
 

 

 

           Αθήνα    15 /11/2019 

                Αρ.Πρωτ.: 2759 

                              ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Του σωματείου, Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, που 

εδρεύει στην Αθήνα, 3ης  Σεπτεμβρίου 8. 

Υπόψιν 

-Υφυπουργού Κοινωνικών  Υποθέσεων κου Nότη Μηταράκη. 

-Διευθυντή Γραφείου Υφυπουργού, κο Κωνσταντίνο Κωστάκο. 

                                                                                          

Θέμα: Επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν κατά τον επανυπολογισμό 

σύνταξης για τους συνταξιούχους Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. οι οποίοι κατέστησαν 

συνταξιούχοι του  Ε.Τ.Ε.Α.Μ με το άρθρο 26 Ν. 3455/2006, των οποίων  οι 

επικουρικές συντάξεις τ. ΕΤΕΑ επανυπολογίστηκαν με τις διατάξεις του 

άρθρου 96 του Ν.4387/2016. 

         Αξιότιμοι  κε Υφυπουργέ και κε Διευθυντά 

Είναι γνωστό ότι το εισόδημα των συνταξιούχων επικουρικής σύνταξης 

ΕΤΕΑ, της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, προερχομένων από το Ταμείο 

Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος 

(Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.), 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 
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επιπλέον και τις περικοπές του Ν. 4387/2016, με  τον επανυπολογισμό, 

περιάγοντάς τους σε ιδιαίτερη δυσχερή οικονομική κατάσταση μετά  τις 

δραματικές μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις. Τα μέλη του Συλλόγου μας 

είναι οι μόνοι συνταξιούχοι που έχουν υποστεί τόσο μεγάλες συνολικές 

περικοπές συντάξεων μέσω διαδοχικών ρυθμίσεων, παρόλο που κατέβαλλαν 

πολύ  υψηλότερες εισφορές από τους άλλους ασφαλισμένους. 

Το ποσοστό μείωσης στις επικουρικές συντάξεις ΤΕΑΠΕΤΕ, που καταβάλλονται 

από το ΕΤΕΑ (ΕΤΕΑΕΠ), ανέρχεται σε 82%, συμπεριλαμβανομένων των 

παλαιότερων μνημονιακών περικοπών. 

Έχουν καταβληθεί υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές στο  ΤΕΑΠΕΤΕ που 

συστάθηκε το 1948. Ειδικότερα αναφέρουμε ότι: 

✓ Από το 1965 μέχρι το 1993, καταβάλλονταν επί του συνόλου των πάσης 

φύσεως 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%. 

Επισημαίνουμε ότι το συνολικό ποσό εισφοράς, αντιστοιχεί σε ποσοστό κατά 

μέσο όρο 19%,  επί του πλαφόν της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης ΙΚΑ. 

Από 18.4.2006 οι εισφορές, για τους  μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένους του 

ΤΕΑΠΕΤΕ, καταβάλλονταν στο ΕΤΕΑΜ (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 διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του ν. 

3455/06.  

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

συν/χοι του ΤΕΑΠΕΤΕ εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ με ειδική διαδικασία.  Το 

άρθρο ορίζει ότι: 
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« 1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οι ασφαλισμένοι και 

συνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. υπάγονται υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και 

στο Ε.Τ.Α.Τ.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Η' του 

ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α') εκτός των διατάξεων των παραγράφων 6, 

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

Η οικονομική επιβάρυνση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. …από την εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος καλύπτεται πέραν των προβλεπόμενων εισφορών 

εργαζομένου και εργοδότη ως εξής: 

Για το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. καταβάλλεται σύμφωνα με την περίπτωση γ' του άρθρου 59 

του ν. 3371/2005: 

α. εισφορά από την Εμπορική Τράπεζα ύψους 778,6 εκατομμυρίων ευρώ, 

β. εισφορά από την Τράπεζα Πειραιώς ύψους 9,7 εκατομμυρίων 

ευρώ…» 

  

Από το άρθρο 58 παρ. 7 του  Ν. 3371/2005 που ήταν αποκλειστικά 

εφαρμοστέο, προκύπτει ότι μετά την ένταξη εφαρμόζονται μόνο οι 

διατάξεις που αφορούν τις μετέπειτα αυξήσεις συντάξεων καθώς και ότι 

καμία σύνταξη δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα εκάστοτε καταβαλλόμενα 

κατώτατα όρια των συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και καμία άλλη ουσιαστική 

διάταξη. 

