
 

 

Αθήνα  31/05/2019 

                            

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Του σωματείου Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας που 

εδρεύει στην Αθήνα, Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8.     

  

Θέμα : Επανυπολογισμός συντάξεων των προερχομένων από το  ΤΕΑΠΕΤΕ. 

 

Είναι γνωστό ότι το εισόδημα των 10.000 συνταξιούχων της πρώην 

Εμπορικής Τράπεζας, προερχομένων από το Ταμείο Επικουρικής 

Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ), έχει 

πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία συνταξιούχων, οι οποίοι 

εκτός από τις αλλεπάλληλες μειώσεις των συντάξεών τους 

(Ν.3863/2010,3986/2011,4024/2011,4051/2012,4093/2012), υπέστησαν 

επιπλέον και τις δραματικές περικοπές του Ν. 4387/2016, με  τον 

επανυπολογισμό,  περιάγοντάς τους σε ιδιαίτερη δυσχερή οικονομική 

κατάσταση. 

 

Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η αποκατάσταση της κατάφορης αυτής 

αδικίας σε βάρος τους, με νομοθετική ρύθμιση όπως παρακάτω :  

 



                    

 

Α. Ρύθμιση για τους συνταξιούχους τ. ΕΤΑΤ - ασφαλισμένους ΤΕΑΠΕΤΕ - των 

οποίων  οι συντάξεις επανυπολογίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 73Α 

του Ν. 4387/2016 : 

 

Ζητούμε να τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 73Α του Ν. 4387/2016, από 

τότε που ίσχυσε, ως εξής: 

 

« Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 73Α του Ν. 4387/2016 

αντικαθίστανται ως εξής: 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η 

προσυνταξιοδοτική παροχή των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΤ που 

εντάσσεται στον Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 53, 

υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε 

χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε ποσοστό 1,75%, 

υπολογιζόμενου επί των κάθε είδους αποδοχών που 

υποβλήθηκαν σε εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τις 

οικείες καταστατικές διατάξεις των ταμείων ή κλάδων ή 

λογαριασμών ή ενώσεων προσώπων που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ. 

Το ποσό αυτό καταβάλλεται έως το χρόνο πλήρωσης των 

προϋποθέσεων άμεσης καταβολής κύριας σύνταξης. 

 

2. Μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας 

σύνταξης, το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής 

μειώνεται κατά τα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης που 



                    

 

λαμβάνει ο δικαιούχος και το απομένον ποσό επανυπολογίζεται 

με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο 

ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45 υπολογιζόμενου επί των 

κάθε είδους αποδοχών που υποβλήθηκαν σε εισφορές, όπως 

αυτές καθορίζονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις. 

Σε καμία περίπτωση το άθροισμα των αναφερόμενων στο 

προηγούμενο εδάφιο ποσών (κύριας και επικουρικής σύνταξης 

και τυχόν διαφοράς) που λαμβάνει ο συνταξιούχος δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής 

που ελάμβανε ο δικαιούχος, κατ’ εφαρμογή της παρούσας 

ρύθμισης ». 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Με το άρθρο 73Α Ν. 4387/2016 ορίστηκαν τα ακόλουθα: 

 

«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η προ- συνταξιοδοτική 

παροχή των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΤ που εντάσσεται στον Ε.Φ.Κ.Α., 

σύμφωνα με το άρθρο 53, υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το 

οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε ποσοστό 

1,75%, υπολογιζόμενου επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές 

καθορίζονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των ταμείων ή 

κλάδων ή λογαριασμών ή ενώσεων προσώπων που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ. 

Το ποσό αυτό καταβάλλεται έως το χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων 

άμεσης καταβολής κύριας σύνταξης. 

 



                    

 

2. Μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας σύνταξης, 

το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής μειώνεται κατά τα ποσά 

κύριας και επικουρικής σύνταξης που λαμβάνει ο δικαιούχος και το 

απομένον ποσό επανυπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το 

οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 

0,45%, υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου 

ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας 

σύνταξης. Σε καμία περίπτωση το άθροισμα των αναφερόμενων στο 

προηγούμενο εδάφιο ποσών (κύριας και επικουρικής σύνταξης και τυχόν 

διαφοράς) που λαμβάνει ο συνταξιούχος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής που ελάμβανε ο 

δικαιούχος, κατ’ εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.» 

 

Η διάταξη αυτή εισάγει μια εξαίρεση σε όλο το σύστημα υπολογισμού 

σύνταξης του 73Α Ν.4387/2016 και δημιουργεί μια καινοτόμα προσέγγιση 

εις βάρος των συν/χων Εμπορικής Τράπεζας καθώς από τη μία εισάγεται 

ένας συντελεστής επανυπολογισμού που δεν προβλεπόταν ούτε από το 

Καταστατικό ΤΕΑΠΕΤΕ ούτε από κάποια γενική ή ειδική διάταξη, από την 

άλλη παραπέμπει στο καθεστώς υπολογισμού του Καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ. 

