/15-03-16/ απόφ. 988/θέμα 4° μετά από συζήτηση των 

μελών της και κατά την εισήγηση της Υπηρεσίας αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί στο Δ.Σ. του 

ΕΤΑΑ την υποβολή ερωτήματος στο Υπουργεlο Εργασlας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικό με τον Νόμο περί απασχόλησης συνταξιούχων (άρθρο 63 του 

Ν.2676/99 ή άρθρο 8 του Ν.2592/98) που θα εφαρμοστεί σε όσους λαμβάνουν σύνταξη από το 

ΕΠΑ ΤΣΜΕΔΕ λόγω ιδιότητας δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρητή διάταξη που να τον 

προσδιορίζει». 

Παρακαλούμε το Δ.Σ. για τη λήψη απόφασης σχετικά με το παραπάνω θέμα και η 

απόφαση να είναι άμεσης επικύρωσης. 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να υποβληθεί ερώτημα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης σχετικά με τον Νόμο περί απασχόλησης συνταξιούχων (άρθρο 63 του Ν.2676/99 ή 

άρθρο 8 του Ν.2592/98) που θα εφαρμοστεί σε όσους λαμβάνουν σύνταξη από το ΕΤΤΑ 

ΤΣΜΕΔΕ λόγω ιδιότητας δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρητή διάταξη που να τον προσδιορίζει. 

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.» 



Η παραπάνω απόφαση διαβιβάστηκε στο Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. 

Αλληλεγγύης με το υπ' αριθμ. 86775/11-04-16 έγγραφο της Δ/νσης Συντάξεων και Ασφάλισης 

και τέθηκε το σχετικό ερώτημα. 

Το αρμόδιο Υπουργείο με το Υπ' αριθμ. Φ.10043/17020/518/12-07-16 έγγραφό του (αρ. 

πρωτ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ: 51204/19-07-16) μας γνωρίζει επί του θέματος τα εξής: 

«Απανιώντας στο αριθ. 86775111-4-2016 έγγραφό σας, με το οποίο διαβιβάστηκε 

η αριθ. 38912016 (θέμα 13°) απόφαση του Διοικηπκού Συμβουλiου για την υποβολή 

ερωτήματος σχεπκά με την εφαρμογή των διαΠιξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων 

σε καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποfοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από το ΕΤΑΑ -

ΤΣΜΕΔΕ συνεχίζουν το εκπαιδευτικό τους έργο υπαγόμενοι στην ασφάλιση του 

Δημοσίου, σας γνωρίζουμε ro εξής: 

ι Οι συνταξιούχοι φορέων κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου που 

αναλαμβάνουν εργασία ή συνεχίζουν μετά τη συνταξιοδότησή τους να εργάζονται ή να 

αυrοαπασχολούνται υπόκεινται σε αναστολή ή περικοπή της σύνταξής τους, το ύψος 

της οποίας διαφοροποιείrοι μεrοξύ συνταξιούχων του ιδιωπκού και του δημόσιου 

τομέα. 

Ειδικότερα, για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης 

tχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.267611999, όπως ανπκαrοατάθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.386312010, οι οποίες προβλέπουν αναστολή της 

κύριας και επικουρικής σύνταξης για συνταξιούχους που δεν tχουν συμπληρώσει το 

55° έτος της ηλικίας, και περικοπή της κύριας σύνταξης για συνταξιούχους που tχουν 

συμπληρώσει το 55° έτος της ηλικίας (καΠι 70% του ποσού της κύριας σύνταξης που 

υπερβαίνει ro 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη της 3111212011 (άρθρο 138 

περίπτωση Ι του ν.405212012) σε περίπτωση μισθωτής εργασίας ή πλήρης περικοπή του 

ποσού της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει ro 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη της 

3111212011 (άρθρο 138 περίπτωση Ι του ν.405212012) σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης 

και υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΕΤΑΑ). 

