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1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ πρ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΑΠΕΤΕ

Στο  Ταμείο Επικουρικής  Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος

(Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.)  που  συστάθηκε  το  1948,  έχουν  καταβληθεί  υψηλότατες

ασφαλιστικές  εισφορές, τόσο  από την Τράπεζα όσο και από τους ασφαλισμένους. 

Επίσηςαπό  18.4.2006, ήτοι  μετά  την   υπαγωγή  των  ασφαλισμένων  και

συνταξιούχων  του  ΤΕΑΠΕΤΕ  στο  Ενιαίο   Ταμείο   Ασφάλισης  Τραπεζοϋπαλλήλων

(Ε.Τ.Α.Τ)   και  στο  Ενιαίο  Ταμείο  Επικουρικής  Ασφάλισης  Μισθωτών  (Ε.Τ.Ε.Α.Μ),

(  παρ.1  του άρθρου 26 του ν.  3455/06),  οι εισφορές,  για τους  μέχρι 31.12.92

ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΕΤΕ, καταβάλλονταν στο ΕΤΕΑΜ(ΕΤΕΑ).

Ειδικότερα αναφέρουμε ότι:

 από το έτος 1965 μέχρι το έτος 1993, καταβαλλόταν επί του συνόλου των πάσης

φύσεως  αποδοχών  εισφορά  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  ύψους

11,50% (συνολικό ασφάλιστρο ασφαλισμένου και εργοδότη).

  ενώ την περίοδο από 1.1.1993 - 1.1.2002,  το συνολικό ασφάλιστρο ΤΕΑΠΕΤΕ

διαμορφώθηκε σταδιακά σε  14,75 %.

Ο  Σύλλογός  μας  για  την  υποστήριξη  των  θέσεών  του  επιπλέον  επικαλείται

στοιχεία  σχετικά  με  τις  ασφαλιστικές   εισφορέςπου  καταβάλλονταν  για

λογαριασμό των συνταξιούχων της Εμπορικής.

Σύμφωνα  λοιπόν  με  επίσημα  στοιχεία  της  Άλφα Τράπεζας   για  το  σύνολο  των

συνταξιούχων  της  Εμπορικής  Τράπεζας  την  δεκαετία  2002-2012,  μετά  από

στατιστική  επεξεργασία,  παρουσιάζουμε  κατωτέρω  ποσοστά  ασφαλίστρων  και

ποσά καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών, που αναμφίβολα αποδεικνύουν την

αναντιστοιχία  με  τις  αποδιδόμενες  συντάξεις  και  τον  άδικο  τρόπο

επανυπολογισμού τους.
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Στοιχεία για το σύνολο των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας για την

δεκαετία 2002 - 2012:

 Το  συνολικό  ποσό  εισφοράς  ασφαλισμένων  που  καταβλήθηκε  στο  ΙΚΑ  για

Κύρια  Ασφάλιση ανέρχεται  σε   118.202.209 €,  ήτοι  9,45%  επί  των  πάσης

φύσεως  αποδοχών  και  με  τον  περιορισμό  (πλαφόν)  της  ανώτατης

ασφαλιστικής κλάσης  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 Ενώ,  το  συνολικό  ποσό  εισφοράς   ασφαλισμένων  και  εργοδότη  που

καταβλήθηκε για την  Επικουρική Ασφάλιση ανέρχεται σε   240.935.251€, που

αντιστοιχεί σε ποσοστό κατά μέσο όρο 19,26%, επί του πλαφόν της ανώτατης

ασφαλιστικής  κλάσης  ΙΚΑ.  Σημειώνουμε ότι  σε  πολλούς   συνταξιούχους  της

Εμπορικής το ποσοστό αυτό  ξεπερνά το 25%.

