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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΤΕΑΠΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας υπέστησαν τις μεγαλύτερες περικοπές στις συντάξεις τους και συγκε-
κριμένα  μετά  τον επανυπολογισμό τους με το ν. 4387/16: 

•	  το ποσοστό μείωσης στις επικουρικές συντάξεις ΤΕΑΠΕΤΕ, που καταβάλλονται από το ΕΤΕΑ (ΕΤΕΑΕΠ), 
ανέρχεται σε 82%, συμπεριλαμβανομένων των μνημονιακών περικοπών.

•	  το ποσοστό μείωσης στις συντάξεις του τ. ΕΤΑΤ ανέρχεται σε 52%, συμπεριλαμβανομένων των μνημονια-
κών περικοπών. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο για το ΕΤΑΤ (Φ80020/οικ.22103/Δ15.404/7.9.2016), ο επανυ-
πολογισμός αφορά στο σύνολο των παροχών και περιλαμβάνει ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης (50% 
κύρια & 50 % επικουρική).

•	  το ποσοστό μείωσης στις επικουρικές συντάξεις τ. ΕΤΑΤ (διαφορές ποσών επικουρικής σύνταξης  
ΤΕΑΠΕΤΕ) ανέρχεται σε 82%, συμπεριλαμβανομένων των μνημονιακών περικοπών.

 Έχουν καταβληθεί υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές στο Ταµείο Επικουρικής  Ασφάλισης Προσωπικού Εµπο-
ρικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.) που συστάθηκε το 1948.

 Από 18.4.2006 οι εισφορές, για τους µέχρι 31.12.92 ασφαλισµένους του ΤΕΑΠΕΤΕ, καταβάλλονταν στο ΕΤΕ-
ΑΜ(ΕΤΕΑ), 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), με τις διατά-
ξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του ν. 3455/06. 

•	  Ειδικότερα αναφέρουμε ότι, από το 1965 μέχρι το 1993, καταβάλλονταν επί του συνόλου των πάσης φύσε-
ως αποδοχών εισφορά που αντιστοιχεί σε ποσοστό ύψους 11,50% (συνολικό ασφάλιστρο ασφαλισμένου και 
εργοδότη).

•	   Την περίοδο από 1.1.1993 - 1.1.2002, το συνολικό ασφάλιστρο ΤΕΑΠΕΤΕ διαμορφώθηκε σταδιακά σε 14,75 %.

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. 

Κατά την προετοιμασία της εκδήλωσης σε επαφές με τα κόμματα της Βουλής, ο Σύλλογός μας  ανέδειξε εκτός 
των άλλων και το άδικο του επανυπολογισμού των συντάξεων της Εμπορικής.

 Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, τέως Υπουργοί Κοινωνικής Ασφάλισης 
και πολλοί Βουλευτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι αναφέρθηκαν στην ανάγκη αποκατάστασης αυτής της αδικίας. 



Ακολούθησαν συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΤΕΑΕΠ και του Υπουργείου αλλά και με τον αρμόδιο 
Υφυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια ρύθμιση μέχρι σήμερα. 

Το σωματείο και οι 10.000 οικογένειες των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας δείξαμε υπομονή περιμένοντας 
να βρεθεί κάποια λύση στο πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουμε λόγω των δραματικών περικοπών στις συ-
ντάξεις μας. Ο χρόνος άλλωστε είναι πολύς, από τον Οκτώβριο 2017 που ανακοινώθηκε στο ακροατήριο της Παλαι-
άς Βουλής ότι κάτι καλό θα υπάρξει για τους συνταξιούχους της Εμπορικής.

Τώρα πλέον πρέπει να υπάρξει επίσημη πολιτική απάντηση για την αδικία που υπέστησαν ΜΟΝΟΝ οι συνταξιούχοι 
της Εμπορικής. 

Ο Σύλλογός μας για την υποστήριξη των θέσεών του παρουσίασε την ως άνω αναλογιστική μελέτη και επιπλέον 
επικαλείται επίσημα στοιχεία των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονταν για λογαριασμό των συνταξιούχων 
της Εμπορικής.

Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της Άλφα Τράπεζας για το σύνολο των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας την δε-
καετία 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.

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 Ασφάλι-
ση ανέρχεται σε 240.935.251€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό κατά μέσο όρο 19,26%, επί του πλαφόν της ανώ-
τατης 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 ασφάλιστρο για το ΕΤΕΑΜ, ανερχόταν σε μόλις 6%, με ποσά εισφορών υπολογιζόμενα επί 
αποδοχών έως το πλαφόν της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης ΙΚΑ.
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