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται ro πρόσωπα που υπάγονται στις 

διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 14 του ν.259211998, όπως ανπκαrοατάθηκε με το άρθρο 

πρώτο, παράγραφος Β, υποπαράγραφος Β, περίπτωση 1β του ν.409312012 και 

επεκτάθηκε στους φορείς κύριας ασφάλισης με το άρθρο 4 παρ. 2α του ν.415112013. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεrοι περικοπή της σύνταξης καΠι 70% στις περιπτώσεις 

συνταξιούχων του δημοσίου τομέα που συνταξιοδοτούνται από φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης και απασχολούνται εκ νέου στο δημόσιο τομέα. Σημειώνουμε όπ οι 

ανωτέρω διατάξεις του ν.259211998 διατηρούνται σε ισχύ παράΜηλα με πς ρυθμίσεις 



του ν.267611999, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη της πσρ. 3 του άρθρου 16 του 

ν.386312010. 

Ως εκ τούτου για τον καθορισμό των διαΠιξεων που εφαρμόζονται καΠι 

περίπτωση στους απασχολούμενους συνταξιούχους ελέγχεται εάν πρόκειται για 

συνταξιούχο του δημοσίου τομέα που ανσλαμβάνει ή συνεχίζει εργασία στον δημόσιο 

τομtα. Κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ενός συνταξιούχου ως συνταξιούχου του 

δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την αριθ. 53511991 γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, είναι ο περισσότερος χρόνος ασφάλισης, από τον συνολικώς 

πραγματοποιηθέντα, να αφορά εργασία που έχει πραγματοποιηθεί στον δημόσιο τομέα. 

Εάν ο περισσότερος χρόνος, από τον συνολικώς πραγματοποιηθέντα, αφορά εργασία 

που tχει παρααχεθεf στον ιδιωτικό τομέα, τότε ο συνταξιούχος πρέπει να 

χαρακτηρίζεται ως συνταξιούχος του ιδιωnκού τομέα. 

Σημειώνουμε όn στην περίπτωση ασφσλισμένων του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, 

εφόσον η ασφάλιση είναι υποχρεωnκή λόγω ιδιότητας (εγγραφή στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας), οπότε και καταβάλλονται ασφσλισnκές εισφορές ελεύθερου 

επαγγελμστfα, και όχι λόγω απασχόλησης, τα πρδaωπα αυτά σύμφωνα με τα ανωτέρω 

θεωρούνται συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα και σε περίπτωση απασχόλησή τους, είτε 

στον ιδιωnκό είτε στον δημόσιο τομέα, εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του 

ν.2367611999, όπως ισχύει (σχετικό το αριθ. Φ. 10043/24321Π77111-3-2013 έγγραφό 

μας). 

2. Με nς διατάξεις του άρθρου 4 του ν.351812006 ανακαθορίστηκαν οι 

ασφσλισnκtς εισφορές των ασφαλJαμtνων του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, μισθωτών και 

ελευθέρων επαγγελμαnών, ασφσλισμένων πριν και μετά την 11111993. 

Με βάση το προγενέστερο του ν.351812006 νομοθεnκό πλαίσιο, οι μέχρι 

3111211992 ασφσλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ, μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελμστfες, 

κατtβσλαν για τον κλάδο κύριας σύνταξης ως μηνιαία εισφορά σταθερό ποσό, η οποία 

δεν έπρεπε να υπολείπεται του 20% του ποσού της 1ης ασφαλισnκής κστηγορίας του 

π.δ. 12411993, χωρίς να προβλέπεται εργοδοnκή εισφορά στην περίπτωση των 

μισθωτών (άρθρο 6 ν.91511979 και άρθρο 44 παρ. 3 του ν.208411992, όπως ισχύει). 

Μετά την ισχύ του ν.351812006, οι μισθωτοf καταβάλλουν μηνιαfα εισφορά 

υπολογιζόμενη επί των καταβαλλόμενων μηνιαίων αποδοχών (6, 67% επί των 

αποδοχών), και εισάγεται εργοδοnκή εισφορά (ύψους 13,33% επί των αποδοχών). 