 Ενδεικτικά  παραδείγματα  ασφαλιστικών  εισφορών  που  καταβλήθηκαν  και

ποσοστά ασφαλίστρων:

 Για συνταξιούχο  με σύνολο αποδοχών της 10ετίας  550.801,82 €, οι εισφορές

υπολογίστηκαν  στην  ανώτατη  ασφαλιστική  κλάση  ΙΚΑ,  δηλαδή  σε  αποδοχές

308.890 € και καταβλήθηκαν υπέρ  ΙΚΑ   28.881,54 €, με ασφάλιστρο  9,45%,

ενώ καταβλήθηκαν για Επικούριση  63.512,61€,  δηλαδή ασφάλιστρο 20,78%,

επί της ανώτατης  ασφαλιστικής κλάσης ΙΚΑ.

 Για συνταξιούχο  με σύνολο αποδοχών της 10ετίας  770.823,21 €, οι εισφορές

υπολογίστηκαν στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ,   δηλαδή σε αποδοχές

312.450 €  και καταβλήθηκαν υπέρ  ΙΚΑ  29.526,80 €, με ασφάλιστρο   9,45%,

ενώ καταβλήθηκαν για Επικούριση  81.635,21 €, δηλαδή ασφάλιστρο  26,13%,

επί της ανώτατης ασφαλιστικής  κλάσης ΙΚΑ.

Να  σημειωθεί  ότι  το  ποσοστό  ασφάλισης  για  το  ΕΤΕΑΜ  (κοινό  καθεστώς),

ανερχόταν σε μόλις 6%, με ποσά εισφορών υπολογιζόμενα επί αποδοχών έως το

πλαφόν της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης ΙΚΑ.
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2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ-ΠΛΗΘΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  τ. ΕΤΑΤ

&  ΠΟΣΩΝ   ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

5  ος   /2016

ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ (ΠΛΗΘΟΣ) 1.430 400 1.830

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 58 64
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΠΛΗΘΟΣ) 1.430 630 2.060

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 53 61
ΜΕΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ(ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ,ΥΓΕΙΑΣ & ΦΟΡΟΥ)

1.120 180

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  τ.ΕΤΑΤ 3.890

5  ος  /2022

ΑΝΔΡΕΣ (ΠΛΗΘΟΣ) 1.540 440 1.980

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 62 69

ΜΕΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ,ΥΓΕΙΑΣ & ΦΟΡΟΥ)

1.150 310

ΜΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 5ος2016-
5ος2022(ΜΕΙΩΣΕΙΣ 73Α 

ν.4387/2016)

340 70

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΝΙΑΙΩΝ  ΠΟΣΩΝ 523.600 30.800 554.400

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΠΛΗΘΟΣ) 1.470 640 2.110

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 57 66

ΜΕΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ(ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ),ΥΓΕΙΑΣ & ΦΟΡΟΥ)

900 140

ΜΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 5ος2016-5ος2022
(ΜΕΙΩΣΕΙΣ 73Α ν.4387/2016)

220 40

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΟΣΩΝ 323.400 25.600 349.000

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ τ. ΕΤΑΤ 4.090

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ 847.000 56.400 903.400

Τα  ανωτέρω  στατιστικά  στοιχεία  έτους  2016  έχουν  αντληθεί  από  την  συν/νη

αναλογιστική  μελέτη  2017  για  το  ΤΕΑΠΕΤΕ.  Όσον  αφορά  για  τα  σημερινά

δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία αυτά προέρχονται από την επικαιροποίηση

των δημογραφικών στοιχείων της μελέτης  σε συνδυασμό με τα τηρούμενα στον

Σύλλογό μας στατιστικά στοιχεία συνταξιούχων μας. 
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Κρίσιμα συμπεράσματα

Ο  μέσος  όρος  ηλικίας  των  προσυνταξιούχων  τ.  ΕΤΑΤ  (1.540  άνδρες  και  1.470

γυναίκες) έχει ανέλθει στα 62 έτη για τους άνδρες και στα 57 για τις γυναίκες, με

υφιστάμενο ανώτερο όριο ηλικίας παραμονής στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς

τα 67 έτη,  ήτοι  την ηλικία συνταξιοδότησης από τον  e-ΕΦΚΑ  με κύρια σύνταξη

γήρατος.