Η παραπάνω ειδική για το ΤΕΑΠΕΤΕ ρύθμιση είναι ουσιωδώς  διαφορετική 

από παρελθούσες ενοποιήσεις ταμείων που έγιναν λόγω οικονομικής 

αδυναμίας καταβολής από τα συγχωνευόμενα ταμεία ακόμη και των 

ελάχιστων παροχών του γενικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

εισφορών. Για το λόγο αυτό μάλιστα προβλέφθηκε ότι παρά τη μεταφορά των 

ασφαλισμένων και συν/χων στο γενικό ασφαλιστικό σύστημα θα 

εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι καταστατικές  διατάξεις ΤΕΑΠΕΤΕ. 
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Με το Ν. 4387/2016 εισήχθησαν οι γενικότερες ρυθμίσεις περί ενοποίησης 

του συνολικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και εισαγωγής ενιαίων 

κανόνων ασφάλισης. 

Επειδή όμως υπήρχαν περιπτώσεις ασφαλιστικών ταμείων στα οποία 

προβλεπόταν αυξημένα ποσοστά εισφορών, υπήρξε ειδική ρύθμιση κατά 

τον επανυπολογισμό των συντάξεων ώστε, σύμφωνα και με τη 

συνταγματική αρχή της ισότητας, να αποφευχθεί το ενδεχόμενο, να 

καταβάλλονται όμοιες συντάξεις σε ασφαλισμένους που επιβαρύνθηκαν 

με διαφορετικά ποσά εισφορών κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους 

βίου. Συγκεκριμένα προβλέφθηκε για τις περιπτώσεις αυτές με το αρ. 30 

του Ν. 4387/2016 ο τρόπος επανυπολογισμού των συντάξεων με αυξημένο 

συντελεστή ανάλογα με τις αυξημένες εισφορές που είχαν καταβληθεί. 

 

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 όλου του μισθού, αντί 6% επί της 

ασφαλιστικής κλάσης που ίσχυε στο τέως ΤΕΑΜ - ΕΤΕΑΜ.  

Όμως η αναπροσαρμογή επικουρικών συντάξεων των 

προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ συνταξιούχων έγινε με Συντελεστή 

Επανυπολογισμού (ΣΕ) που καθορίσθηκε σε 0,5760 σαν να ήταν κατ  ́ουσίαν  

η εισφορά τους 6%, ίδια με των συν/χων του τέως ΕΤΕΑΜ, ενώ αν 

λαμβανόταν υπόψιν η εισφορά των συν/χων ΤΕΑΠΕΤΕ που ήταν 14,25% ο 

Σ.Ε. θα έπρεπε να είναι 1,00 με αποτέλεσμα φυσικά να προκύπτει τελείως 

διαφορετικό ποσό. 
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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%. 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. 

Δεν μπορεί η διοίκηση με ερμηνευτικές παραδοχές να θεσπίζει 

περιορισμούς στον τρόπο υπολογισμού της παροχής εις βάρος όσων έχουν 

καταβάλλει μεγαλύτερες εισφορές με αποτέλεσμα να καταλήγουν οι 

προερχόμενοι από το ΤΕΑΠΕΤΕ να παίρνουν δυσανάλογα μικρές παροχές σε 

σχέση με άλλους που κατέβαλλαν μικρότερες εισφορές. 

Προς επίρρωση του ισχυρισμού μας  περί  αδιαφανούς και ασαφούς  

διαδικασίας κατά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων 

ΕΤΕΑ/ΤΕΑΠΕΤΕ,  σημαντικό  είναι να αναφερθεί ότι στην από 15.5.2017   

απάντηση του ΕΤΕΑΕΠ προς συνταξιούχο μέλος μας η οποία επισυνάπτεται, 

το Ταμείο ρητά ομολογεί  ότι η αρμόδια διεύθυνσή του δεν  γνωρίζει πως 

προέκυψε ο συντελεστής (ARo), παράμετρος ωστόσο που είναι απαραίτητη  

για τον καθορισμό του Συντελεστή Επανυπολογισμού. 

