Αθήνα 30/09/2019
Αρ.Πρωτ:2748
2ο ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Του σωματείου, Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, που εδρεύει στην
Αθήνα, Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8.

Υπόψιν,
-Υπουργού

Εργασίας

και

Κοινωνικών

Υποθέσεων

κου

Γιάννη

Βρούτση.
-Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κου Παναγιώτη Μηταράκη.
Θέμα: Περικοπές του Ν. 4387/2016 επί των συντάξεων των προερχομένων από
το ΤΕΑΠΕΤΕ και αιτούμενες ρυθμίσεις προς αποκατάσταση της αναντιστοιχίας
καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών και αποδιδόμενων συντάξεων.
=======
Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
είναι γνωστόν ότι το εισόδημα των 10.000 συνταξιούχων 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 επιπλέον και τις περικοπές του
επανυπολογισμό,

περιάγοντάς

τους

σε

Ν. 4387/2016, με

ιδιαίτερη

δυσχερή

τον

οικονομική

κατάσταση μετά τις δραματικές μειώσεις στις συντάξεις, τις οποίες παραθέτουμε
κατωτέρω:

•

το

ποσοστό

καταβάλλονται

μείωσης
από

στις
το

επικουρικές

ΕΤΕΑ

συντάξεις

(ΕΤΕΑΕΠ),

ΤΕΑΠΕΤΕ,

ανέρχεται

σε

που
82%,

συμπεριλαμβανομένων των παλαιότερων μνημονιακών περικοπών.
•

το ποσοστό μείωσης στις συντάξεις του τ. ΕΤΑΤ ανέρχεται σε 54%,
συμπεριλαμβανομένων των παλαιότερων μνημονιακών περικοπών. Με την
εφαρμοστική εγκύκλιο για το ΕΤΑΤ (Φ80020/οικ.22103/Δ15.404/7.9.2016), ο
επανυπολογισμός 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 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 %.
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.
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 των επιπλέον εξοντωτικών
περικοπών των συντάξεων της Εμπορικής μετά τον επανυπολογισμό τους με
το νόμο Κατρούγκαλου.
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Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο τότε Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, τέως
Υπουργοί Κοινωνικής Ασφάλισης και πολλοί Βουλευτές και είναι χαρακτηριστικό ότι
όλοι αναφέρθηκαν στην ανάγκη αποκατάστασης αυτής της αδικίας.
Η Διοίκηση του Συλλόγου και οι 10.000 οικογένειες των συνταξιούχων της Εμπορικής
Τράπεζας

δείξαμε υπομονή, περιμένοντας να βρεθεί

λύση στο πρόβλημα με

συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και με τον τότε αρμόδιο Υφυπουργό
χωρίς όμως να υπάρξει κάποια ρύθμιση.
Ξεκινώντας από τη μαζική μας Γενική Συνέλευση της 15ης Μαρτίου 2019 και μέχρι την
6η Ιουνίου 2019 προχωρήσαμε εκ νέου σε προβολή και διεκδίκηση των δίκαιων
αιτημάτων μας με υπομνήματα προς τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και
τα Πολιτικά Κόμματα, με συγκεντρώσεις έξω από το Υπουργείο και τη μεγαλειώδη
πορεία 2.000 συνταξιούχων της Εμπορικής, της 14ης Μαΐου 2019, σε ΣταδίουΣύνταγμα-Μέγαρο Μαξίμου.
Ο Σύλλογός μας για την υποστήριξη των θέσεών του επιπλέον επικαλείται κατωτέρω
στοιχεία της Άλφα Τράπεζας για το σύνολο των συνταξιούχων της Εμπορικής
Τράπεζας την δεκαετία 2002-2012, με 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 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
ποσοστό αυτό ξεπερνά το 25%.

3

συνταξιούχους της Εμπορικής το

Ενδεικτικά παραδείγματα ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν και ποσοστά
ασφαλίστρων για την δεκαετία 2002 – 2012, συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας:

✓ Σε σύνολο αποδοχών(10ετίας) εργαζόμενου 550.801,82 €,
του οποίου οι εισφορές υπολογίστηκαν σε αποδοχές 308.890 € (στην ανώτατη
ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ),
και καταβλήθηκαν υπέρ ΙΚΑ 28.881,54 €, με ασφάλιστρο 9,45%,
ενώ καταβλήθηκαν για Επικούριση 63.512,61€,
υπολογίζεται ασφάλιστρο 20,78% (επί της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης ΙΚΑ).