Ο μέσος  όρος  ηλικίας  των  συνταξιούχων πρόσθετης  επικουρικής  τ.  ΕΤΑΤ  (440

άνδρες και 630 γυναίκες) έχει ανέλθει στα 69 έτη για τους άνδρες και στα  66 για

τις γυναίκες, με μέσο όρο προσδόκιμου ζωής στην Ελλάδα τα 81,2 έτη  σύμφωνα

με έκθεση της Ε.Ε. για το  2020.

3.ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΜΑ  1  ο:  «Άρση  του  παράνομου   επανυπολογισμού  του  αρ.  73Α   του  Ν.

4387/2016  στις  συντάξεις  προσυνταξιοδοτικού  καθεστώτος  των  προερχομένων

από το ΤΕΑΠΕΤΕ- Αποκατάσταση των συντάξεων αυτών» 

Σε  συνέχεια  αλλεπαλλήλων   επιστολών του Συλλόγου προς το Υπουργείο σας   (βλ.

ενδεικτικά το  από 8.7.2020,  28.3.2022  καθώς και το  από  5.4.2022 Υπόμνημά

μας)και συναντήσεών μας, σχετικά με τον παράνομο  επανυπολογισμό   του αρ.

73Α   του  Ν.  4387/2016  στις  συντάξεις  προσυνταξιοδοτικού  καθεστώτος  των

προερχομένων από το ΤΕΑΠΕΤΕ,αλλά και κατόπιν   των  αναλυτικών στοιχείων που

σας  παραθέσαμε  ανωτέρω, επανερχόμαστε με το παρόν υπόμνημα  για να  σας

εκθέσουμε για μια ακόμα φορά το ως άνω φλέγον θέμα που αφορά σε 4.000 μέλη

μας δικαιούχους σύνταξης προσυνταξιοδοτικού  καθεστώτος.

Α.

Οι  συνταξιούχοι  τ.  ΕΤΑΤ  της  Εμπορικής  Τράπεζας  υπέστησαν  τις  μεγαλύτερες

περικοπές στις συντάξεις τους και συγκεκριμένα  μετά  τον επανυπολογισμό τους με

το  ν. 4387/16 το ποσοστό μείωσης στις  συντάξεις του τ. ΕΤΑΤ ανέρχεται σε 52%,

συμπεριλαμβανομένων των μνημονιακών περικοπών. 
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Πιο συγκεκριμένα με τις διατάξεις του  άρθρου 73Α  του Ν. 4387/2016, η σύνταξη

προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΤΕΑΠΕΤΕ  επανυπολογίστηκε, με βάση ποσοστό

αναπλήρωσης,  το  οποίο για κάθε συντάξιμο χρόνο ανέρχεται  σε ύψος 1,86 %

-αντί του ποσοστού 3,31428% που προβλεπόταν στο Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ- επί

των συνταξίμων αποδοχών  και οι οποίες  αφορούν σε  ένα  μόνον  μέρος  των

συνολικών   αποδοχών   των    ασφαλισμένων του  ΤΕΑΠΕΤΕ,   επί  των οποίων

αποδίδονται αυξημένες εισφορές ασφάλισης (αφού  όλες οι  μισθολογικές  παροχές

υπόκειντο μεν σε εισφορές  αλλά δεν συνυπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές). 

Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις,  επανυπολογίστηκε και  η καταβαλλόμενη, από το

πρώην ΕΤΑΤ διαφορά ποσών επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ  (συμπληρωματική

επικουρική σύνταξη  ΤΕΑΠΕΤΕ)  με  βάση ποσοστό  αναπλήρωσης  0,45%,  αντί   της

καταβολής της συνολικής   διαφοράς που  προκύπτει. 