 

Στο υπ. αρ. 4535/10-1-2018 έγγραφο της Προϊσταμένης Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. αναφέρεται ότι, αφού  λήφθηκε 

υπόψιν μεμονωμένο αρχείο συν/χων ΤΕΑΠΕΤΕ, η αναπροσαρμογή 

συντάξεων των προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ συνταξιούχων γίνεται με 

ΣΕ που καθορίσθηκε σε 0,5760, δηλαδή σαν να ήταν η εισφορά τους ίδια με 

των συν/χων του τέως ΕΤΕΑΜ (6%), ενώ αν λαμβανόταν υπόψιν η εισφορά 

των συν/χων ΤΕΑΠΕΤΕ που ήταν 14,25% ο Σ.Ε. θα έπρεπε να είναι 1,00 με 

αποτέλεσμα φυσικά να προκύπτει τελείως διαφορετικό ποσό και ερωτάται 

το Υπουργείο αν αυτή η πρακτική είναι ορθή και ζητήθηκαν πληροφορίες 

για το αν αυτή η μέθοδος υπολογισμού ήταν ορθή.  
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Στη συνέχεια εκδόθηκε το από 16/5/2018 έγγραφο της Προϊσταμένης 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπου αναφέρεται ότι για τον 

προσδιορισμό των όποιων μεταβολών των συν/χων ΤΕΑΠΕΤΕ 

ακολουθείται η νομοθεσία που διέπει το τέως ΕΤΕΑΜ και στη συνέχεια 

αναγράφεται ε π ί  λ έ ξ ε ι  ότι «μετά τα παραπάνω κάθε αμφισβήτηση της 

ορθότητας της διαδικασίας προσδιορισμού των συντάξεων ΕΤΕΑΠ- ΤΕΑΠΕΤΕ 

εκλείπει». 

Στο ως άνω, από 16/5/2018, έγγραφο της Προϊσταμένης Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. γίνεται αναφορά και στο ΠΔ 995/80. Η 

αναφορά αυτή είναι άσχετη με το επίμαχο ζήτημα. Συγκεκριμένα εάν 

υπονοείται το άρθρο 11 του ΠΔ 1995/1980, αυτό ρητά ήταν εφαρμοστέο 

μόνο σε ταμεία που συγχωνεύθηκαν δυνάμει των διατάξεων του ν. 

997/1979. Αυτές οι διατάξεις δεν ήταν ποτέ εφαρμοστέες στην περίπτωση 

των συν/χων του ΤΕΑΠΕΤΕ. Στην περίπτωση των συν/χων και 

ασφαλισμένων που προέρχονταν από το τέως ΤΕΑΠΕΤΕ εφαρμοστέες 

ήταν και είναι αποκλειστικά οι ειδικές διατάξεις του αρ. 26 Ν 3455/2006, 

του ν. 3371/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση του ν. 3371/2005 

εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων. 

Επιπλέον. το άρθρο 11 του ΠΔ 1995/1980 έχει καταργηθεί και μάλιστα είχε 

ήδη καταργηθεί με τη διάταξη του άρθρου 19 Ν. 2434/1996,  πριν την 

ψήφιση του Ν. 3371/2005 και του αρθρ. 26 Ν. 3455/2006 διατάξεις κατά 

τις οποίες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΤΕΑΠΕΤΕ μεταφέρθηκαν 

στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα με διατήρηση όμως των καταστατικών 

διατάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ ως προς τις παροχές τους. 

Εξάλλου, από πουθενά δεν προκύπτει ότι μετά την ένταξη στο δημόσιο 

ασφαλιστικό σύστημα, οι συν/χοι του ΤΕΑΠΕΤΕ ακολουθούν οποιαδήποτε 

μεταβολή της νομοθεσίας των συν/χων ΕΤΕΑΜ εξομοιωνόμενοι με αυτούς. 