✓ Σε σύνολο αποδοχών(10ετίας) εργαζόμενου 770.823,21 €,
του οποίου οι εισφορές υπολογίστηκαν σε αποδοχές 312.450 € ( στην ανώτατη
ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ),
και καταβλήθηκαν υπέρ ΙΚΑ 29.526,80 €, με ασφάλιστρο 9,45%,
ενώ καταβλήθηκαν για Επικούριση 81.635,21 €,
υπολογίζεται 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.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η αποκατάσταση της κατάφορης αυτής αδικίας σε βάρος
των συνταξιούχων της Εμπορικής, 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, 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,
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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. Η ήδη καταβαλλόμενη από το πρώην ΕΤΑΤ με βάση τον ν. 3371/2005 διαφορά
ποσών

επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ (συμπληρωματική επικουρική σύνταξη

ΤΕΑΠΕΤΕ – το απομένον ποσό, όταν μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων
χορήγησης κύριας σύνταξης, το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής
μειώνεται κατά τα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης που έλαβε ο δικαιούχος)
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. 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.
3. 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.».

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
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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 του 73Α Ν.4387/2016 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, με τα οριζόμενα για τις
συντάξιμες αποδοχές.
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.
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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.
Όσον αφορά τον επανυπολογισμό της χορηγούμενης από το πρώην ΕΤΑΤ διαφοράς
ποσών

επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ (συμπληρωματική επικουρική σύνταξη

ΤΕΑΠΕΤΕ βάσει του ν. 3371/2005), αυτός υλοποιήθηκε με μία «καινοτόμα» ρύθμιση,
ήτοι με μία απαντητική επιστολή του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης προς το
ΕΦΚΑ (Αριθ. Πρωτ. Φ80020/οικ.40784/Δ.15.687/ 22 Φεβρουαρίου 2017) στο από
9/9/2016 ερώτημα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του πρώην ΕΤΑΤ. Σύμφωνα με
την ως άνω «ρύθμιση» οι συντάξιμες αποδοχές της κύριας σύνταξης, όπως τις
όρισε ο νόμος, άλλαξαν σε συντάξιμες αποδοχές του καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ, με
μοναδικό σκοπό να επιτευχθεί η συνολική μείωση 82% στις καταβαλλόμενες
επικουρικές συντάξεις τ. ΕΤΑΤ.

Β. Ρύθμιση 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 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 υπάρξει ρύθμιση 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
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(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
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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
Με το άρθρο 30 του Ν. 4387/2016 και την ΥΑ υπ.αρ. οικ. 25909/470/2016 -ΦΕΚ
1605/Β/7-6-2016 ορίστηκε ο τρόπος επανυπολογισμού των επικουρικών συντάξεων
με αυξημένο συντελεστή ανάλογα με τις αυξημένες εισφορές που είχαν καταβληθεί,
στις περιπτώσεις ασφαλιστικών ταμείων στα οποία υπήρχαν αυξημένα ποσοστά
εισφορών.
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.
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.
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% 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.
Δεν μπορεί η διοίκηση με ερμηνευτικές παραδοχές να θεσπίζει περιορισμούς
στον τρόπο υπολογισμού της παροχής εις βάρος όσων έχουν καταβάλλει
μεγαλύτερες εισφορές ώστε να καταλήγουν να παίρνουν δυσανάλογα μικρές παροχές
σε σχέση με άλλους που κατέβαλλαν μικρότερες εισφορές.
Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 26 του Ν. 3455/2006 οι πρώην συν/χοι του
ΤΕΑΠΕΤΕ εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ με ειδική διαδικασία. 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
8

