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Με σχόλια [2]:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 72

Με σχόλια [4]:

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 26 του Ν. 3455/2006
(ΦΕΚ 84/18.4.06) περί υπαγωγής ασφαλισμένων και συνταξιούχων του
Τα.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε στο ΕΤΕΑΜ και στο ΕΤΑΤ.

Σχ. α) Το με αρ. πρωτ. Φ.20203/ οικ.12708/593/17.7.06 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου
Απασχόλησης
και
Κοινωνικής
Προστασίας
καθώς
και
τα
β)
με
αριθμ.
Πρωτ.Φ.20203/οικ.19189/931/7.11.06 και γ) Φ.20203/29642/1451/20.12.06 έγγραφα της με τα
οποία δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις.
Σας κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις του ν. 3455/06 (ΦΕΚ 84/18.4.06 τ. Α), (α’ σχ.
έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν/κής Προστασίας) σύμφωνα με τις οποίες
προβλέπεται η υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε) στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) και στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων
( Ε.Τ.Α.Τ.).
Στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3455/06 ορίζεται ότι: «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.».
Η υπαγωγή των προσώπων αυτών, η οποία είναι άμεση από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου
(18.4.06) έχει την ιδιαιτερότητα ότι, ενώ πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην
παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3371/ 14.7.05 (διάλυση επικουρικού ταμείου σύμφωνα με την οριζόμενη
διαδικασία), διέπεται από τις λοιπές διατάξεις του Κεφαλαίου Η' του ν. 3371/05, εκτός από τις ρητώς
καθοριζόμενες διατάξεις των παρ.6 (εδάφια πρώτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο,7 και 8) του
άρθρου 62 του νόμου αυτού.
Υπαγόμενα πρόσωπα στο Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο Ταμείο :
1. Ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια, από την ημέρα γέννησης του δικαιώματος αμοιβής της
εργασίας τους από την Τράπεζα, χωρίς καμία εξαίρεση:
α) Όσοι έχουν σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Τράπεζα οποιασδήποτε διάρκειας,
τύπου και μορφής και ανεξάρτητα από το είδος, τον τόπο και τον τρόπο παροχής της εργασίας τους.
β) Οι Δικηγόροι, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικαστικοί Σύμβουλοι, Γιατροί και Μηχανικοί, εφόσον
απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα στην Τράπεζα και παίρνουν πάγια τακτικές μηνιαίες αποδοχές.
γ) Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής της Εμπορικής Τράπεζας, εφόσον
απασχολούνταν κατά κύριο επάγγελμα σ' αυτήν με την ιδιότητα τους αυτή και παίρνουν τακτικές
αποδοχές που φορολογούνται ως αποδοχές μισθωτών.
2. Εξαιρούνται από την ασφάλιση, όσοι κατά την ημέρα της πρόσληψης τους έχουν
συμπληρώσει το 47° έτος της ηλικίας τους. Αυτός ο χρονικός περιορισμός ηλικίας, δεν
ισχύει για όσους υπηρετούσαν στην Τράπεζα μέχρι την 1/1/84.
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Με σχόλια [5]:

3. Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου προσώπων άλλων εργασιακών χώρων συναφών με την
Εμπορική Τράπεζα μπορεί να γίνει με ειδική και αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, που θα
ληφθεί με την πλειοψηφία της παρ. 24β του άρθρου 4, ύστερα από σχετική μελέτη όλων των
οικονομικών και λοιπών στοιχείων που επηρεάζουν την οικονομική και λειτουργική κατάσταση του
Ταμείου και μετά σύμφωνη γνώμη της Εμπορικής Τράπεζας και του Συλλόγου και την υπογραφή
σχετικής σύμβασης με τα ενδιαφερόμενα Νομικά πρόσωπα - Εργοδότες των προσώπων αυτών και τα
συλλογικά τους όργανα.
4. Η ασφάλιση των παραπάνω προσώπων συνεχίζεται και κατά τον άνευ αποδοχών από την τράπεζα
γενικώς χρόνο της απουσίας τους, κατά τον οποίο δεν παρέχεται ή δεν είχε παρασχεθεί εργασία στην
Τράπεζα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης ή σύμβασης με αυτήν:
α. λόγω άδειας άνευ αποδοχών, ασθενείας, αργίας λόγω πειθαρχικής ποινής προσωρινής παύσης,
στράτευσης, γονικής άδειας κλπ.
β. λόγω εργασίας στο εξωτερικό ή εσωτερικό σε τράπεζες ή επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την
εμπορική τράπεζα, εφόσον η απασχόληση σε αυτές έγινε με απόσπαση, σύμβαση δανεισμού και
γενικότερα με εντολή της, με την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισμένοι αυτοί δεν πήραν ούτε δικαιούνταν
να πάρουν σύνταξη ή μηνιαίο βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή για τον χρόνο αυτό,
γ) λόγω απουσίας για εκτέλεση ειδικής υποχρεώσεως ή καθήκοντος που επιβάλλεται από την κατά
παραπομπή του παρόντος νομοθεσία. Η αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου των ανωτέρω
περιπτώσεων υποβάλλεται είτε κατά την διάρκεια της άδειας κλπ είτε μετά, το δε χρονικό διάστημα
καθώς και ο τρόπος εξαγοράς καθορίζονται στο εδάφιο στ της παρ. 1 του άρθρου 22.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Ποσοστά ασφαλίστρων
(σχ. β' έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας)
Προϊσχύον καθεστώς
Βάσει των καταστατικών διατάξεων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε η εισφορά ασφαλισμένου είχε αρχικά ορισθεί σε
5,25% και ως προς την εισφορά εργοδότη είχε προβλεφθεί ότι δεν ήταν δυνατόν να είναι μικρότερη
του 6,25%.
Με την παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν.1902/90 είχε ορισθεί ότι ειδικά για το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε το
ασφάλιστρο που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι σε αυτό αυξάνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες
μειουμένου αναλόγως του ποσοστού του εργοδότη. Η αύξηση αυτή ήταν προοδευτική και άρχιζε από
1/1/91 οπότε το ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου διαμορφώθηκε από τότε και εφεξής σε 7,25% και
του εργοδότη σε 4,25%.
Με το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 57 του ν. 2084/92 και σε σχέση με το πρώτο εδάφιο
αυτής είχε ορισθεί ότι η μειούμενη εισφορά εργοδότη σε φορείς πρόνοιας των υπαλλήλων
συγκεκριμένων τραπεζών, μεταξύ των οποίων και η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., προστίθεται
αντίστοιχα στην εργοδοτική εισφορά υπέρ του φορέα κύριας σύνταξης, πλην της εισφοράς του
κλάδου Πρόνοιας του Τ.Α.Π.Ε.Τ. που προστίθεται στην εργοδοτική εισφορά υπέρ του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.
Συνεπώς μετά την σταδιακή προσθήκη της εισφοράς του κλάδου Πρόνοιας 3,25% η εισφορά
εργοδότη διαμορφώθηκε σε 7,50%.
Συνολικό ασφάλιστρο ΤΕΑΠΕΤΕ 14,75 %
(7,25% ασφαλισμένου και 7,50% εργοδότη).
Ισχύον καθεστώς
Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του ν. 3455/06 οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.
καθίστανται ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του
κεφαλαίου Η' του ν. 3371/05 (πλην ορισμένων διατάξεων του άρθρου 62) στις οποίες

συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των άλλων οι διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του νόμου αυτού (τις
διατάξεις του οποίου σας γνωστοποιήσαμε με την εγκ.62/05 της Δ/σης).
Στην παρ.2 του άρθρου 58 αναφέρεται ότι ως προς την εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη
των ασφαλισμένων των Ταμείων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που εντάσσονται στο
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ενώ στο άρθρο 59 αναφέρεται
μεταξύ άλλων ότι η κάλυψη της οικονομικής επιβάρυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αντιμετωπίζεται με την:
α) εισφορά εργαζομένου και εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ε,Τ.Ε.Α.Μ.
β) Καταβολή στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. της προβλεπόμενης από τις καταστατικές διατάξεις των ταμείων
επικουρικής ασφάλισης εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη των μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένων,
κατά το μέρος που αυτή υπερέβαινε το ποσοστό εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη που προβλέπει
η νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Εφόσον το ποσοστό εισφοράς που προκύπτει βάσει των ανωτέρω
περιπτώσεων είναι μεγαλύτερο του 4,5%, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προσαρμόζεται στο 4,5% σταδιακά εντός
τριετίας από την έναρξη ισχύος του νόμου.
γ) Εισφορά εργοδότη για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την ένταξη των
συνταξιούχων και ασφαλισμένων των ταμείων επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των
Πιστωτικών Ιδρυμάτων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Σχετικά με το ύψος των καταβαλλομένων ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλλουν
στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από 18.4.06 και μετά οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε, διευκρινίζεται ότι:
Ως προς την αναφερόμενη στην περίπτωση β' του άρθρου 59 του Κεφαλαίου Η' του ν. 3371/05
επιπλέον εισφορά ασφαλισμένου (4,25%) και εργοδότη (4,5%), που αφορά μόνον τους
ασφαλισμένους μέχρι 31/12/92 επειδή δεν είναι μεγαλύτερη του 4,5%, δεν υφίσταται λόγος
προσαρμογής της με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Επειδή στο ύψος των καταβαλλομένων ασφαλιστικών εισφορών που θα πρέπει να καταβάλλονται στο
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για τους μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. δεν συμπεριλαμβάνεται το
ισχύον από τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου (3%) και
εργοδότη (3%) η συνολική εισφορά της συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλισμένων
διαμορφώνεται από 18.4.06 (ημερομηνία υπαγωγής των στο ΕΤΕΑΜ ) και μετά σε 7,25%
και 7,50% για τους ασφαλισμένους και εργοδότες αντιστοίχως.
Επισημαίνεται ότι ειδικά για τους προερχόμενους από την Τράπεζα Πειραιώς ασφαλισμένους, η
εργοδοτική εισφορά διαμορφώνεται συνολικά σε 4,25% και η εισφορά εργαζομένου
συνολικά σε 7,25%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ 18/4/06
Α. Προσληφθέντες μέχρι 31/12/04 ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΕΤΕ που απασχολούνται:
στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος & στην Τράπεζα Πειραιώς.
1. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (31/12/92)
Εργοδοτική εισφορά

Ασφ/κή εισφορά

Εργοδ. εισφορά

Ασφ. εισφορά

(3%)+(4,5%)

(3%) + (4,25%)

(3%)+(1,25%)

(3%)+(4,25%)

7,50%

7,25%

4,25%

7,25%

Σύνολο ασφ/στρου

14,75%

Σύνολο ασφ/στρου

11,50%.

Αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές.
Στο Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε οι εισφορές ασφαλισμένου (7,25%) καταβάλλονταν επί του συνόλου των
αποδοχών.

Ως προς τις αποδοχές επί των οποίων θα καταβάλλονται οι εισφορές της κατηγορίας ασφαλισμένων
(έως 31/12/92) στην Εμπορική Τράπεζα από 18.4.06 και μετά, επισημαίνουμε τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3371/05, αναφέρεται ότι η κάλυψη της οικονομικής
επιβάρυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, με την καταβολή της επιπλέον
εισφοράς που καταβάλλονταν στα οικεία ταμεία (περίπτωση β).
Η έννοια της εισφοράς στη συγκεκριμένη διάταξη αφορά το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό για την
αντιμετώπιση της προκαλούμενης δαπάνης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και συνεπώς, αυτή περιλαμβάνει τόσο το
ποσοστό της επιπλέον εισφοράς όσο και τις αποδοχές επί των οποίων αυτή καταβάλλονταν στα οικεία
Ταμεία.
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το τμήμα της εισφοράς που αντιστοιχεί στο ισχύον από τις
καταστατικές διατάξεις του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό ύψους (3%) για τον ασφαλισμένο θα πρέπει
να καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους λοιπούς ασφαλισμένους του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.,
δηλαδή επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα
παροχές και με περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως ισχύει
κάθε φορά.
Για το τμήμα της καταβαλλόμενης εισφοράς των εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα και
Τράπεζα Πειραιώς (περίπτωση β') που υπερβαίνει το προβλεπόμενο από την νομοθεσία του
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό εισφοράς εργαζομένου (4,25%), ο υπολογισμός των ασφαλιστικών
εισφορών θα πρέπει να γίνεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων.
Από το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη (Εμπορική Τράπεζα) στο Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε
(7,50%),
το 4,25% καταβάλλονταν επί του συνόλου των αποδοχών και
το 3,25% επί των συνταξίμων αποδοχών που ήταν αυτές του κλάδου Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.
Από 18.4.06 και μετά όσον αφορά την εργοδοτική εισφορά, ( στην Εμπορική Τράπεζα της
Ελλάδος) για: το τμήμα της εισφοράς που αντιστοιχεί στο ισχύον από τις καταστατικές
διατάξεις του Ε.Τ.Ε.Α.Μ ποσοστό ύψους (3%) για τον εργοδότη θα πρέπει να καταβάλλεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ, (στο σύνολο των πάσης φύσεως
αποδοχών με τον περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης).
Από το συνολικό τμήμα προβλεπόμενης εισφοράς που υπερβαίνει το οριζόμενο από την νομοθεσία
του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό εισφοράς εργοδότη δηλ για το (4,5%) το
1,25% θα καταβάλλεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων και το
3,25% επί των αποδοχών για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές στον κλάδο Πρόνοιας του
Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., οι οποίες είναι: ο βασικός μηνιαίος μισθός προσαυξημένος με τα επιδόματα για
οικογενειακά βάρη, πολυετή υπηρεσία, βαθμού, ανθυγιεινής εργασίας- που είναι συνέπεια του
αντικειμένου της εργασίας και όχι του τόπου που αυτή προσφέρεται - κανονικής αδείας και με το
επίδομα σπουδών γενικά καθώς και με τα δώρα εορτών και τις αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση
(άρθρο 18 του Καταστατικού του κλάδου Πρόνοιας).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 31/12/92 )
ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΨΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Εισφορές
εργαζόμενου

7,25%

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
(18/4/06) ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ &
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ.
3%

(επί του συνόλου των

αποδοχών)

(ανώτατο όριο αποδοχών)
4,25%
(επί

του συνόλου των πάσης
φύσεως αποδοχών).
3%

(ανώτατο όριο αποδοχών)

4,25%
(επί του συνόλου των αποδοχών)
Εισφορές
εργοδότου

1,25%

3,25%

(επί του συνόλου των πάσης
φύσεως αποδοχών).