Αντίθετα, προκύπτει από το άρθρο 58 παρ. 6 Ν. 3371/2005 που ήταν 

αποκλειστικά εφαρμοστέο ειδικά για αυτούς  τους ασφαλισμένους και 
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συνταξιούχους, 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.  

Όπου κατ' εξαίρεση ο νομοθέτης ήθελε την εξομοίωση του ουσιαστικού 

δικαιώματος το όρισε ρητά και όπως προαναφέρθηκε κάτι τέτοιο ορίστηκε 

μόνο για τα κατώτατα όρια και την παροχή αυξήσεων συντάξεων μετά το 

2006 και όχι για κάθε μεταβολή. 

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. Για το λόγο αυτό 

άλλωστε προβλέφθηκε και η καταβολή συμπληρωματικών παροχών από 

το ΕΤΑΤ, κάτι που δεν θα είχε κανένα αντικείμενο αν οι συν/χοι του 

ΤΕΑΠΕΤΕ καθίσταντο κοινοί συν/χοι του ΕΤΕΑΜ.  

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 με θέμα: Υπαγωγή 

ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 

και το Ε.Τ.Α.Τ. ορίστηκαν τα ακόλουθα: 

 

«Α 2. Συνταξιούχοι 
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1. Με την παρ.6 του άρθρου 58 του ν.3371/2005 ορίζεται ότι από την 

ημερομηνία διάλυσης των επικουρικών ταμείων του προσωπικού των 

πιστωτικών ιδρυμάτων οι συνταξιούχοι των ταμείων αυτών καθίστανται 

συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ, το οποίο βαρύνεται πλέον με την καταβολή της 

σύνταξής τους… 

3. Στα πλαίσια της παρ.6 του άρθρου 58 του ν.3371/2005 σε συνδυασμό 

με την παρ.1 του άρθρου 26 του ν.3455/2006, από την 18-4-2006 και εξής 

ολόκληρο το ποσό των συντάξεων που κατέβαλλε το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στα 

ανωτέρω πρόσωπα θα καταβάλλεται από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ ως νέο ασφαλιστικό 

φορέα τους. 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. 

4. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή στα 

δεδομένα τα οποία οδήγησαν στη συνταξιοδότησή τους, όπως επανάκριση 

ποσοστού αναπηρίας, εξέταση δικαιώματος δικαιοδόχων κ.λ.π. θα 

κρίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ε.ΤΕ.Α.Μ (θα ακολουθήσει σχετικό 

ειδικό έγγραφό μας). 

5. Με την παρ. 7 του άρθρου 58 του ν.3371/2005 ορίζεται ότι οι 

καταβαλλόμενες συντάξεις στα πρόσωπα της συγκεκριμένης κατηγορίας 

αυξάνονται σύμφωνα με τις αυξήσεις των συντάξεων του Ε.ΤΕ.Α.Μ. 

Συνεπώς, οι ανωτέρω συντάξεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να 

καταβάλλονται από το Ε.ΤΕ.Α.Μ. θα αυξάνονται όπως και οι συντάξεις των 

λοιπών ασφαλισμένων αυτού. 

Παράλληλα, με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7, προβλέπεται ρητή δέσμευση ότι 

καμία σύνταξη δεν θα είναι κατώτερη από τα κατώτατα όρια συντάξεων που 

καταβάλλονται κάθε φορά από το Ε.ΤΕ.Α.Μ. 
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6.  Στους ανωτέρω συνταξιούχους  δεν έχει εφαρμογή η περίπτωση α' του 

άρθρου 61  του ν.3371/2005 (καταβολή διαφοράς ποσών σύνταξης από το 

Ε.ΤΑ.Τ), επειδή τα πρόσωπα αυτά, ως συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ, θα 

συνεχίσουν να λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξή τους, που ελάμβαναν από το 

ΤΕ.Α.Π.Ε.ΤΕ. Συνεπώς, είναι άνευ αντικειμένου εκ νέου υπολογισμός της 

σύνταξής τους με διατάξεις Τ.Ε.Α.Π.Ε.ΤΕ. (ήδη έχει υπολογισθεί και  

καταβάλλεται  η σύνταξη)  και Ε.ΤΕ.Α.Μ. 