 

Το Καταστατικό ΤΕΑΠΕΤΕ προέβλεπε μεν ποσά εισφορών υπολογιζόμενα 

και με αυξημένο ασφάλιστρο αλλά και επί του συνόλου των αποδοχών των 

εν ενεργεία ασφαλισμένων, όμως το ποσό της σύνταξης υπολογιζόταν σε 

μειωμένες συντάξιμες αποδοχές  σε σχέση με το μισθό των εν ενεργεία, 

καθώς σωρεία επιδομάτων που λάμβανε ο εν ενεργεία υπάλληλος δεν 

συνυπολογίζονταν στις συντάξιμες αποδοχές.  



                    

 

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 10Α Καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ 

συνυπολογίζονταν μόνο ο βασικός μισθός και ελάχιστα από τα 

καταβαλλόμενα επιδόματα. Όμως το σύνολο των αποδοχών των εν 

ενεργεία ασφαλισμένων υπόκειτο σε εισφορές.  

 

Και αυτό γιατί το άρθρο 5 του Καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ ρητά όριζε πως στους 

υπαλλήλους Εμπορικής επιβάλλεται εκτός των άλλων εισφορά πάνω σε 

όλες ανεξαίρετα τις τακτικές και έκτακτες αποδοχές τους. 

  

Κατ’ αποτέλεσμα, κατά το καταστατικό ΤΕΑΠΕΤΕ, τα αυξημένα ποσοστά 

αναπλήρωσης εξουδετερώνονταν με την χαμηλή βάση υπολογισμού 

συντάξιμων αποδοχών καθώς σωρεία μισθολογικών παροχών υπόκειντο 

μεν σε εισφορές αλλά δεν υπολογίζονταν στη βάση υπολογισμού 

συντάξιμων αποδοχών. 

 

Κατά συνέπεια, με την εφαρμογή του προαναφερθέντος άρθρου 73Α  ειδικά 

για τους συν/χους Εμπορικής Τράπεζας εισήχθη μια διάταξη που συνδυάζει 

τις αρνητικότερες διατάξεις του Καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ με δυσμενέστερο 

δείκτη αναπλήρωσης και οδηγεί σε διπλή επιβάρυνση και διπλή μείωση 

συντάξεων.  

 

Η διάταξη αυτή δεν δικαιολογείται από καμία ασφαλιστική αρχή, αφού 

συνιστά ιδιαίτερη διάκριση εις βάρος των συν/χων Εμπορικής και ούτε 



                    

 

μπορεί να υπαχθεί συστηματικά σε κάποια προσπάθεια  είτε στα πλαίσια 

ενοποίησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας είτε στα πλαίσια διαφορετικής 

μεταχείρισης ασφαλισμένων που είχαν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές.  

 

 

Β. Ρύθμιση για τους συνταξιούχους Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. οι οποίοι 

κατεστάθησαν συνταξιούχοι του  Ε.Τ.Ε.Α.Μ με το άρθρο 26 Ν. 

3455/2006, των οποίων  οι συντάξεις επανυπολογίστηκαν με τις διατάξεις 

του άρθρου 96 του Ν.4387/2016 καθώς και της ΥΑ υπ. αρ.:οικ. 

25909/470/2016 - ΦΕΚ 1605/Β/7-6-2016: 

 

Ζητούμε να κατατεθεί σχετική διάταξη ως εξής: 

«Οι πρώην συν/χοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. υπήχθησαν στο 

Ε.Τ.Ε.Α.Μ., ανεξάρτητα από την ισχύουσα νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. με 

ειδικό νόμο, με το άρθρο 26 του Ν. 3455/2006, του οποίου  η παράγραφος 

1 καθόριζε ότι διέπονται από τις λοιπές διατάξεις του Κεφαλαίου Η' του ν. 

3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α'),  εκτός από τις διατάξεις των παραγράφων 6 

(εδάφια πρώτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο), 7 και 8 του άρθρου 62. 

Ειδικότερα ως άνω εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 58 του ν. 

3371/2005.  

Επιπλέον, οι πρώην συνταξιούχοι Τ.Ε.Α.Π.ΕΤ.Ε. καταλαμβάνονται από τις 

ρυθμίσεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 και της παρ. 