(επί των συντάξιμων αποδοχών για

3,25%

τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές
στον κλάδο Πρόνοιας του ΤΕΑΠΕΤΕ)

(επί των αποδοχών για τις
οποίες Καταβάλλονταν εισφορές
στον κλάδο Πρόνοιας του
ΤΕΑΠΕΤΕ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 31/12/92)
ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΨΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (18/4/06)
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦ/ΤΡΩΝ &
ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ.
3%

Εισφορές
εργαζόμενου

(επί του συνόλου των πάσης
φύσεως αποδοχών με περιορισμό
της ανώτατης ασφαλιστικής
κλάσης).

7,25%
(επί του συνόλου των

αποδοχών)
4,25%
(επί των πάσης φύσεως
αποδοχών των εργαζομένων).
3%

Εισφορές
εργοδότου

4,25%

(επί του συνόλου των πάσης
φύσεως αποδοχών με περιορισμό
της ανώτατης ασφαλιστικής
κλάσης).

(επί του συνόλου των αποδοχών).
1,25%
(επί των πάσης φύσεως
αποδοχών των εργαζομένων).

2. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Όσον αφορά τους ασφαλισμένους (από 1/1/93) θα καταβάλλεται μόνον η αναφερόμενη στην
περίπτωση α' ισόποση εισφορά εργοδότη-ασφαλισμένου του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από 18.4.06 και μετά ύψους
( 3%) με ανώτατο όριο αποδοχών το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή
ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (βασικές ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου-εργοδότη στο
Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα ισχύοντα ασφάλιστρα στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ είναι:
Σύνολο
ασφαλίστρου
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. .
6%

(εργοδότη 3% & ασφαλισμένου 3% ).
Για τα πρόσωπα που υπάγονται στον Κ.Β.Α.Ε.

8%

(εργοδότη 3,75% & ασφαλισμένου 4,25%)

Αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για τους νεοασφαλιζόμενους.
Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του Ν. 3232/04 (όπως αντικαταστάθηκε η περ. α' της
παρ.1 του άρθρου 22 του Ν, 2084/92). θεσπίσθηκε ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών,
για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των Δώρων Εορτών (Χριστουγέννων,
Πάσχα, επίδομα αδείας).
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για τους νεοασφαλισμένους (από 1/1/93 και μετά) του
Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε από την ημερομηνία υπαγωγής του προσωπικού των προαναφερομένων πιστωτικών
ιδρυμάτων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (18/4/06).
Το ανώτατο όριο αποδοχών επί των οποίων θα υπολογίζονται οι εισφορές Ε.Τ.Ε.Α.Μ., είναι το
αντίστοιχο με τα ισχύον για τον Κύριο φορέα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ & ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1/1/93 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)
ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Από (18/4/06) και μετά
3%
Εισφορές
εργαζόμενου

7,25%

(ανώτατο όριο αποδοχών)

(επί του συνόλου των αποδοχών)

4,25
(για υπαγόμενους στον ΚΒΑΕ)
3%

Εισφορές
εργοδότη

4,25%

(ανώτατο όριο αποδοχών)

(επί του συνόλου των αποδοχών)

ή
3,75%

(για υπαγόμενους στον
ΚΒΑΕ)
Β. Προσλαμβανόμενοι στα Πιστωτικά Ιδρύματα (ν.2076/92) από 1/1/05.
(παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι).
Σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 62/6.9.05 της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας είχαμε γνωστοποιήσει ότι, με
την παρ.1 του άρθρου 58 του ν.3371/05 στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ υπάγονται από 14.7.05
(ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου - σχ. το αρ.πρωτ.Φ20021/22983/1092/25,10,05
έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.) υποχρεωτικά και αυτοδίκαια οι προσλαμβανόμενοι στα πιστωτικά
Ιδρύματα του ν. 2076/92 από 1/1/05.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/05 ΣΤΗΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Εισφορά
εργαζόμενου

3%
ή
4,25%
για τους υπαγόμενους στον ΚΒΑΕ

Εισφορά εργοδότη

Επί των αποδοχών που
προβλέπονται με τις
διατάξεις της παρ. τταρ.1
αρθρ.22 του ν. 2084/92 και
της τταρ.1 αρθ. 13 του ν.
3232/04. ( Σχ. Εγκύκλιοι
62/05 και 50/04)

3%
ή
3,75%
για τους υπαγόμενους στον ΚΒΑΕ

Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών
Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε από 18/4/04 και μετά, καταβάλλονται στο
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα.
Καταβολή εισφορών στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος.
Σας πληροφορούμε ότι οι εισφορές του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε κατατίθενται στο λογαριασμό Νο 85492799, για
καταβολές εισφορών υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., που τηρείται στο Κεντρικό κατάστημα της Εμπορικής
Τράπεζας (σχ. το αρ. πρωτ. Γ31/190/21.10.06 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών).
Απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης.
Η απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης κλάδου σύνταξης Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) των
εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και στην Τράπεζα Πειραιώς θα γίνεται από 18/4/06
και μετά όπως και για την Κύρια ασφάλιση μέσω των Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση).
Προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης

Μέχρι την κοινοποίηση νεώτερων οδηγιών για Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ) οι περιπτώσεις
προσδιορισμού χρόνου επικουρικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για αιτήσεις συνταξιοδότησης που
υποβλήθηκαν ή υποβάλλονται μετά την 18/4/06 ,θα αντιμετωπίζονται ως εξής:
Α. Τα Υποκαταστήματα του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου στα οποία έχει εγκατασταθεί η Α' ή η
Β’ φάση του Ο.Π.Σ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα χορηγούν στο ΕΤΑΤ βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και για τον
Επικουρικό φορέα από 18.4.06 και μετά, όπως προκύπτει από τον ατομικό λογαριασμό
ασφαλισμένου για τον χρόνο Κύριας ασφάλισης του, και τα εκδοθέντα Αποσπάσματα Ατομικών
Λογαριασμών Ασφαλισμένων (Α.Α.Λ.Α).
Τα Υποκαταστήματα στα οποία δεν έχει εγκατασταθεί η Α' ή Β' φάση του Ο.Π.Σ και μέχρι την ένταξη
τους, να αναζητούν τον χρόνο από τα στοιχεία των Αποσπασμάτων των Ατομικών Λογαριασμών
Ασφαλισμένων (Α.Α.Λ.Α) που θα προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι.
Για τις περιόδους για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ ακόμη από τον εργοδότη,
τότε θα πρέπει να δίδεται ο χρόνος από την βεβαίωση εργοδότη, (που θα προσκομίζεται από τον
ενδιαφερόμενο) και η οποία θα πρέπει να είναι δεόντως θεωρημένη από το Υποκατάστημα ή
Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας του εργοδότη (σχ. το Γ99/1/133/13.2.03 Γ.Ε Δ/σης).
Η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα πρέπει να εκδίδεται με ρητή επιφύλαξη για τυχόν
τροποποίηση της, οίκοθεν, και για τις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της
βεβαίωσης εργοδότη δεν αντιστοιχεί στις εγγραφές της αντίστοιχης Α.Π.Δ.
Αντίγραφο της χορηγηθείσης προς το ΕΤΑΤ βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης για το ΕΤΕΑΜ, θα
κοινοποιείται και στις υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων απονομών συντάξεων για την
τήρηση ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου.
Β. Για τον προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης αιτήσεων συνταξιοδότησης που υπεβλήθησαν από την
ημερομηνία υπαγωγής του προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας
Πειραιώς στο ΕΤΕΑΜ και στο ΕΤΑΤ, για χρονικές περιόδους έως την ημερομηνία υπαγωγής
(17/4/06) θα εκδίδεται βεβαίωση χρόνου από το ΕΤΑΤ (Νίκης 23 - Αθήνα 10557) σύμφωνα με
τα τηρούμενα στοιχεία σε αυτό.
Στην συνέχεια η προαναφερθείσα βεβαίωση χρόνου επικουρικής ασφάλισης στο
Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε (σχ. το αρ. πρωτ. Φ.ΕΤΑΤ/737/21.11.06 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Τ.) θα
διαβιβάζεται από το ΕΤΑΤ στο Περιφερειακό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών ( Υποδ/νση
Συγχ/νων Ταμείων- Δ/νση: Διπύλου 7-9 Αθήνα) προκειμένου να εκδοθεί η σχετική
αναγνωριστική απόφαση, (μετατροπής χρόνου ασφάλισης Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε σε χρόνο
ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).
Η ως άνω απόφαση θα αποστέλλεται στο Ε.Τ.Α.Τ. και αντίγραφο της θα κοινοποιείται στις
αρμόδιες υπηρεσίες (ανακεφαλαίωσης χρόνου) απονομών συντάξεων όπου θα τηρείται
ατομικός λογαριασμός ασφαλισμένου για την περίπτωση της οριστικής συνταξιοδότησης
του από τις υπηρεσίες μας.
Με το αρ. πρωτ. Τ01/672/3/9.10.06 έγγραφο μας προς την Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοιν/κής Προστασίας ζητήσαμε να μας γνωστοποιήσουν εάν, στα πλαίσια εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 3455/18.4.06 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.
3371/05, για την υπαγωγή ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και
στο Ε.Τ.Α.Τ., διατηρούνται σε ισχύ οι Καταστατικές διατάξεις του Ταμείου από 18.4.06 και
μετά (άρθρο 12 και άρθρο 22).
Η αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Κ.Α., σε απάντηση του ως άνω εγγράφου μας (σχ. το αρ. πρωτ.
Φ.20203/29642/1451/20.12.06 έγγραφο της) μας διευκρίνισε ότι:
α) Όσον αφορά τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/92 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 22 του καταστατικού του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε σχετικά με τις αναγνωρίσεις και εξαγορές πρόσθετου
συντάξιμου χρόνου.
Οι αιτήσεις αναγνώρισης πρόσθετου συντάξιμου χρόνου που έχουν υποβληθεί από
ασφαλισμένους της συγκεκριμένης κατηγορίας από 18.4,06 και μετά, θα κρίνονται από το
Ε.Τ.Α.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε, ενώ εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν

υποβληθεί πριν από την 18.4.06, δηλαδή πριν την υπαγωγή των ασφαλισμένων και
συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και το Ε.Τ.Α.Τ., θα πρέπει να κριθούν από το
Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., ως αρμόδιο να κρίνει τις αιτήσεις αυτές.
β) Για τους ασφαλισμένους από 1/1/93 και μετά οι οποίοι διέπονται πλήρως από την νομοθεσία
του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. δεν έχουν ισχύ οι διατάξεις του Καταστατικού του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε που προβλέπουν
αναγνωρίσεις και εξαγορά χρόνων, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας
και καταβολή διαφόρων παροχών, αλλά έχουν εφαρμογή οι ανάλογες διατάξεις της νομοθεσίας
του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και οι διατάξεις γενικής ισχύος.
Όσον αφορά το ύψος των καταβαλλομένων ασφαλιστικών εισφορών, που θα καταβάλλουν στο
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. οι μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε που υπάγονται στον Κανονισμό
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.), με το ίδιο έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας, (μετά το αρ. πρωτ. Τ01/672/06 έγγραφο μας)
διευκρινίζεται ότι δεν τίθεται θέμα περαιτέρω αύξησης των ισχυουσών ασφαλιστικών
εισφορών και συνεπώς διαφοροποίηση τους.
Για τα υπόλοιπα θέματα αρμοδιότητος της Δ/νσης Ασφάλισης και Εσόδων (π.χ. επιστροφής εισφορών
- άρθρο 12 του Καταστατικού του ταμείου, κλπ) θα ακολουθήσει συμπληρωματική εγκύκλιος της
Δ/νσης μας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.20203/οικ.12708/593

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΘΕΜΑ: Υπαγωγή ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και το
Ε.Τ.Α.Τ.
Σας ανακοινώνουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3455/2006, ο οποίος
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84/18.4.2006, τεύχος Α' προβλέπεται η υπαγωγή των ασφαλισμένων και
συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος
(Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.) στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)
και του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.) και προσδιορίζεται η οικονομική
επιβάρυνση των οικείων πιστωτικών ιδρυμάτων.
Ειδικότερα, για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 26, σε σχέση με τις ρυθμίσεις του ν. 3371/2005