Τονίζεται όμως ότι, μετά τη συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών 

προϋποθέσεων του φορέα κύριας ασφάλισης, θα πρέπει να αφαιρείται 

από το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης το τμήμα αυτής που έχει ληφθεί σε 

υποκατάσταση κύριας σύνταξης, σε όσες βεβαίως περιπτώσεις 

συνταξιούχων αυτό έχει συμβεί. 

7. Στο σημείο   αυτό σας υπενθυμίζουμε την απόφαση του Υφυπουργού 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ.20021/8228/372/27.4.2005 

(ΦΕΚ 616/10.5.2005, τεύχος Β'), που ορίζει ότι η εκτέλεση και 

διεκπεραίωση των πάσης φύσεως εργασιών επί θεμάτων παροχών του 

Ε.ΤΕ.Α.Μ πραγματοποιείται από 1-6-2003 από τα αρμόδια όργανα του 

Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ε.ΤΕ.Α.Μ, η οποία 

ισχύει πλήρως στις συνταξιοδοτικές και στις μετά τη συνταξιοδότηση 

περιπτώσεις των ανωτέρω ασφαλισμένων και συνταξιούχων. 

8. Κατά τα λοιπά, στη συγκεκριμένη υπαγωγή των ασφαλισμένων και 

συνταξιούχων του ΤΕ.Α.Π.Ε.ΤΕ στο Ε.ΤΕ.Α.Μ. θα επαναληφθεί η διαδικασία 

που έχει ακολουθηθεί στις μέχρι τώρα εντάξεις φορέων επικουρικής 

ασφάλισης στο Ε.ΤΕ.Α.Μ (τέως Ι.Κ.Α.-ΤΕ.Α.Μ.).» 

Εξάλλου αναφέρεται στην ίδια εγκύκλιο (βλ. σελ. 23) ότι: 

«3. Με τις ανωτέρω διατάξεις διασφαλίζεται η δυνατότητα των 

ασφαλισμένων μέχρι 31-12-1992 να συνταξιοδοτούνται από το Ε.ΤΑ.Τ, 

σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις των καταστατικών τους, 
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που εξακολουθούν να ισχύουν και να λαμβάνουν σε σύνολο το ποσό της 

προκύπτουσας με τις διατάξεις αυτές σύνταξης. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτό, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του 

καταστατικού του ΤΕ.Α.Π.Ε.Τ.Ε. σχετικά με αναγνωρίσεις χρόνων 

συμπεριλαμβανομένου του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για τη 

θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθώς   και  οι διατάξεις   που   

προβλέπουν τη χορήγηση  διαφόρων παροχών.» 

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. 

Επιπλέον, η ορθότητα των απόψεων μας προκύπτει επιπλέον από τα 

ακόλουθα: 

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 σχηματίστηκε από τις εισφορές αυτές 

έχει μεταφερθεί στο ΕΤΕΑΜ μαζί με το κεφάλαιο που ορίστηκε από την 

οικονομική μελέτη ως πληρωτέο από την Τράπεζα έναντι των 

συσσωρευμένων μελλοντικών υποχρεώσεων του ΤΕΑΠΕΤΕ. Πρέπει να 

σημειωθεί επιπλέον ότι πέραν του 14,25% σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

Καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ οι εισφορές των εργαζομένων στην Εμπορική 

καταβάλλονταν επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών τους , 

χωρίς κανένα περιορισμό ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης ενώ 

προβλέπονταν και επιπλέον εφάπαξ εισφορές. Αντίθετα ως συντάξιμες 

αποδοχές για τον υπολογισμό της σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ δεν θεωρούνταν όλες 

οι αποδοχές επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές (όπως συνέβαινε 
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στους ασφαλισμένους ΙΚΑ και  τέως ΤΕΑΜ - ΕΤΕΑΜ) αλλά μόνο ο βασικός 

μισθός προσαυξανόμενος με ορισμένα μόνο επιδόματα περιοριστικά 

αναφερόμενα.  Επομένως στην πραγματικότητα οι εισφορές που 

κατέβαλλαν οι ασφαλισμένοι της Εμπορικής ήταν σχεδόν τριπλάσιες από 

τις εισφορές που κατέβαλλαν οι ασφαλισμένοι τέως ΤΕΑΜ - ΕΤΕΑΜ. 