Η μείωση της σύνταξης προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος  του  ΤΕΑΠΕΤΕ  λόγω του

ως άνω  επανυπολογισμού παρίσταται  ιδιαίτερα αυθαίρετη και γιατί οι δικαιούχοι

σύνταξης  προσυνταξιοδοτικού  καθεστώτος  προερχόμενοι  από  το  ΤΕΑΠΕΤΕ

επιβαρύνονται  περισσότερο  από  κάθε  άλλο  συνταξιούχο,  αν  και  καθ  όλη  τη

διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου κατέβαλαν κατά πολύ υπέρτερες  εισφορές

έναντι άλλων ασφαλισμένων και μάλιστα επί του συνόλου των αποδοχών  τους

όπως αναφέραμε και ανωτέρω. 

Β.

Η  επίμαχη  ρύθμιση του  αρ. 73 Α  του  Ν. 4387/2016, όχι μόνο δεν έγινε κατόπιν

σύνταξης  αναλογιστικής  μελέτης  και  μελέτης  κοινωνικοοικονομικών  επιπτώσεων,

(αφού η διάταξη του άρθρου 73Α του νόμου, δεν αποτελούσε καν αντικείμενο της

θεσπισθείσας  με  το  Ν.  4387/2016  νομοθεσίας)  αλλά  υπήρξε  αντικείμενο

τροπολογίας που κατατέθηκε την τελευταία στιγμή, ενώ ούτε και στην αιτιολογική

έκθεση  ανιχνεύεται  κάποιο  ίχνος  αιτιολόγησης  της  ιδιαίτερα  δυσμενούς

μεταχείρισης μας. 

Αντίθετα,  κατά  τη  συζήτηση  στη  Βουλή  αναγνωρίστηκε  από  τον  αρμόδιο  τότε

Υπουργό ότι  ο εν λόγω επανυπολογισμός δεν έγινε  για την αντιμετώπιση   του
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όποιου  τυχόν οικονομικού προβλήματος  του  ΕΤΑΤ. Επίσης αναγνωρίστηκε ότι δεν

έχουν απαλειφθεί  οι  ευθύνες  της  Τράπεζας   προς  εκπλήρωση των  οικονομικών

υποχρεώσεων της,  επιφυλασσόμενος όμως ο τότε  Υπουργός  ότι  θα ρυθμιστεί  το

ζήτημα της ως άνω ευθύνης σε κάποιο απροσδιόριστο χρόνο μετά την νομοθέτηση

του Ν. 4387/2016.  

Ωστόσο μετά το πέρας έξι και πλέον ετών ουδεμία ενέργεια έχει λάβει χώρα προς

αυτή την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα η ευθύνη αυτή εν τέλει να μετακυλίεται στους

ασφαλισμένους  του  ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΑΤ  και  μεταφράζεται  σε   δραστική  μείωση  της

σύνταξής μας.

Γ.

Ο   κατά  τα  ανωτέρω  επανυπολογισμός  των  συντάξεων  ΕΤΑΤ και  η  σημαντική

μείωση που εισήγαγε  οδήγησε σε περαιτέρω συρρίκνωση του εισοδήματος των

μελών μας, περιάγοντάς τους σε ιδιαίτερη δυσχερή οικονομική κατάσταση. 

Πιο  συγκεκριμένα,  οι  ως  άνω  συνταξιούχοι  όχι  μόνο  έχουν  υποστεί  τις

αλλεπάλληλες περικοπές των συντάξεών τους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των

Ν.3863/2010,  3986/2011,  4024/2011,  4051/2012  και  4093/2012,  τον  αυθαίρετο

διαχωρισμό των συντάξεων τους σε 50% κύρια και 50% επικουρική για την επιβολή

των ως άνω μειώσεων  και  επιπλέον και τη μείωση του Ν.4387/2016,  αλλά,  σε

αντίθεση  με  όλους  τους  άλλους  συνταξιούχους  της  χώρας,  τις  έχουν  υποστεί

χωρίς  κανένα δίχτυ προστασίας, όπως για παράδειγμα αυτό που   εισήγαγε  η

ρύθμιση  για  την  προσωπική  διαφορά  και  τη  διατήρησή  της  κατά  τον

επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων (αρ.  14  του  Ν.   4387/2016)  ή  ακόμα η

ρύθμιση  για  τον  επανυπολογισμό  των  επικουρικών  συντάξεων  μόνο  σε  όσους

συνταξιούχους  το   άθροισμα   κύριας  και   επικουρικής  σύνταξης  υπερβαίνει  τα

1300€ (αρ. 96  παρ.4  του Ν. 4387/2016). 