2 του άρθρου 1 της ΥΑ υπ. αρ. οικ. 25909/470/2016 -ΦΕΚ 1605/Β/7-6-

2016, κατά τα ειδικότερα  οριζόμενα στις  παραπάνω ρυθμίσεις και 

ιδιαίτερα ως προς την εφαρμογή του Σ.Ε. προσδιοριζόμενου ανάλογα με 



                    

 

τις εισφορές που πληρώθηκαν κατά τις καταστατικές ρυθμίσεις του 

ΤΕΑΠΕΤΕ και με ποσοστά ασφαλίστρων τα αναφερόμενα στο  υπ. αρ.: Φ. 

20203/οικ.12708/593/17.7.06,του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας». 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 26 Ν 3455/2006 οι πρώην 

ασφαλισμένοι και συν/χοι του ΤΕΑΠΕΤΕ εντάχτηκαν στο ΕΤΕΑΜ και 

ΕΤΑΤ με ειδική διαδικασία και  δυνάμει των διατάξεων του Κεφαλαίου 

Η' του Ν.3371/2005 (άρθρα 57-69) μεταβλήθηκε το καθεστώς 

ασφάλισης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ και 

προβλέφθηκε η υπαγωγή τους στο ΕΤΕΑΜ και ότι οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τα οικεία ταμεία, για τους 

ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού 

των παροχών δεν θίγονται (άρθρο 61 παρ. β Ν.3371/2005).    

 

Από το άρθρο 58 παρ. 6 Ν. 3371/2005 που ήταν αποκλειστικά 

εφαρμοστέο, προκύπτει ότι μετά την ένταξη εφαρμόζονται μόνο οι 

διαδικαστικές προϋποθέσεις των διατάξεων του ΕΤΕΑΜ, ενώ για τις 

ουσιαστικές προϋποθέσεις της παροχής η παρ. 7 του άρθρου 58 Ν. 

3371/2005 ορίζει για τους ήδη συνταξιούχους ότι από τις ουσιαστικές 

διατάξεις του τέως ΕΤΕΑΜ εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις που 

αφορούν τις μετέπειτα αυξήσεις συντάξεων καθώς και οι διατάξεις 

περί κατωτάτων συντάξεων ΕΤΕΑΜ και καμία άλλη ουσιαστική 

διάταξη. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Ν. 3371/2005 παραπέμπουν 



                    

 

στα καταστατικά των ταμείων των τραπεζών όπως το ΤΕΑΠΕΤΕ ως προς τις 

ουσιαστικές προϋποθέσεις καταβολής παροχών. Και αυτό γιατί ρητή 

πρόθεση του νομοθέτη είναι η μεταφορά να μη θίξει τα ουσιαστικά 

δικαιώματα που προέκυπταν για τους συν/χους και παλιούς (μέχρι το 

1992) ασφαλισμένους ΤΕΑΠΕΤΕ από το καταστατικό ΤΕΑΠΕΤΕ, αλλά 

απλά να αλλάξει το φορέα καταβολής και αντίστοιχα φυσικά και τις 

διαδικαστικές προϋποθέσεις καταβολής των παροχών. 

 

Ο νομοθέτης δεν θέσπισε  ότι κατ’ εξαίρεση οι συν/χοι που 

προέρχονται από το τέως ΤΕΑΠΕΤΕ θα εξομοιωθούν με συν/χους για 

τους οποίους είχαν καταβληθεί εισφορές 6%. 

  

Όπου κατ' εξαίρεση ο νομοθέτης ήθελε την εξομοίωση του ουσιαστικού 

δικαιώματος το όρισε ρητά και κάτι τέτοιο ορίστηκε μόνο για τα κατώτατα 

όρια και την παροχή αυξήσεων συντάξεων μετά το 2006 και όχι για κάθε 

μεταβολή. 

 

Για το λόγο αυτό άλλωστε με την υπ. 

Αριθ.Πρωτ.:Φ.20203/οικ.12708/593/ 17 Ιουλίου 2006 Εγκύκλιο της 

Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Δ/νση Πρόσθετης 

Ασφάλισης για την υπαγωγή των συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο 

Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ορίστηκε ότι επειδή η υπαγωγή τους πραγματοποιείται με 

ειδικό νόμο, ανεξάρτητα από την ισχύουσα νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ 

για συγχώνευση επικουρικών Ταμείων, στη σύνταξή τους αυτή δεν θα 

έχουν εφαρμογή οι προβλεπόμενοι περιορισμοί για τις συντάξεις των 



                    

 

συνταξιούχων που προέρχονται από συγχωνευθέντα Ταμεία 

Επικουρικής Ασφάλισης. 

Έτσι δεν έγινε επανυπολογισμός συντάξεων των προερχομένων από το 

ΤΕΑΠΕΤΕ καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο στην πρόθεση του 

νομοθέτη. Και για τις εισφορές εφαρμόστηκαν άλλωστε όσα 

αναφέρονται στην παραπάνω εγκύκλιο και όχι στη νομοθεσία περί 

ΕΤΕΑΜ. 