Για τους παραπάνω λόγους ο νόμος κατά την ένταξη των 

ασφαλισμένων και συν/χων Εμπορικής στο δημόσιο ασφαλιστικό 

σύστημα, θέσπισε τη διατήρηση των παροχών κατά το καταστατικό 

ΤΕΑΠΕΤΕ και μετέβαλλε μόνο το φορέα απονομής της παροχής. Κατά 

συνέπεια και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του νομοθέτη ο 

επανυπολογισμός - και με το νόμο 4387/2016- των συντάξεων των 

προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ πρέπει να γίνει με βάση τις αυξημένες 

εισφορές που είχαν πληρώσει. 

 

Ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων των προερχομένων 

από την Εμπορική Τράπεζα συν/χων με το Ν. 4387/2016 δεν αφορά σε 

αυξήσεις συντάξεων για κανέναν προερχόμενο από το ΤΕΑΠΕΤΕ αλλά 

ούτε σε κατώτατες συντάξεις ΕΤΕΑΜ, που είναι οι μόνες περιπτώσεις 

εφαρμογής των κανόνων του τέως ΕΤΕΑΜ  κατά το άρθρο 58 παρ. 7 Ν. 

3371/2005. 

Άλλωστε τυχόν ερμηνευτική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι 

συν/χοι ΤΕΑΠΕΤΕ θα αντιμετωπίσουν 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. Μια τέτοια μορφή άνισης και αντίθετης 

στην αρχή της ανταποδοτικότητας δυσμενής μεταχείριση μιας συγκεκριμένης 

κατηγορίας συν/χων θα ήταν αντισυνταγματική ακόμη και αν ήθελε ο 

νομοθέτης να την επιβάλλει. (βλ. σχετ. ΣτΕ Ολ.1891/2019  σύμφωνα με την 
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οποία συντρέχει παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, της 

αναλογικότητας και της έστω μερικής ανταποδοτικότητας, ιδίως όταν η 

χορηγούμενη από το σύστημα του νόμου συνολική συνταξιοδοτική παροχή 

εξασφαλίζει σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης (σχέση συνολικής 

συνταξιοδοτικής παροχής προς μέσο όρο αποδοχών καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ασφαλιστικού βίου ή συντάξιμο μισθό) σε πρόσωπα που υπάγονται στην ίδια 

κλίμακα από πλευράς χρόνου ασφαλίσεως και έχουν μικρότερες κατά μέσο 

όρο αποδοχές ή συντάξιμο μισθό σε σχέση με πρόσωπα που ανήκουν στην ίδια 

κλίμακα αλλά έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο αποδοχών ή συντάξιμο μισθό. Ναι 

μεν η ανταποδοτικότητα δεν έχει απόλυτο χαρακτήρα ή συνταγματική ισχύ, 

ωστόσο η σχέση κρατήσεων – παροχών πρέπει, γενικά να γίνεται σεβαστή και 

να τηρείται κατά τη ρύθμιση των συναφών θεμάτων μια σχέση αναλογίας.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών του Συλλόγου μας ήταν 

πολλαπλάσιες των εισφορών συναδέλφων μας άλλων κλάδων που υπάγονταν 

στο ΕΤΕΑΜ (14,75% έναντι 6%) και υπερ-τροφοδοτούσαν με τον τρόπο αυτό 

τις παροχές μας σύμφωνα με το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ.   

 Τα παραπάνω ισχύουν πολύ περισσότερο καθώς από καμία ειδική 

αναλογιστική ή άλλη μελέτη δεν τεκμηριώνεται κάποιος λόγος που να 

δικαιολογεί ιδιαίτερη δυσμενή μεταχείριση των προερχόμενων από την 

Εμπορική συν/χων σε σχέση με όλους τους άλλους συν/χους για τους οποίους 

εφαρμόζεται μέθοδος επανυπολογισμού που λαμβάνει υπόψιν τις εισφορές 

που είχαν πληρωθεί κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. (βλ. σχετ. ΣΤΕ 

2287 -2290/2015 (Ολ.). 