Επομένως  σε  αντίθεση  με  τα  παραπάνω  και  τις  δικλείδες  ασφαλείας  που

προβλέφθηκαν για την προστασία των κύριων και επικουρικών συντάξεων, ουδέν

ανάλογο  προβλέφθηκε  για  τους  συνταξιούχους  προσυνταξιοδοτικού  καθεστώτος
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ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ  προσβάλλοντας  κατά  τον  τρόπο  αυτό  τον  πυρήνα  του

κοινωνικοασφαλιστικού τους δικαιώματος και την ανθρώπινη  αξιοπρέπεια.

Δ. 

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, την 19.10.2017, σε μια σημαντική

εκδήλωση  προβολής  και  διεκδίκησης  των  δίκαιων  αιτημάτων  μας  στο  ιστορικό

κτίριο  της  Παλαιάς  Βουλής  των  Ελλήνων,  παρουσίασε  τα  αποτελέσματα  της

αναλογιστικής   μελέτης  για  το  ταμείο  μας  ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΑΤ  που  εκπόνησε  η

εταιρεία Prudential. 

 Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο τότε  Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης,  τέως

Υπουργοί  Κοινωνικής Ασφάλισης και πολλοί Βουλευτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι

όλοι αναφέρθηκαν στην ανάγκη αποκατάστασης αυτής της αδικίας. 

Ακολούθησαν  συναντήσεις,  διαχρονικά,  με  τους   αρμόδιους  (Υφυπουργό  κο  Α.

Πετρόπουλο και Υπουργό κο Ι. Βρούτση) χωρίς όμως να υπάρξει κάποια ρύθμιση

μέχρι σήμερα.  

Το σωματείο και οι 4.000 οικογένειες των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας

δείξαμε υπομονή περιμένοντας να βρεθεί κάποια λύση στο πρόβλημα επιβίωσης

που αντιμετωπίζουμε   λόγω των δραματικών  περικοπών στις  συντάξεις  μας.  Ο

χρόνος  άλλωστε   είναι  πολύς,  από  τον  Οκτώβριο  2017  που  ανακοινώθηκε  στο

ακροατήριο  της  Παλαιάς  Βουλής  από  τον  κο  Α.  Πετρόπουλο  ότι  κάτι  καλό  θα

υπάρξει για τους συνταξιούχους της Εμπορικής και από τον κο Ι. Βρούτση ότι το

δίκαιο αίτημα των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας «έπρεπε να έχει λυθεί

χθες»

Τώρα πλέον  πρέπει  να υπάρξει  επίσημη πολιτική  απάντηση για  την  αδικία που

υπέστησαν ΜΟΝΟΝ οι συνταξιούχοι της Εμπορικής. 
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Κατόπιν των ανωτέρω,

Κύριε  Υπουργέ 

Κύριε   Υφυπουργέ 

Κυρία Γεν. Γραμματέα

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Την άμεση νομοθετική παρέμβαση για την αποκατάσταση των συντάξεων των

δικαιούχων  σύνταξης προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος  ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΑΤ στα προ

του Ν. 4387/2016 επίπεδα, δεδομένου ότι μετά το Ν. 4670/2020, με τον οποίο

αποκαταστάθηκαν και οι επικουρικές συντάξεις, είναι οι μόνοι  συνταξιούχοι της

χώρας που μετά από έξι και πλέον χρόνια παραμένουν  γι’  αυτούς οι μειώσεις

του   επανυπολογισμού και    μάλιστα  τέτοιου  ύψους   ώστε   για   πολλούς

συναδέλφους  μέλη μας οι συντάξεις τους να  έχουν μετατραπεί σε  προνοιακό

επίδομα.