(ΦΕΚ 178/14-7-2005, τεύχος Α'), σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3455/2006 ορίζεται ότι, οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του
Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. υπάγονται υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και το Ε.Τ.Α.Τ. Η υπαγωγή των προσώπων
αυτών, η οποία είναι άμεση από την έναρξη ισχύος του ν. 3455/2006 έχει την ιδιαιτερότητα ότι, ενώ
πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005
(διάλυση επικουρικού Ταμείου σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία), διέπεται από τις λοιπές
διατάξεις του Κεφαλαίου Η' του ν. 3371/2005, εκτός από τις ρητώς καθοριζόμενες διατάξεις των παρ.
6 (εδάφια πρώτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο), 7 και 8 του άρθρου 62 του νόμου αυτού.
Οι λοιπές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του
Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. που υπάγονται στο Ε.Τ.Α.Τ. σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναφέρονται στο τμήμα της
παρούσης εγκυκλίου που αφορά στο Ε.Τ.Α.Τ.
Στη συνέχεια αναλύονται οι συνέπειες της υπαγωγής των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του
Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και της αντίστοιχης ένταξης τους στο ΕΤΑΤ, εντός του πλαισίου των
ρυθμίσεων του ν. 3371/2005.
Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).
Α1. Ασφαλισμένοι
1. Στις περιπτώσεις υπαγωγής ασφαλισμένων επικουρικών ταμείων προσωπικού πιστωτικών
ιδρυμάτων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., με την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005 ορίζεται καταρχήν ότι, ως
προς τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας του
Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Παράλληλα, για την κάλυψη της οικονομικής επιβάρυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. που προκαλεί η
ιδιαιτερότητα της υπαγωγής ασφαλισμένων ταμείων επικουρικής ασφάλισης προσωπικού πιστωτικών
ιδρυμάτων, με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ίδιου νόμου προβλέπεται, εκτός από την καταβολή της
βασικής εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη (περίπτωση α'). η συνέχιση καταβολής της
προβλεπόμενης από τα καταστατικά των ανωτέρω ταμείων εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη,
εφόσον αυτή υπερέβαινε την ανωτέρω βασική εισφορά του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., και μέχρι ποσοστού 4,5 %
αντιστοίχως με σταδιακή προσαρμογή στο ποσοστό αυτό εντός τριών ετών με κοινή υπουργική
απόφαση (περίπτωση β'), καθώς και η εισφορά εργοδότη (πιστωτικού ιδρύματος), της οποίας το ποσό
καθορίζεται με νόμο μετά από εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης και ευχέρεια καταβολής του
εντός δέκα ετών (περίπτωση γ').
2. Στο Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. ασφαλίζεται το σύνολο των μέχρι 31-12-2004 εργαζομένων στην Εμπορική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και μέρος του μέχρι 31-12:2004 προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ειδικών οικονομικών μελετών που έχουν καταρτισθεί βάσει του άρθρου
59 του ν. 3371/2005 (Δεκέμβριος 2005 και Φεβρουάριος 2006 αντιστοίχως), οι ασφαλισμένοι του
Ταμείου, εργαζόμενοι στα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίοι θα υπαχθούν υποχρεωτικά στο
Ε.Τ.Α.Μ., έχουν υπολογισθεί σε 6315 και 1331 αντιστοίχως (σύνολο 7646). Για την ασφάλισή τους,
τα προβλεπόμενα από τις καταστατικές διατάξεις του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών
ανέρχονται σε 7,25% για τον ασφαλισμένο και 7,50% για τον εργοδότη και έχουν διαμορφωθεί ως
εξής:
Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. η εισφορά ασφαλισμένου είχε ορισθεί
αρχικά σε 5,25% και ως προς την εισφορά εργοδότη είχε προβλεφθεί ότι δεν ήταν δυνατό να είναι
μικρότερη του 6,25%:
Με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.1902/1990 είχε ορισθεί ότι ειδικά για το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. το
ασφάλιστρο που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι σ' αυτό αυξάνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες
μειουμένου αναλόγως του ποσοστού του εργοδότη. Η αύξηση αυτή ήταν προοδευτική και άρχιζε από
1/1/1991 και συνεπώς από 1/1/1994 το ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου διαμορφώθηκε σε 7,25%
και το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη σε 4,25%.
Με το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 57 του ν.2084/1992 και σε σχέση με το πρώτο εδάφιο
αυτής είχε ορισθεί ότι η μειούμενη εισφορά εργοδότη στους' φορείς πρόνοιας των υπαλλήλων
συγκεκριμένων τραπεζών, μεταξύ των οποίων και η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., προστίθεται

αντίστοιχα στην εργοδοτική εισφορά υπέρ του φορέα κύριας σύνταξης, πλην της εισφοράς του
κλάδου προνοίας του Τ.Α.Π.Ε.Τ. που προστίθεται στην εργοδοτική εισφορά υπέρ του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.
Συνεπώς μετά τη σταδιακή προσθήκη της εισφοράς του κλάδου πρόνοιας 3,25% η εισφορά εργοδότη
διαμορφώθηκε στο 7,50%.
Αυτά προκύπτουν και από την έκδοση της Ο.Τ.Ο.Ε. «Το συνταξιοδοτικό των Τραπεζοϋπαλλήλων»
(έκδοση 10/2003).
3. Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων προκύπτει ότι, κατά την αρχική υπαγωγή
των ανωτέρω ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα καταβάλλονται:
α) εισφορά ασφαλισμένου 3% και εισφορά εργοδότη 3% κατά τη νομοθεσία του Ε.Τ.ΕΑΜ., όπως αυτή
εκάστοτε ισχύει, δηλ. επί των ακαθαρίστων αποδοχών τους, πριν από την αφαίρεση οποιασδήποτε
νόμιμης κράτησης, με ανώτατο όριο αποδοχών, πέραν του οποίου δεν καταβάλλονται εισφορές, για
μεν τους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους του 25πλάσιου του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της
ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α., για δε τους ασφαλισμένους από 1-1-1993 και εφεξής του
οκταπλασίου του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθόριστου Εθνικού Προϊόντος
(βασικές ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου-εργοδότη στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)
β) επιπλέον εισφορά ασφαλισμένου (4,25%) και εισφορά εργοδότη 4,5%,αντίστοιχη με το μέρος των
εισφορών του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ποσοστά εισφορών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Δεδομένης της άμεσης υπαγωγής των ασφαλισμένων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., θα
προωθηθεί η έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθαρισμό της
σταδιακής διαμόρφωσης του επιπλέον ποσοστού αυτού εντός τριετίας, προκειμένου να διαμορφωθεί
στο τελικό ποσοστό το 4,5% για ασφαλισμένο και εργοδότη αντιστοίχως συμπεριλαμβανομένης της
κανονικής εισφοράς του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούμε ότι η σταδιακή μείωση θα
αρχίσει από 1/1/2007.
γ) Εισφορά της Εμπορικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς ύψους 778.600.000 € και 9.700.000
€ αντιστοίχως. Συγκεκριμένα, με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3455/2006
ορίζεται ότι, «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 εκ. ευρώ, β. εισφορά από την
Τράπεζα Πειραιώς ύψους 9,7 εκ. ευρώ».
4. Με την παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005 ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και
ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε
στην ασφάλιση επικουρικών ταμείων προσωπικού πιστωτικών ιδρυμάτων ή έχει αναγνωρισθεί ως
συντάξιμος στα Ταμεία αυτά με εξαγορά λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του
Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).
Συνεπώς, στα πλαίσια της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., μετά την υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων
έχουν ισχύ οι οποιεσδήποτε διατάξεις του καταστατικού του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. που προέβλεπαν
αναγνωρίσεις χρόνων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και καταβολή
διαφόρων παροχών, αλλά οι ανάλογες διατάξεις της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ.
Η διάταξη αυτή θα έχει πλήρη εφαρμογή στις περιπτώσεις των προσλαμβανόμενων στα πιστωτικά
ιδρύματα από 1-1-2005, οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., σύμφωνα
με την περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 58. Σημειώνεται ότι η ασφάλιση τους αρχίζει από 14-72005, ημερομηνία δημοσίευσης ταυ ν. 3371/2005 και έναρξης ισχύος του (σχετικό το
Φ.20021/22983/1092/25-10--2005 έγγραφο μας).
Τονίζεται ότι για τη συνταξιοδότηση των προσώπων αυτών απαιτούνται, σε κάθε περίπτωση οι
πλήρεις χρονικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
5. Επισημαίνεται ότι, ως προς την είσπραξη των ανωτέρω εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη,
ισχύει πλήρως η Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Φ.20021/12403/579/6.6.2003 (ΦΕΚ 772/20.6.2003, τεύχος Β'), με την οποία η βεβαίωση και
είσπραξη των εσόδων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. πραγματοποιείται από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τη
νομοθεσία του.