 

Τα προεκτεθέντα ισχύουν και για το απαντητικό προς τον Σύλλογό μας  

έγγραφο, με Αριθ. Πρωτ.: Φ 20021/32503/Δ16.213/ 21 Αυγούστου 2019, της 

Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης ΚΑ κας Παρασκευής Τσάμη.  Έχουμε να 

σχολιάσουμε ότι με  το έγγραφο αυτό απλώς μας γνωστοποιείται ότι  έχει 

λάβει θέση για το θέμα μας η συγκεκριμένη υπηρεσία και μας επισυνάπτεται 



                    

13 
 

απάντησή της προς το Συνήγορο του Πολίτη -στα έγγραφα ΣτΠ 20/9/2018, 

24/1/2019, 20/2/2019- που αφορούσαν αναφορές τριών συνταξιούχων μας. 

Επισημαίνουμε, ότι για την απάντηση αυτή προς τον ΣτΠ δεν ελήφθησαν 

υπόψη οι διατάξεις του νόμου και  θεωρήθηκε ως ορθή η αναπροσαρμογή με 

ποσοστό εισφοράς 6% για τον προσδιορισμό του ΑRn, ενώ στη συνέχεια 

αναφέρεται ότι στο ΤΕΑΠΕΤΕ καταβαλλόταν αυξημένη εισφορά 

ασφαλισμένου και εργοδότη ύψους 14,75%.  

 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι  ότι στην περίπτωση του ΤΕΑΠΕΤΕ το ασφαλιστικό 

σύστημα ήταν απόλυτα ανταποδοτικό. Άλλωστε και μετά τη μεταφορά των 

συν/χων Εμπορικής μεταφέρθηκε στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα όχι μόνο 

το κεφάλαιο που είχε ήδη συγκεντρωθεί από τις εισφορές μας αλλά και 

επιπλέον ποσό κατά τα οριζόμενα στο νόμο (άρθρο 63 ν Ν.3371/2005). 

Ειδικά για τα μέλη του Συλλόγου μας, τόσο το ΤΕΑΠΕΤΕ όσο και το ΕΤΑΤ 

ήταν συστήματα ανταποδοτικής παροχής, αφού στο σχηματισμό του 

ασφαλιστικού κεφαλαίου συμμετείχαν μόνο η εργοδότρια Τράπεζα και οι 

εργαζόμενοι και δεν υπήρχε κρατική επιχορήγηση ή κοινωνικός πόρος. Ακόμη 

και για την κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων την ευθύνη την είχε η εργοδότρια 

τράπεζα. Σημειώνεται ότι με τον Ν. 3655/2008 και συγκεκριμένα το άρθρο 150 

αυτού ερμηνεύθηκε αυθεντικά ποιοι είναι οι κοινωνικοί πόροι των 

ασφαλιστικών ταμείων από τους οποίους κατά το άρθρο 149 παρ. 3 αυτού ένα 

μέρος και συγκεκριμένα 10% αποδίδεται στο «κεφάλαιο αλληλεγγύης των 

γενεών». Η απαρίθμηση είναι αποκλειστική. Φυσικά δεν υπάρχει καμία 

αναφορά  στο ΤΕΑΠΕΤΕ. 

Το Α.Ε.Δ. με τις υπ’ αρ. 3/2007, 4/2007 και 5/07 αποφάσεις του (ΕΔΚΑ 

2007, σελ. 350 και 359 αντίστοιχα) έκρινε ότι η επιβολή περιορισμών επί των 

κοινωνικοασφαλιστικών  παροχών δεν αντίκειται στην συνταγματική αρχή της 

ισότητας, μόνο στην περίπτωση που αίρεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της 

ασφαλιστικής παροχής. Η ανταποδοτικότητα αίρεται όταν υφίσταται υπέρ του 
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ασφαλιστικού φορέα κοινωνικός πόρος ή επιβάρυνση τρίτων, ουσιώδης έναντι 