Με την αριθ. 25812008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 

έγινε δεκτό όn σnς περιπτώσεις ασφαλισμένων μέχρι 3111211992 που παρέχουν 

εξαρτημένη εργασία με άλλη ιδιότητα εκτός του μηχσνικού, για την οποία υπάγονται 

στην ασφάλJση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, δεν καταβάλλεται από τους εργοδότες 



εργοδοτική εισφορά στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, ενώ ο ασφσλlσμtνος καταβάλλει 

ασφαλισπκtς εισφορές ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

3. Με βάση τα στοl)(εία που περιλαμβάνονται στο αριθ. 86775111-4-2016 

έγγραφό σας και την αριθ. 38912016 (θέμα 13°) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΕΤΑΑ, οι ασφσλlσμέvοι του Τομέα σας που εργάζονται ως καθηγητές σε ΑΕΙ και 

ΤΕΙ tχουν καταβάλει εισφορές εμμίσθου από την 11112007. 

Ως εκ τούτου, τόσο από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και από την Υπηρεσία 

σας, έχει γίνει αποδεκτό ότι τα ανωτέρω πρόσωπα παρέχουν εξαρτημένη εργασία, και 

δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα σας λόγω ιδιότητας (εγγραφή στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας) για την οποία θα είχαν την υποχρέωση να καταβάλλουν 

εισφορές ελεύθερου επαγγελματία. Σε αvτfθετη περfπτωση, θα ενέπιπταν στο πεδfο 

εφαρμογής της αριθ. 25812008 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

οπότε και θα κατέβαλαν εισφορές ελεύθερου επαγγελματία. 

Συνεπώς, σύμφωνα και με τη σχετική γνωμοδότηση της Νομικής σας 

Υπηρεσίας, οι εν λόγω συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ λόγω απασχόλησης στο 

δημόσιο τομέα συνεχίζουν να απασχολούνται σε θέσεις του δημοσίου τομέα, και 

υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 8 παρ. 14 του ν.259211998, όπως ισχύει. 

Σημειώνουμε ότι η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έχει ως συνέπεια 

σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών ΣυvΠrξεων (π.δ. 

16912007) τη μη αvαγvώριση ως συντάξιμου του χρόνου ασφάλισης κατά τον οττοfο 

συντρέχει λήψη μισθού και σύνταξης, εκτός και αν γίνει αvαστολή της σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ.» 

Η υπηρεσία θέτει υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής το υπ' αριθμ. 

Φ.10043/17020/518/12-07-16 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. 

Αλληλεγγύης σύμφωνα με το οποίο οι συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ λόγω απασχόλησης 

στο δημόσιο τομέα που συνεχίζουν να απασχολούνται σε θέσεις του δημοσίου τομέα, 

υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 8 παρ. 14 του ν.2592/1998 όπως ισχύει. Δεδομένου 

ότι πριν την λήψη του ανωτέρω έγγράφου δεν ήταν δυνατή η σαφής πληροφόρηση των 

ενδιαφερόμενων η υπηρεσία εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή, τα αναφερόμενα στο εν λόγω 

έγγραφο να ισχύσουν σε αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από 19/07/16 

(ημερομηνία εισαγωγής του υπ' αριθμ. Φ.10043/17020/518/12-07-16 εγγράφου του 

Υπουργείου στην Υπηρεσία) και εφεξής ενώ στις μέχρι την 18/07/16 υποβληθείσες αιτήσεις 

συνταξιοδότησης να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί απασχόλησης όπως εφαρμόζονταν πριν 

την υποβολή του σχετικού ερωτήματος (με αρ. πρωτ. 65696/2-10-2015) στη Νομική Υπηρεσία 

του Ταμείου διότι οι ασφαλισμένοι δεν είχαν υπόψη τους τα όσα αναφέρονται στο παραπάνω 

έγγραφο όταν κατέθεσαν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης τους. 



Παρακαλείται η Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά και η απόφαση να είναι άμεσης 

επικύρωσης.». 

Η Δ.Ε. μετά από συζήτηση των μελών της και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της 

υπηρεσίας αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. τα κάτωθι: 

1. Οι συνταξιούχοι του Ε.Τ.Α.Α./ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που συνεχίζουν να απασχολούνται σε 

θέσεις του Δημόσιου Τομέα, υπόκεινται στους περιορισμούς του αρ. 8, παρ. 14 του Ν. 

2592/1998 όπως ισχύει. 