συντάξεων καθώς και οι διατάξεις περί κατωτάτων συντάξεων ΕΤΕΑΜ και καμία
άλλη ουσιαστική διάταξη.
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 συν/χων στο ΕΤΕΑΜ θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται
οι καταστατικές διατάξεις ΤΕΑΠΕΤΕ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι πρώην ασφαλισμένοι και συν/χοι του ΤΕΑΠΕΤΕ εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ και
ΕΤΑΤ με ειδική διαδικασία με το άρθρο 26 του Ν. 3455/2006 το οποίο ορίζει ότι:
« 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. και του Ε.Τ.Α.Τ. 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.
Για το Ε.Τ.Α.Τ. καταβάλλεται σύμφωνα με την περίπτωση α' του άρθρου 63 του ν.
3371/2005 σε δέκα ετήσιες δόσεις:
α. εισφορά από την Εμπορική Τράπεζα ύψους 377,32 εκατομμυρίων ευρώ,
β. εισφορά από την Τράπεζα Πειραιώς ύψους 49,9 εκατομμυρίων ευρώ.»
Ως γνωστόν, 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
στο ιδρυθέν με τον ίδιο νόμο ΕΤΑΤ των εργαζομένων προ της 31.12.2004 και των
ήδη

συνταξιούχων

και

προβλέφθηκε
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ότι

οι

όροι και οι προϋποθέσεις

συνταξιοδότησης από τα οικεία ταμεία ή κλάδους ή ειδικούς λογαριασμούς ή
ενώσεις προσώπων για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 καθώς και ο
τρόπος υπολογισμού των παροχών δεν θίγονται (άρθρο 61 παρ. β Ν.3371/2005).
Βάσει της νομοθετικής διάταξης του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 62
του ν. 3371/2005 (Α' 178) εκδόθηκε το ΠΔ 209/2006 «Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων διαχείρισης και διεκπεραίωσης θεμάτων Ταμείων Επικουρικής
Ασφάλισης προσωπικού πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης
Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.)» στο οποίο και πάλι ρητά αναφέρεται ότι οι
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και οι παροχές είναι οι προβλεπόμενες από τις
καταστατικές διατάξεις των επιμέρους Ταμείων (άρθρο 3 παρ.4) μεταξύ των
οποίων και το ΤΕΑΠΕΤΕ.
Με το άρθρο 15 παρ. 4 του Ν. 3863/2010 προβλέφθηκε ότι «Οι διατάξεις των άρθρων
60 έως και 69 του Ν. 3371/2005 εξακολουθούν να ισχύουν». Με το άρθρο 36 παρ. 1
Ν. 4052/2012 ορίστηκε ότι ειδικά ο κλάδος επικουρικής σύνταξης του ΕΤΑΤ εντάχτηκε
στο ΕΤΕΑ ως ξεχωριστός τομέας με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια και με
διατήρηση των διατάξεων που ίσχυαν ως προς τα ζητήματα εισφορών-παροχών.
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 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.
Με το Ν. 4387/2016 εισήχθησαν οι γενικότερες ρυθμίσεις περί ενοποίησης του
συνολικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και εισαγωγής ενιαίων κανόνων
ασφάλισης.
Επειδή

όμως

προβλεπόταν

υπήρχαν

περιπτώσεις

αυξημένα

ποσοστά

ασφαλιστικών

εισφορών

ταμείων

προβλέφθηκε

στα
κατά

οποία
τον

επανυπολογισμό των συντάξεων σύμφωνα και με τη συνταγματική αρχή της
ισότητας να υπάρξει και προς αποφυγή του ενδεχομένου να καταβάλλονται όμοιες
συντάξεις σε ασφαλισμένους που επιβαρύνθηκαν με διαφορετικά ποσά εισφορών
προβλέφθηκε για τις περιπτώσεις αυτές με το αρ. 30 του Ν. 4387/2016 και την ΥΑ
υπ.αρ. οικ. 25909/470/2016-ΦΕΚ 1605/Β/7-6-2016 ο τρόπος επανυπολογισμού
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των συντάξεων με αυξημένο συντελεστή ανάλογα με τις αυξημένες εισφορές που
είχαν καταβληθεί.
Σαφώς στις ρυθμίσεις του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016 και την ΥΑ υπ.αρ. οικ.
25909/470/2016 -ΦΕΚ 1605/Β/7-6-2016 υπάγονται και οι συν/χοι του ΤΕΑΠΕΤΕ.
Στη συνέχεια όμως, προέκυψαν αμφισβητήσεις από τις υπηρεσίες σχετικά με την
εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων στην περίπτωση των προερχόμενων από
το ΤΕΑΠΕΤΕ συνταξιούχων.
Ειδικότερα, 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 σαν να ήταν η εισφορά τους ίδια με των
συν/χων του τέως ΕΤΕΑΜ δηλαδή 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.
Στη συνέχεια όμως 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 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 καθώς, εάν υπονοείται το
11του ΠΔ