ΑΙΤΗΜΑ  2  ο:  «Ορθή   εφαρμογή  του   αρθ.   96  του   Ν.  4387/2016  και  της

προσαύξησης του αρθ. 30 του  Ν. 4387/2016, κατά την απονομή των επικουρικών

συντάξεων των ασφαλισμένων  προερχόμενων  από το  ΤΕΑΠΕΤΕ »

Α.

 Όπως  σας   έχουμε  ενημερώσει    και με προηγούμενα   υπομνήματά μας  (βλ.

ενδεικτικά τα  από 8.7.2020,  11.11.2021.  8.3.2022, καθώς και το  από  5.4.2022

Υπομνήματά  μας) πολλά Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ παρά τη ρητή πρόβλεψη του

νόμου  ότι  ως  βάση   υπολογισμού  των  επικουρικών  συντάξεων  (Α1  ποσό)

λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των συντάξιμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου που

υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης,  δεν προβαίνουν σε ορθό
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υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των συνταξιούχων προερχομένων από το

ΤΕΑΠΕΤΕ, για τον υπολογισμό της επικουρικής τους σύνταξης(Α1 ποσό),  οι οποίοι

απέδιδαν  διαχρονικά αυξημένες  εισφορές επικουρικής ασφάλισης  επί  όλων των

αποδοχών  τους,  ενώ  αντίθετα  συνυπολογίζουν  τις  ασφαλιστέες  αποδοχές  που

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της κύριας σύνταξης (ήτοι μέχρι το πλαφόν

των ασφαλιστέων αποδοχών -  που εκάστοτε προβλεπόταν) και όχι στο σύνολο των

αποδοχών  τους,  με  αποτέλεσμα  να εκδίδονται  εσφαλμένες   και  μειωμένες

επικουρικές συντάξεις. 

Σημειώνουμε   ακόμα   ότι  και  μετά  την   υποβολή  ενστάσεων  από  την  πλευρά

συνταξιούχων  μελών  μας  σχετικά  με  τον  ορθό  και  νόμιμο  υπολογισμό  των

συντάξιμων αποδοχών μας για  τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης, το  θέμα

δεν  επιλύεται  ενδoϋπηρεσιακά  αλλά  αντίθετα  κατά την  εξέταση  των  σχετικών

ενστάσεων οι  Διοικητικές  Επιτροπές του e-ΕΦΚΑ – παραβλέποντας τα ανωτέρω –

απορρίπτουν τις ενστάσεις αυτές δηλαδή και ως προς τον λόγο  σχετικά με τον

ορθό υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών μας,  χωρίς να  επανεξετάσουν τις

συντάξιμες  αποδοχές  μας  για  τον  υπολογισμό  του  Α1  ποσού, άνευ  ουδεμίας

αιτιολογίας ώστε να καταστεί σαφές σε κάθε  ενδιαφερόμενο ενιστάμενο μέλος μας

ότι   πράγματι  ελήφθη υπόψη  το  σύνολο  των  μηνιαίων  αποδοχών  μας  επί  των

οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ  επικουρικής ασφάλισης.

Με  τον  τρόπο  όμως  αυτό,  εντελώς  αυθαίρετα  και  αναιτιολόγητα  οι  αρμόδιοι

υπάλληλοι του   e-EΦKA μεταθέτουν την  επίλυση  του εν  λόγω  θέματος  στα

δικαστήρια και οδηγούν τους ασφαλισμένους σε χρονοβόρους και    δαπανηρούς

δικαστικούς  αγώνες  –  ενεργώντας  παράνομα  –  για  ένα  θέμα  που   έχει   ήδη

επιλυθεί από  το  καλοκαίρι του έτους  2020 από την  Διοίκηση   του e-ΕΦΚΑ! 

Β.

