
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Aθήνα  10/4/2012 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ &  Αριθ. Πρωτ.  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  T01/652/2219 ΑΡ: 31 
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41)  
Αριθ. Τηλεφώνου:210 5215195-198   ΠΡΟΣ: 
FAX: 210 5215195  1. Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 
e-mail:diefpar@ika.gr   2.  Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών Ο.Π.Σ. 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των  
 Υπηρεσιών Συντάξεων 

 2.  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ 
  Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
Τμήμα Παραγωγής & Διακίνησης   
Αναφορών (Συντάξεις) 
Παπαδιαμαντοπούλου 87 
115 27 Αθήνα 

 3. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε 
   Δ/νση: Α΄Συντ/σης και Ροής Εφαρμογών 
   Τμήμα: Β΄ 
   Λαγουμιτζή 40 & Λ. Συγγρού 
   117 45 Αθήνα 
  4. ΕΤΕΑΜ  

Πειραιώς 9-11 
105 52 Αθήνα 

 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του ΕΤΕΑΜ σχετικά με τη συγχώνευση, σ’ αυτό, 

του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ) του ΤΑΥΤΕΚΩ και 

τη μείωση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη » 

 

Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. 101/5-4-2012 και 5731/3-4-2012 έγγραφα του ΕΤΕΑΜ  

 

 Σας κοινοποιούμε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα του ΕΤΕΑΜ με τα οποία παρέχονται 

διευκρινίσεις-οδηγίες σχετικά με τη συγχώνευση σ’ αυτό του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 

Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ) του ΤΑΥΤΕΚΩ, καθώς και για τη μείωση του 

ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, από 14-2-2012, και παράλληλα σας γνωρίζουμε τα 

ακόλουθα:  

 Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, σε ότι αφορά την παροχή οδηγιών επί θεμάτων 

παροχών επικουρικής σύνταξης, έχουν περιέλθει στις αντίστοιχες επιτελικές υπηρεσίες του 

ΕΤΕΑΜ. 
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 Επομένως οδηγίες, για την εφαρμογή της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ σε θέματα 

παροχών συντάξεων, θα σας παρέχονται εφεξής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του.  

 Με αυτά τα δεδομένα γίνεται αντιληπτό ότι η υπηρεσία μας δεν θα εκδίδει πλέον 

οδηγίες για θέματα παροχών συντάξεων ΕΤΕΑΜ, αλλά αναλαμβάνει καθαρά και μόνο 

διαμεσολαβητικό και υποστηρικτικό ρόλο – για όσο χρονικό διάστημα τούτο απαιτηθεί – ώστε 

να φθάνουν εύκολα και έγκαιρα οι οδηγίες του Ταμείου στα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα 

των Υποκ/των μας, από τα οποία πραγματοποιείται η εκτέλεση και διεκπεραίωση των πάσης 

φύσεως εργασιών επί θεμάτων παροχών του ΕΤΕΑΜ. 

 Με την ευκαιρία αυτή, σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36  

του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ τ. α΄/1-3-2012) προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία, από 1-7-

2012, Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), στο 

οποίο, μεταξύ άλλων, εντάσσεται και το ΕΤΕΑΜ.  

 Περαιτέρω και ενόψει της κατάρτισης - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του 

ίδιου νόμου - Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ταμείου εντός τριών (3) μηνών από 

τη σύσταση του Ε.Τ.Ε.Α, με τον οποίο θα καθορίζονται τα δικαιούμενα σύνταξης πρόσωπα, 

οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, η έναρξη και λήξη των παροχών κ.ά., εφιστούμε την 

προσοχή σας και παρακαλούμε να παρέχετε στους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΜ τη σχετική 

πληροφόρηση.  

 Τέλος, παρακαλούμε τη Δ/νση Εκμετάλλευσης της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να φροντίσει για τη σύνταξη και αποστολή στα Υποκ/τά μας του νέου πίνακα 

υπολογισμού ποσού σύνταξης ΕΤΕΑΜ με βάση το ισχύον, από 14-2-2012, ημερομίσθιο 

ανειδίκευτου εργάτη. 

Συν: (7) φ. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1. Γραμματεία Διοικητή  Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

2. Γραμματεία  Υποδιοικητή                                           ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 κ. Διονύση Πατσούρη 

3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας                                           ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ   ΓΔΟΝΤΑΚΗ 

    Ασφ/κών Υπηρεσιών 
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