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 σύνταξης
τους.
2. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ειδικών οικονομικών μελετών που έχουν καταρτισθεί βάσει του
άρθρου 59 του ν. 3371/2005 (Δεκέμβριος 2005 και Φεβρουάριος 2006), οι συνταξιούχοι του
Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. που προέρχονται από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς
Α.Ε. και υπάγονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. έχουν υπολογισθεί σε 5659 και 132 αντιστοίχως (σύνολο 5791).
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 σύνταξη 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
συνταξιοδότηση τους, όπως επανάκριση ποσοστού αναπηρίας, εξέταση δικαιώματος δικαιοδόχων
κ.λ.π. θα κρίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ (θα ακολουθήσει σχετικό ειδικό έγγραφο
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.Τ.Ε.Α.Μ.
Συνεπώς, οι ανωτέρω συντάξεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να καταβάλλονται από το Ε.Τ.Ε.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.Τ.Ε.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.Τ.Α.Τ.) επειδή τα πρόσωπα αυτά ως
συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη τους, που
ελάμβαναν από το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. Συνεπώς, είναι άνευ αντικείμενου εκ νέου υπολογισμός της
σύνταξης τους με διατάξεις Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. (ήδη έχει υπολογισθεί και καταβάλλεται η σύνταξη) και
Ε.Τ.Ε.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. Στα σημεία 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.Τ.ΕΑΜ.
πραγματοποιείται από 1-6-2003 από τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.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
Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα επαναληφθεί η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί στις μέχρι τώρα
εντάξεις φορέων επικουρικής ασφάλισης στο Ε.Τ.ΕΑΜ. (τέως Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).
Β. ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ε.ΤΑΤ.)
Β1. Ασφαλισμένοι
1. Στο Ε.Τ.Α.Τ., που έχει ιδρυθεί με το άρθρο 59 του ν. 3371/2005 και λειτουργεί από 1-9-2005.
υπάγονται τα πρόσωπα που εργάζονται στα πιστωτικά ιδρύματα του ν. 2076/1992 και ασφαλίζονται
για επικουρική σύνταξη στα οικεία ταμεία ασφάλισης του προσωπικού τους (επικουρικά ταμεία ή
κλάδοι σύνταξης ταμείων που λειτουργούν ως ν.π.ι.δ., σωματειακής μορφής, ειδικοί λογαριασμοί ή
ενώσεις προσώπων) μετά τη διάλυση των ταμείων αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ή τα καταστατικά των οικείων ταμείων.
Η απαιτούμενη προϋπόθεση της διάλυσης των ανωτέρω ταμείων επικουρικής ασφάλισης δεν έχει
εφαρμογή στην περίπτωση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., λόγω της
άμεσης υπαγωγής τους στο Ε.Τ.Α.Τ. με το άρθρο 26 του ν. 3455/2006. Ανεξάρτητα από την άμεση
υπαγωγή των ασφ/νων και συντ/χων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Α.Τ. εξακολουθούν να ισχύουν οι
διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 62 του ν.3371/2005, καθώς, και οι διατάξεις του
δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 62 του νόμου αυτού.
2. Σκοπός του Ε.Τ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3371/2005, είναι μεταξύ άλλων:
α) καταβολή στους ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι σύμφωνα με τη γνωστή διάκριση του ν.
2084/1992) της διαφοράς μεταξύ των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον υπολογισμό της
σύνταξης με τις διατάξεις του Καταστατικού του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., και τις διατάξεις των καταστατικών των
οικείων επικουρικών ταμείων (κλάδων, λογαριασμών, ενώσεων προσώπων) του προσωπικού των
πιστωτικών ιδρυμάτων.
β) Η καταβολή των ποσών τα οποία αντιστοιχούν σε συστήματα προσυνταξιοδότησης και χορηγούνται
στους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση α'
επικουρικά ταμεία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών και
κανονισμών παροχών μέχρι τη συμπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και
Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων αυτών, προβλέπεται ρητώς ότι, οι όροι και οι
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των οικείων ταμείων, κλάδων, ειδικών λογαριασμών του προσωπικού
των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν θίγονται για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992.
γ) Η καταβολή πρόσθετης συνταξιοδοτικής παροχής στους από 1-1-1993 ασφαλισμένους (νέοι
ασφαλισμένοι) των ανωτέρω επικουρικών ταμείων προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για το
χρονικό διάστημα από 1-1-1993 μέχρι την υπαγωγή τους στο Ε.Τ.Α.Τ., για το οποίο έχουν καταβάλει
πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές πέραν αυτών που προβλέπει η νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (Οι
προϋποθέσεις χορήγησης και ο τρόπος υπολογισμού της παροχής αυτής θα καθορισθούν με απόφαση
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από εκπόνηση ειδικής οικονομικής
μελέτης).
3. Με τις ανωτέρω διατάξεις διασφαλίζεται η δυνατότητα των ασφαλισμένων μέχρι 31-12-1992 να
συνταξιοδοτούνται από το Ε.Τ.Α.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
Τ.Ε.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.
4. Με το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 3455/2006 ορίζεται ότι για το
Ε.Τ.Α.Τ. καταβάλλεται σύμφωνα με την περίπτωση α' του άρθρου 63 του Ν. 3371/2005 σε 10 ετήσιες
δόσεις : α) εισφορά της Εμπορικής Τράπεζας ύψους 377.320.000 € και της β) εισφορά της Τράπεζας
Πειραιώς ύψους 49.900.000 €.
5. Οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., παράλληλα με την υποχρεωτική υπαγωγή τους στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.,
υπάγονται υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Α.Τ. από 18- 4 - 2006, με βάση το άρθρο 26 του ν.3455/2006.
Σύμφωνα με την περίπτωση β' του άρθρου 61 του ν.3371/2005, όσοι ασφαλίσθηκαν μέχρι 31-12-