Με το   άρθρο  56  του   Ν. 4445/2016 ορίζεται σαφώς ότι  οι ρυθμίσεις του αρθ. 30

του Ν. 4387/2016 (προσαύξηση) εφαρμόζονται αναλογικά και επί των συντάξεων

του Ε.Τ.Ε.Α. στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που έχουν καταβάλει υπέρτερες

του  6%  εισφορές  επικουρικής  ασφάλισης  -  όπως  ακριβώς  συμβαίνει  στους

ασφαλισμένους προερχόμενους από το ΤΕΑΠΕΤΕ.
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Με  το  με  αριθμ.  πρωτ.  102951/30.6.2020  έγγραφο  της  Γενικής   Διεύθυνσης

Επικουρικής  Ασφάλισης  και  Εφάπαξ  Παροχών  του  e-ΕΦΚΑ,  επιχειρείται

εσφαλμένα να ερμηνευθεί ο Ν. 4387/2016 και  το  άρθρο 53 παρ. 3, σχετικά με το

πεδίο   εφαρμογής   του   άρθ.   30   αυτού,   περιορίζοντάς  το  μόνον  στους

ασφαλισμένους  προερχόμενους  από  το  ΤΕΑΠΕΤΕ  που  απώλεσαν  το  δικαίωμα

λήψης σύνταξης προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος λόγω μη θεμελίωσης σχετικού

δικαιώματος την 12.5.2016 (ημερ.  δημοσίευσης του Ν.  4387/2016) και όχι   σε

όλους τους παλαιούς ασφαλισμένους  του ΤΕΑΕΠΕΤΕ.

Το ανωτέρω  δε έγγραφο έχει οδηγήσει  σε οίκοθεν  τροποποιήσεις  αποφάσεων

επικουρικής σύνταξης  από Υποκαταστήματα του  e -ΕΦΚΑ  που  είχαν   εφαρμόσει

τον   νόμο και  είχαν απονείμει προσαύξηση  στο ποσό της επικουρικής σύνταξης

ασφαλισμένων προερχομένων από το ΤΕΑΠΕΤΕ, παρά το  γεγονός ότι το Υπουργείο

Σας   ως    εποπτεύουσα   αρχή   δεν     έχει    οριστικά  επιλύσει  το  θέμα   και

αναμένονται  οδηγίες  του.  Αποτέλεσμα των  ανωτέρω  πολλοί   συνάδελφοι    να

οφείλουν  ποσά  σύνταξης που  δήθεν τους καταβλήθηκαν   αχρεώστητα  και   ως εκ

τούτου να έχουν καταστεί   ξαφνικά οφειλέτες  χωρίς υπαιτιότητα  τους αλλά από

την  αυθαιρεσία της  Διοίκησης!

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Κύριε  Υπουργέ 

Κύριε   Υφυπουργέ 

Κυρία Γεν. Γραμματέα

Αιτούμαστε

1.    Να παρέμβετε άμεσα  παρέχοντας  τις απαραίτητες  οδηγίες στις  αρμόδιες

υπηρεσίες  του  e-ΕΦΚΑ  καθώς  και  στους  αρμοδίους  υπαλλήλους  των

Υποκαταστημάτων,   ώστε να  εφαρμόζουν τον  νόμο και  να  απονέμουν ορθά

υπολογισμένες επικουρικές συντάξεις στους ασφαλισμένους προερχομένους από
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το ΤΕΑΠΕΤΕ, ως  προς τον  υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών  για το Α1 ποσό

των επικουρικών συντάξεων.

2. Να λάβετε άμεσα ορθή οριστική απόφαση σχετικά με τον   υπολογισμό της

επικουρικής  σύνταξης  και  της  προσαύξησης στις  επικουρικές  συντάξεις  των

προερχομένων από το ΤΕΑΠΕΤΕ – ήτοι  σχετικά με  τον  υπολογισμό  του Α2  ποσού

των  επικουρικών   συντάξεων.

Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης                 Παύλος Δερμενάκης
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