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Προς:      ΕΤΕΑ 

α. Γραφείο Διοικητή 
β. Α΄Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης  
    (τ. ΕΤΕΑΜ) 
γ. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   
Φιλελλήνων 13 -15, 10557 Αθήνα 
 

 Κοιν.:  1. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  
α. Γραφείο Διοικητή 
β. Δ/νση Παροχών 
γ. Δ/νση Ασφάλισης & Εσόδων 
Αγ. Κωνσταντίνου 8, 10241 Αθήνα 
 

          2. Ταμείο Αλληλοβοηθείας    
                 Υπαλλήλων Ελληνικής 
          Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΕΒΖ) 
      Μητροπόλεως 34,  54623 Θεσσαλονίκη 

 

 

          ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 29 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47). 
Υπαγωγή εργαζομένων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στο ΕΤΕΑ. 

 

 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 47/11.5.2015, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 
4325 «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». Με την παρ. 1α του άρθρου 
29 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ειδικού 
λογαριασμού «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΕΒΖ» του Ταμείου 
Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΕΒΖ), ο οποίος με την 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Αυγούστου 2013 των μελών του ΤΑΥΕΒΖ 
καταργείται, υπάγονται υποχρεωτικά από την 1η Ιουνίου 2015 στο Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ). 

 Ως προς τις λοιπές διατάξεις της ανωτέρω παρ. 1, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

        1. (Περίπτωση β) Οι ασφαλισμένοι του καταργούμενου λογαριασμού επικουρικής 
σύνταξης του ΤΑΥΕΒΖ καθίστανται ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και διέπονται, από 
την υπαγωγή τους στο ΕΤΕΑ,  από το σύνολο της νομοθεσίας του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς 
και από τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως ισχύουν. Ο χρόνος ασφάλισης που 
πραγματοποιήθηκε στο ΤΑΥΕΒΖ, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που αναγνωρίστηκε και 
εξαγοράστηκε ή προσμετρήθηκε από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Καταστατικού του, θεωρείται χρόνος ασφάλισης ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). 
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        2. (Περίπτωση γ) Αναγνωρίσεις χρόνων σύμφωνα με το άρθρο 19 του προϊσχύοντος 
Καταστατικού του ΤΑΥΕΒΖ, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του 
ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) μέχρι την ολοκλήρωσή τους. 

       3.(Περίπτωση δ) Οι συνταξιούχοι του καταργούμενου λογαριασμού του ΤΑΥΕΒΖ 
καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), το οποίο βαρύνεται εφεξής με την 
καταβολή των συντάξεών τους, όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία 
κατάργησης του λογαριασμού επικουρικής σύνταξης, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων 
του άρθρου 19 του ν. 2434/1996 (Α΄188), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην 
περίπτωση δηλαδή αυτή δεν αναπροσαρμόζονται τα ποσά των συντάξεων των 
συνταξιούχων του ΤΑΥΕΒΖ σύμφωνα με τη διέπουσα το τ. ΕΤΕΑΜ νομοθεσία για τους 
συγχωνευόμενους σ’ αυτό φορείς, κλάδους ή λογαριασμούς επικουρικής ασφάλισης. 

         Κατά τα λοιπά, όμως, και μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών 
του ΕΤΕΑ (άρθρο 47 παρ. 1 ν. 4052/2012), οι ανωτέρω συνταξιούχοι διέπονται από τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του ΕΤΕΑ και ειδικότερα του τ. ΕΤΕΑΜ, καθώς και της 
γενικότερης νομοθεσίας. 

       4. (Περίπτωση ε) Αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί στο ΤΑΥΕΒΖ από 
ασφαλισμένους του μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής τους στο ΕΤΕΑ και εκκρεμούν, 
κρίνονται  από το ΕΤΕΑ  (τ. ΕΤΕΑΜ) σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία του ΤΑΥΕΒΖ. 
Σε περίπτωση βέβαια που το δικαίωμα σε σύνταξη θεμελιώνεται πριν την υπαγωγή των 
προσώπων αυτών στο ΕΤΕΑ, τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία 
υπαγωγής (1.6.2015) και μετά.  

     5. (Περίπτωση στ) Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής ρυθμίζονται θέματα που 
αφορούν την μεταβίβαση στο ΕΤΕΑ ποσοστού 60% της συνολικής κινητής και 60% της 
συνολικής ακίνητης περιουσίας του ΤΑΥΕΒΖ, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της 
24.8.2013 Γενικής Συνέλευσης των μελών του, με την οποία θα αντιμετωπιστεί μέρος της 
επιβάρυνσης του ΕΤΕΑ. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση Υπουργικής 
Απόφασης, με την οποία θα προσδιοριστούν τα μεταβιβαζόμενα στο ΕΤΕΑ ποσοστά της 
περιουσίας του, όπως και κάθε άλλο θέμα που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις της 
παρούσας παραγράφου.  

         Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων 
διατάξεων και την συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΤΕΑ, του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του 
ΤΑΥΕΒΖ για την υλοποίησή τους. 

  
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο αναπλ. Υπουργού κ. Δ. Στρατούλη 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοιν. Ασφαλίσεων 
4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας ΚΑ 
5. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Οικ. Υπηρεσιών 
6. Όλες τις Δ/νσεις & αυτοτελή τμήματα της ΓΓΚΑ 
7. Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών (Δ6) 
8. Δ/νση Οικον. Εποπτείας & Επιθεώρησης Ν.Π. (Δ7) 
9. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης & Υπηρεσιών (Δ8) 
10. Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού & 
      Υπηρεσιών (Δ9)   
11. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης (Δ15) 
      Τμήμα Α΄ (3 αντίγραφα) 

                  

           

                       Ο Γενικός Γραμματέας ΚΑ 

 

        Γεώργιος Ρωμανιάς 
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