Η  παραπάνω ειδική για το ΤΕΑΠΕΤΕ ρύθμιση είναι  ουσιωδώς  διαφορετική από 

παρελθούσες ενοποιήσεις ταμείων. Για το λόγο αυτό μάλιστα προβλέφθηκε ότι παρά τη 

μεταφορά των ασφαλισμένων και συν/χων στο γενικό ασφαλιστικό σύστημα του ΕΤΕΑΜ 

θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται  οι καταστατικές  διατάξεις ΤΕΑΠΕΤΕ. 

Με το Ν. 4387/2016 εισήχθησαν οι γενικότερες ρυθμίσεις περί ενοποίησης του συνολικού 

κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και εισαγωγής ενιαίων κανόνων ασφάλισης. 

Όμως κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων επειδή υπήρχαν 

περιπτώσεις ασφαλιστικών ταμείων στα οποία προβλεπόταν αυξημένα 

ποσοστά εισφορών προβλέφθηκε με την ΥΑ υπ. αρ. σικ. 25909/470/2016-

ΦΕΚ 1605/Β/7-6-2016 ο τρόπος επανυπολογισμού των συντάξεων με 

αυξημένο συντελεστή ανάλογα με τις αυξημένες εισφορές που είχαν 

καταβληθεί. 

 

Σαφώς στις ρυθμίσεις του Ν. 4387/2016 και την ΥΑ υπ.αρ. σικ. 

25909/470/2016 -ΦΕΚ 1605/Β/7-6-2016 υπάγονται κατά τα προεκτεθέντα 

και οι συν/χοι του ΤΕΑΠΕΤΕ. 

 

Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΕΤΕ κατέβαλλαν πολλαπλάσιες εισφορές 

από τους κοινούς ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. - τέως ΕΤΕΑΜ όπως 

προαναφέρθηκε καθώς το συνολικό ύψος της εισφοράς εργοδότη - 



                    

 

ασφαλισμένου ήταν 14,25% επί του μισθού αντί 6% που ίσχυε στο τέως 

ΤΕΑΜ - ΕΤΕΑΜ και το κεφάλαιο που ορίστηκε από την οικονομική 

μελέτη ως πληρωτέο από την Τράπεζα έναντι των συσσωρευμένων 

μελλοντικών υποχρεώσεων του ΤΕΑΠΕΤΕ έχει μεταφερθεί στο ΕΤΕΑΜ.  

Φυσικά ο νομοθέτης δεν ήθελε να θεσπίσει ότι κατ’ εξαίρεση οι συν/χοι 

που προέρχονται από το τέως ΤΕΑΠΕΤΕ θα εξομοιωθούν με συν/χους 

για τους οποίους είχαν καταβληθεί εισφορές 6%. Αντίθετα αφού ο νόμος 

θέσπισε τη διατήρηση του καθεστώτος ΤΕΑΠΕΤΕ και κατά συνέπεια και 

κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του νομοθέτη ο επανυπολογισμός 

των συντάξεων των προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ πρέπει να γίνει με 

βάση τις αυξημένες εισφορές που είχαν πληρώσει. 

 

Τυχόν ερμηνευτική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι συν/χοι 

ΤΕΑΠΕΤΕ θα αντιμετωπίσουν με το Ν. 4387/2016 επανυπολογισμό της 

σύνταξης σαν να είχαν πληρώσει ίδιες εισφορές με τους κοινούς 

ασφαλισμένους, θα είχε ως αποτέλεσμα για πρόσωπα που είχαν 

πληρώσει πολλαπλάσιες εισφορές να επανυπολογίζονται οι συντάξεις 

στο ίδιο ύψος με πρόσωπα που είχαν πληρώσει πολύ μικρότερες 

εισφορές. 

 

Δεν θα μπορούσε επομένως ούτε καν ο νομοθέτης με ρητή διάταξη και 

πολύ περισσότερο δεν μπορεί η διοίκηση με ερμηνευτικές παραδοχές να 

θεσπίζει περιορισμούς στον τρόπο υπολογισμού της παροχής εις βάρος 

των μισθωτών που έχουν καταβάλλει μεγαλύτερες εισφορές ώστε να 

καταλήγουν να παίρνουν δυσανάλογα μικρές παροχές σε σχέση με 

άλλους που κατέβαλλαν μικρότερες εισφορές, γιατί έτσι αυθαίρετα 



                    

 

εξομοιώνονται στην ίδια κατάσταση πρόσωπα  τα οποία  τελούν σε   

διαφορετικές    συνθήκες. 

 

                  Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας 

                      Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας  

                      Χ. Τσιλώνης                                 Γ. Δέδες 

 

 

 