1995/1980, αυτό

ρητά

άρθρο

ήταν εφαρμοστέο 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
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αρ. 26 Ν 3455/2006, του ν. 3371/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση του ν.
3371/2005 κανονιστικών πράξεων.
Επιπλέον δε το άρθρο 11 του ΠΔ 1995/1980 είχε ήδη καταργηθεί - πριν την
ψήφιση του αρ. 26 Ν 3455/2006- με τη διάταξη του άρθρου 19 Ν. 2434/1996,
δηλαδή πριν τη μεταφορά των ασφαλισμένων και συν/χων ΤΕΑΠΕΤΕ με το
αρ. 26 Ν.3455/2006.
Όμως, από πουθενά δεν προκύπτει ότι μετά την ένταξη 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 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. 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.
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.
Για το λόγο αυτό άλλωστε με την υπ. Αριθ.Πρωτ.:Φ.20203/οικ.12708/593/ 17
Ιουλίου 2006 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων-
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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:
«Α2. Συνταξιούχοι
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 νέου ασφαλιστικού 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.
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
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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

Απασχόλησης και

αυτό σας

υπενθυμίζουμε την απόφαση του Υφυπουργού

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 1-62003 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, 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.
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Άλλωστε 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.
Ο νόμος θέσπισε τη διατήρηση του καθεστώτος ΤΕΑΠΕΤΕ και κατά
συνέπεια και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του νομοθέτη ο
επανυπολογισμός -με το νόμο 4387/2016- των επικουρικών συντάξεων των
προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ πρέπει να γίνει με βάση τις αυξημένες
εισφορές που είχαν πληρώσει.
Ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ με το Ν. 4387/2016
δεν αφορά σε αυξήσεις συντάξεων για κανέναν προερχόμενο από το
ΤΕΑΠΕΤΕ και ούτε βέβαια αφορά σε κατώτατα όρια συντάξεων.
Τυχόν όμως 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.
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, (Διοικ. Εφ. Αθηνών 4736/97, Ε.Δ.Κ.Α. 1998,

σελ. 499).
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 του Υπουργείου σας κας Παρασκευής Τσάμη. Έχουμε να
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σχολιάσουμε ότι με το έγγραφο αυτό απλώς μας γνωστοποιείται ότι έχει λάβει θέση
για το θέμα μας η συγκεκριμένη υπηρεσία και μας επισυνάπτεται απάντησή της προς
το Συνήγορο του Πολίτη -στα έγγραφα ΣτΠ 20/9/2018, 24/1/2019, 20/2/2019- που
αφορούσε σε 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%.
Για επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε, ζητούμε να καταστεί
ξεκάθαρο 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, καθώς και ότι εφαρμόζονται και στην
περίπτωση των προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ οι ρυθμίσεις της παρ.2 του
άρθρου 1 της ΥΑ υπ. αρ. οικ. 25909/470/2016 - ΦΕΚ 1605/Β/7-6-2016 περί του
τρόπου επανυπολογισμού των παροχών σε όσους κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές,
σε σχέση με τα γενικά ισχύοντα για τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΜ, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις και ιδιαίτερα ως προς την
εφαρμογή του Σ.Ε. προσδιοριζομένου ανάλογα, σύμφωνα με το ποσοστό
14,25% και το σύνολο των εισφορών που πληρώθηκαν κατά τις καταστατικές
ρυθμίσεις του ΤΕΑΠΕΤΕ.
Το σωματείο και οι 10.000 οικογένειες των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας
ζητούν να βρεθεί λύση στο θέμα της κατάφορης αδικίας που υπέστησαν ΜΟΝΟΝ οι
συνταξιούχοι της Εμπορικής λόγω των επί πλέον δραματικών

περικοπών στις

συντάξεις μας με το νόμο Κατρούγκαλου.
Δια τούτο ζητούμε μία κατ΄ ιδίαν συνάντηση προκειμένου να σας εκθέσουμε το
θέμα, ελπίζοντας ότι θα εγκύψετε με προσοχή στην επίλυσή του ώστε με την
παρέμβασή σας και τις ενέργειές σας να υπάρξει σχετική διόρθωση του
επανυπολογισμού των συντάξεων.
Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Χ. Τσιλώνης

Γ. Δέδες
16