1992 έχουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης τους με τις διατάξεις του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., που καθορίζουν
σύστημα προσυνταξιοδότησης.
Εφόσον συνταξιοδοτηθούν με τον τρόπο αυτό, η σύνταξη τους θα συνεχίσει να καταβάλλεται μέχρι τη
συμπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (για τη
συνταξιοδότηση από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. απαιτείται η προηγούμενη συνταξιοδότηση από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για την ίδια αιτία συνταξιοδότησης και η συμπλήρωση
συγκεκριμένων χρονικών προϋποθέσεων).
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις ασφαλισμένων που είχαν υποβληθεί στο Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. πριν από την
18/4/2006 και παραμένουν σε εκκρεμότητα θα πρέπει να κριθούν νια πρακτικούς λόγους από το
Ε.Τ.Α.Τ. ως φορέα που αναλαμβάνει τη χορήγηση παροχών με τις διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ δεδομένου
άλλωστε ότι η υπαγωγή των λοιπών ασφαλισμένων του ταμείου στο ΕΤΑΤ πραγματοποιείται άμεσα.
6. Στο πλαίσιο της περίπτωσης α' του άρθρου 61 του ν. 3371/2005 και σε κάθε περίπτωση, εφόσον
ολοκληρωθεί η περίοδος συνταξιοδότησης σύμφωνα με την περίπτωση β' του άρθρου αυτού, θα
πρέπει να υπολογισθεί ποσό σύνταξης σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και ποσό σύνταξης
σύμφωνα με την νομοθεσία· του οικείου επικουρικού ταμείου. Η διαφορά που θα προκύπτει κατά
περίπτωση υπέρ του ασφαλισμένου θα καταβάλλεται πλέον από το Ε.Τ.Α.Τ.
7. Η περίπτωση α' έχει βεβαίως άμεση εφαρμογή και στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή
πλέον η συνταξιοδότηση σύμφωνα με την περίπτωση β' λόγω συμπλήρωσης ορίων ηλικίας ή στις
περιπτώσεις που έχει λήξει η συνταξιοδότηση κατ' εφαρμογή της.
8. Όσον αφορά τέλος στις ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των πάσης φύσεως αποφάσεων του
Ε.Τ.Α.Τ., αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου με αιτιολογημένη απόφαση του. Ως προς
το θέμα πάντως των δικαστηρίων τα οποία θα έχουν αρμοδιότητα για την επίλυση διαφορών που
αφορούν το Ε.Τ.Α.Τ., θα υποβληθεί σχετικά ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, δεδομένης
της ιδιομορφίας των διαφορών αυτών.
9. Η εκπλήρωση του ως άνω σκοπού του Ε.Τ.Α.Τ. όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 61 του
ν.3371/05, επιτυγχάνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
α) Οι πάσης φύσεως αιτήσεις των ασφ/νων και συντ/χων προς Ε.Τ.Α.Τ., Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και
Ε.Τ.Ε.Α.Μ., τα έντυπα (π.χ. αιτήσεων) και τα λοιπά έγγραφα με τα οποία διεξάγεται η έγγραφη
επικοινωνία των ασφ/νων και συντ/χων με τους άνω φορείς εκδίδονται, διανέμονται και διακινούνται
μέσω Ε.Τ.Α.Τ. και η πάσης φύσεως αλληλογραφία των ασφ/νων και συντ/χων με τους ως άνω φορείς
υπογράφεται και διακινείται από το Ε.Τ.Α.Τ.
β) Η απογραφή των ασφαλισμένων ενεργείται στο Ε.Τ.Α.Τ.
γ) Στο Ε.Τ.Α.Τ. τηρείται πλήρες Μητρώο Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων (Βιβλίο Μητρώου, Ατομικοί
Φάκελοι, Ατομικές Καρτέλες) που περιλαμβάνει τα απαραίτητα έγγραφα στοιχεία των αμέσως και
εμμέσως ασφ/νων και συντ/χων, προς απόδειξη της κτήσης εκ μέρους των ασφαλιστικού δικαιώματος
και της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης σε αυτούς των ασφαλιστικών παροχών του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και Ε.ΤΑΤ.
Για την ενημέρωση του Μητρώου του Ε.Τ.Α.Τ. οι ασφ/νοι και συντ/χοι υποχρεούνται όπως
γνωστοποιήσουν στο Ε.ΤΑΤ. κάθε μεταβολή της ατομικής και οικογενειακής τους κατάστασης. Επίσης
στο Ε.Τ.Α.Τ., γνωστοποιούνται όλες οι μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των ασφ/νων.
Με τις ανωτέρω περιπτώσεις α,β,γ πραγματοποιείται κατ' αρχήν η κατά το άρθρο 61 περίπτ. στ του
ν.3371/05, λειτουργία του Ε.ΤΑΤ. ως φορέα σύνδεσης και διαμεσολάβησης μεταξύ ασφ/νων και
συντ/χων αφενός και Ε.Τ.Α.Τ., Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αφετέρου.
δ) Για την εκπλήρωση του σκοπού του Ε.ΤΑΤ., σύμφωνα με τις περίπτ. α,β,γ, και ε του άρθρου 61
του Ν.3371/05 το συνταξιοδοτικό δικαίωμα του ασφ/νου από το Ε.Τ.Α.Τ., Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ασκείται με αίτηση που υποβάλλεται στο Ε.Τ.Α.Τ. Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από το
Ε.Τ.Α.Τ., με τα στοιχεία και δικαιολογητικά που τηρούνται στο Μητρώο Ασφαλισμένων και
διαβιβάζεται, εφόσον απαιτείται, στο Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Η σύνταξη του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.ΕΑΜ. υπολογίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των φορέων αυτών. Οι
συνταξιούχοι ή οι δικαιοδόχοι αυτών υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο φορέα που καταβάλλει τη

σύνταξη κάθε μεταβολή της οικογενειακής ή προσωπικής κατάστασης τους, που συνεπάγεται αύξηση,
μείωση ή διακοπή της καταβαλλόμενης σύνταξης,
Γ. Όσον αφορά τον τρόπο καταβολής της ανωτέρω καθοριζόμενης εισφοράς της Εμπορικής Τράπεζας
της Ελλάδος Α.Ε. και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προς το ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ θα ακολουθήσει ειδική
εγκύκλιος.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Δ. ΜΑΜΜΩΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 7-11-2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: Φ20203/οικ.19189/931

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΘΕΜΑ: Υπαγωγή ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και το
Ε.Τ.Α.Τ.
Σε συνέχεια της Φ.20203/οικ.12708/593/17-7-2006 εγκυκλίου μας σχετικά με την υπαγωγή των
ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής
Τραπέζης της Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.) στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) και του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.), όπως
προκύπτει από τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3455/2006, (84 Α718-4-2006) και του
Ν.3371/2005 (178 Α714-7-2005), σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σχετικά με το ύψος των καταβαλλομένων ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλλουν στο
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη στην περίπτωση β'
της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Α' επιπλέον εισφορά ασφαλισμένου 4,25 % και εργοδότη 4,5 %,
αφορά μόνον τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992.
α) Ειδικά όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να καταβάλλονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για
τους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., ύψους 4,25 % για τον ασφαλισμένο και
4,5 % για τον εργοδότη, διευκρινίζεται ότι σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται το ισχύον από τις
καταστατικές διατάξεις του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου εργοδότη και συνεπώς η
συνολική εισφορά της συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλισμένων διαμορφώνεται σε 7,25 % και 7,5 %
για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες αντιστοίχως. Επισημαίνεται ότι ειδικά για τους
προερχόμενους από την Τράπεζα Πειραιώς ασφαλισμένους της ανωτέρω κατηγορίας, η εργοδοτική
εισφορά διαμορφώνεται συνολικά σε 4,25 % και η εισφορά εργαζομένου συνολικά σε 7,25 %. Στο
σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι επειδή τα συγκεκριμένα ποσοστά εισφορών δεν είναι μεγαλύτερα του
4,5 % από τις αντίστοιχες εισφορές του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., δεν υφίσταται λόγος προσαρμογής τους με την
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περίπτωσης β' του άρθρου 59 του Ν. 3371/2005 κοινή
Υπουργική Απόφαση. Ως προς τις αποδοχές επί των οποίων θα καταβάλλονται οι εισφορές αυτές
επισημαίνονται τα εξής :
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 3455/2006 οι ασφαλισμένοι του
Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. καθίστανται ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Κεφαλαίου Η' του Ν.3371/2005 (πλην ορισμένων διατάξεων του άρθρου 62) στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των άλλων οι διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του νόμου αυτού. Στην