των εισφορών των ασφαλισμένων. Όπως κρίθηκε μάλιστα με τις παραπάνω 

αποφάσεις η επιβολή περιορισμών στο ύψος της παροχής είναι επιτρεπτή, 

εφόσον η κοινωνικοασφαλιστική παροχή  «δεν έχει αμιγώς ανταποδοτικό 

χαρακτήρα». Αμιγώς δε ανταποδοτικό χαρακτήρα έχει παροχή που 

χρηματοδοτείται από ασφαλιστικό κεφάλαιο, που σχηματίζεται αποκλειστικά 

ή κατά κύριο λόγο από εισφορές, είτε μόνο των ασφαλισμένων, είτε και του 

εργοδότη που απασχολεί αυτούς, ανεξαρτήτως μάλιστα του ύψους των 

εισφορών του εργοδότη. 

Τούτο δε διότι και οι εισφορές του εργοδότη καταβάλλονται με αφορμή τη 

σχέση εργασίας, που συνδέει αυτόν με τους ασφαλισμένους, αφού οι 

ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη αποτελούν τμήμα του μισθού και 

υπολογίζονται επί των αποδοχών των εργαζομένων, όπως και οι ασφαλιστικές 

εισφορές που καταβάλλουν αυτοί. 

 

Αφού λοιπόν δεν θα μπορούσε ούτε καν ο νομοθέτης με ρητή διάταξη 

να εισάγει τέτοια δυσμενή μεταχείριση ειδικά των μελών του Συλλόγου μας 

σε σχέση με τους λοιπούς ασφαλισμένους και συν/χους, 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 

(πάγια νομολογία βλ. ενδεικτικά, Διοικ. Εφ. Αθηνών  4736/97, Ε.Δ.Κ.Α. 1998, 

σελ. 499). 

Για επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε, ζητούμε να καταστεί 

ξεκάθαρο στις υπηρεσίες σας με εγκύκλιο,   
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α) ότι με το άρθρο 26 Ν. 3455/2006 οι πρώην συν/χοι του ΤΕΑΠΕΤΕ 

εντάχτηκαν στο ΕΤΕΑΜ με ειδική διαδικασία και μετά την ένταξη οι 

συν/χοι του ΤΕΑΠΕΤΕ δεν ακολουθούν οποιαδήποτε μεταβολή της 

νομοθεσίας των συν/χων ΕΤΕΑΜ εξομοιωνόμενοι με αυτούς αλλά μόνο τις 

ρυθμίσεις περί αυξήσεων και κατωτάτων ορίων, καθώς και  

β) ότι κατά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων στην 

περίπτωση των προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ, συν/χων Τραπεζών 

Εμπορικής και Πειραιώς, εφαρμόζονται ως προς τον Συντελεστή 

Επανυπολογισμού (Σ.Ε) οι ρυθμίσεις περί του τρόπου επανυπολογισμού 

των παροχών σε όσους κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές, σε σχέση με τα 

γενικά ισχύοντα για τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΜ, και ιδιαίτερα 

εφαρμόζεται κατά την αναπροσαρμογή το μεσοσταθμικό ποσοστό εισφοράς 

14,25% υπέρ επικουρικής ασφάλισης και το σύνολο των ποσών των 

εισφορών που καταβλήθηκαν κατά τις καταστατικές προβλέψεις του 

ΤΕΑΠΕΤΕ. 

 

Ελπίζουμε ότι θα  εγκύψετε  με  προσοχή στην επίλυσή του ώστε με την  

παρέμβασή σας και τις ενέργειές σας να βρεθεί λύση στο θέμα της κατάφορης 

αδικίας που υπέστησαν οι συνταξιούχοι της Εμπορικής λόγω των επί πλέον 

δραματικών  περικοπών στις επικουρικές συντάξεις τ.ΕΤΕΑ με το νόμο 

Κατρούγκαλου για να υπάρξει σχετική διόρθωση του επανυπολογισμού των 

επικουρικών μας συντάξεων. 

   

  Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας 

                             Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας  

 

                              Χ. Τσιλώνης                              Γ. Δέδε                          