2. Τα αναφερόμενα στο εν λόγω έγγραφο να ισχύσουν σε αιτήσεις συνταξιοδότησης 

που έχουν υποβληθεί από 19/07/2016 (ημερομηνία εισαγωγής του υπ· αριθμό Φ. 

10043/17020/518/12.07.2016 εγγράφου του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης κ Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης) στην Υπηρεσία ΚΙ αυτό διότι όσοι ασφαλισμένοι είχαν καταθέσει αίτηση 

συνταξιοδότησης πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν έλαβαν ορθή πληροφόρηση για το 

ύψος της σύνταξης τους ΚΙ άρα γι' αυτούς να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί απασχόλησης όπως 

εφαρμόζονταν πριν από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος (αρ. 63 του Ν. 2676/99 όπως 

τροποποιήθηκε με το αρ. 16 του Ν.3863/10). 

3. Η Υπηρεσία να προχωρήσει σε αναζήτηση και να ενημερώσει όσους 

ασφαλισμένους έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 19Π/2016 ΚΙ εμπίπτουν στις 

διατάξεις της παρ. 14 του αρ.8 του Ν. 2592/98 προκειμένου να αποκτήσουν σαφή ενημέρωση 

για το ύψος της σύνταξης που θα τους απονεμηθεί, μετά την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

4. Η συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ. να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ε.Τ.Α.Α./ 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προκειμένου οι ασφαλισμένοι να λάβουν γνώση του περιεχομένου της. 

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και δόθηκαν οι απαραίτητες 

διευκρινήσεις από τον εισηγητή. 

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Π. Μούζιος πρότεινε να γίνει επιστολή προς τις πολυτεχνικές 

σχολές για ενημέρωση και η πρόταση έγινε αποδεχτή. 



ΘΕΜΑ 6"" Δ.Σ. 411/24-08·2016 

ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 13/390/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΤΑΑ 

ΜΕΤΑ το ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ. 10043/17020/518/12-07-16 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΜΥΛΕΓΓΥΗΣ 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και την σύμφωνη γνώμη 

του Κυβερνητικού Επιτρόπου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) Οι συνταξιούχοι του Ε.Τ.Α.Α./ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που συνεχίζουν να απασχολούνται σε 

θέσεις του Δημόσιου Τομέα, υπόκεινται στους περιορισμούς του αρ. 8, παρ. 14 του Ν. 

2592/1998 όπως ισχύει. 

β) Τα αναφερόμενα στο υπ. αριθ. Φ. 10043/17020/518/12-07-16 έγγραφο, να ισχύσουν 

σε αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από 19/07/2016 (ημερομηνία εισαγωγής του 

υπ· αριθμό Φ. 10043/17020/518/12.07.2016 εγγράφου του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης κ 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης) στην Υπηρεσία, ΚΙ αυτό διότι όσοι ασφαλισμένοι είχαν καταθέσει 

αίτηση συνταξιοδότησης πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν έλαβαν ορθή πληροφόρηση 

για το ύψος της σύνταξης τους, ΚΙ άρα γι' αυτούς να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί 

απασχόλησης όπως εφαρμόζονταν πριν από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος (αρ. 63 του 

Ν. 2676/99 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 16 του Ν.3863/10). 

γ) Η Υπηρεσία να προχωρήσει σε αναζήτηση και να ενημερώσει όσους ασφαλισμένους 

έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 19Π/2016 κι εμπίπτουν στις διατάξεις της 

παρ. 14 του αρ.8 του Ν. 2592/98 προκειμένου να αποκτήσουν σαφή ενημέρωση για το ύψος της 

σύνταξης που θα τους απονεμηθεί. 

δ) Να αποσταλεί από το Ε.Τ.Α.Α./ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. σχετική ενημερωτική επιστολή προς τις 

πολυτεχνικές σχολές της χώρας. 

ε) Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ε.Τ.Α.Α./ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., 

προκειμένου οι ασφαλισμένοι να λάβουν γνώση του περιεχομένου της. 

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης. 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ 

ΤΑΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ΕΤΑΑ 

ΣΤΥΛ. ΠΛΙΑΚΗΣ 

N PAPAMARKOS
Highlight