παράγραφο 2 του άρθρου 58 αναφέρεται ότι ως προς την εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη των
ασφαλισμένων των Ταμείων των πιστωτικών ιδρυμάτων "που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ισχύουν οι
διατάξεις της νομοθεσίας για το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ενώ στο άρθρο 59 αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι η
οικονομική επιβάρυνση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αντιμετωπίζεται με εισφορά εργαζομένου και εργοδότη κατά
τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (περίπτωση α).
Στα πλαίσια αυτά το τμήμα της εισφοράς που αντιστοιχεί στο ισχύον από τις καταστατικές διατάξεις
του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό ύψους 3 % για τον ασφαλισμένο και 3 % τον εργοδότη θα πρέπει να
καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους λοιπούς ασφαλισμένους του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., δηλαδή
επί αποδοχών οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν αυτές της εκάστοτε ανώτατης
ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά.
- Με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3371/2005, αναφέρεται ότι η κάλυψη της οικονομικής
επιβάρυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα πραγματοποιείται, μεταξύ των άλλων, με την καταβολή της επιπλέον
εισφοράς που καταβάλλονταν στα οικεία Ταμεία (περίπτωση β). Η έννοια της εισφοράς στη
συγκεκριμένη διάταξη αφορά το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό για την αντιμετώπιση της
προκαλούμενης δαπάνης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και, συνεπώς, αυτή περιλαμβάνει τόσο το ποσοστό της
επιπλέον εισφοράς όσο και τις αποδοχές επί των οποίων αυτή καταβάλλονταν στα οικεία Ταμεία.
Στο Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. οι εισφορές ασφαλισμένου (7,25 %) καταβάλλονταν επί
αποδοχών. Όσον αφορά τις εισφορές εργοδότη στην Εμπορική Τράπεζα από το
εισφοράς (7,5 %) το 4,25 % καταβάλλονταν επί του συνόλου των αποδοχών και
συνταξίμων αποδοχών που ήταν αυτές του Κλάδου Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.
Πειραιώς το σύνολο του προβλεπόμενου" ποσοστού εισφοράς εργοδότη (4,25 %)
όλων των αποδοχών. Στα πλαίσια αυτά :

του συνόλου των
συνολικό ποσοστό
το 3,25 % επί των
ενώ στην Τράπεζα
καταβάλλονταν επί

- Όσον αφορά το τμήμα της καταβαλλόμενης εισφοράς των εργαζομένων στις ανωτέρω Τράπεζες που
υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό εισφοράς εργαζομένου
(4,25 %), αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων.
- Όσον αφορά την Εμπορική Τράπεζα, από το συνολικό τμήμα της προβλεπόμενης εισφοράς που
υπερβαίνει το προβλεπόμενο από την νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό εισφοράς εργοδότη (4,5 %)
το 1,25 % θα καταβάλλεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων και το 3,25% επί
των αποδοχών για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές στον Κλάδο Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., οι
οποίες είναι ο βασικός μηνιαίος μισθός προσαυξημένος με τα επιδόματα για οικογενειακά βάρη,
πολυετή υπηρεσία, βαθμού, ανθυγιεινής εργασίας που είναι συνέπεια του αντικειμένου .της εργασίας
και όχι του τόπου που αυτή προσφέρεται - κανονικής αδείας και με το επίδομα σπουδών γενικά καθώς
και με τα δώρα εορτών και τις αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση (άρθρο 18 του Καταστατικού του
Κλάδου Πρόνοιας).
- Όσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς το τμήμα της καταβαλλόμενης εισφοράς που υπερβαίνει το
προβλεπόμενο από τη νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό εισφοράς εργοδότη (1,25 %) θα
καταβάλλεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων.
β) Όσον αφορά τους
περίπτωση α' ισόποση
οκταπλάσιο του κατά
(βασικές ασφαλιστικές

ασφαλισμένους από 1-1-1993, θα καταβάλλεται μόνον η αναφερόμενη στην
εισφορά εργοδότη - ασφαλισμένου ύψους 3% με ανώτατο όριο αποδοχών το
το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος
εισφορές ασφαλισμένου - εργοδότη στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

2. Σχετικά με τις αιτήσεις ασφαλισμένων που είχαν υποβληθεί στο Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. πριν την 18-4-2006
και παραμένουν σε εκκρεμότητα, στην εγκύκλιο μας αναφέρονταν ότι για πρακτικούς λόγους θα
έπρεπε να κριθούν από το Ε.Τ.Α.Τ. (παράγραφος 5 του Κεφαλαίου Β'). Όμως, δεδομένου ότι το
Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. εξακολουθεί να υφίσταται ως ασφαλιστικός φορέας αφού από τις διατάξεις των νόμων
3371/2005 και 3455/2006 δεν προβλέπεται ευθεία κατάργηση - διάλυση του ούτε θίγεται η περιουσία
του, θα πρέπει οι συγκεκριμένες εκκρεμείς αιτήσεις να κριθούν από τις υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.,
οι οποίες άλλωστε ήταν αρμόδιες να κρίνουν τις αιτήσεις αυτές.
3. Σχετικά με τον τρόπο καταβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του
άρθρου 59 και της περίπτωσης α' του άρθρου 63 του Ν. 3371/2005 εισφοράς εργοδότη, όπως αυτή
καθορίζεται από το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 3455/2006
για το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και Ε.Τ.Α.Τ. αντίστοιχα, σας διευκρινίζουμε τα εξής :

Α) Όσον αφορά την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων η Τράπεζα οφείλει να καταβάλλει συνολικά 1.155, 92 εκ. €
στους ανωτέρω φορείς (778,6 εκ. € στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και 377,32 εκ. € στο Ε.Τ.Α.Τ.) μέσα σε 10 έτη.
Στο συμπληρωματικό Παράρτημα 5 της οικονομικής μελέτης που εκπονήθηκε τον 12/2005 βάσει της
από 10-11-2005 σύμβασης μεταξά του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΧIΟΥΙΤ ΑΣΣΟΣΙΕΤΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δ.τ. HEWITT ΑSSOSΙΑΤΕS S.Α.» κατ' εφαρμογή των
σχετικών διατάξεων του Ν.3371/2005, αναφέρεται η παρακάτω διευθέτηση των οφειλών της
Τράπεζας, βάσει της οποίας θα πρέπει πραγματοποιηθεί η καταβολή των οφειλομένων ποσών
αναλυτικά ως εξής ;
- Από τα 778,6 εκ € που οφείλει η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. τα 409,3 εκ. €
θα καταταβληθούν σε ετήσιες δόσεις εντός μίας 10 ετίας και τα υπόλοιπα 369,3 εκ. € θα
μετασχηματισθούν σε εισφορές.
- Από τα 377,32 εκ. € που οφείλει στο Ε.Τ.Α.Τ. τα 8,02 εκ. € (αφορά τις πλεονάζουσες εισφορές των
ασφαλισθέντων από 1-1-1993) θα καταβληθούν άμεσα και τα υπόλοιπα 369,3 εκ. € θα καταβληθούν
σε ετήσιες δόσεις εντός μίας 10 ετίας.
Οι ετήσιες καταβολές των ποσών που διευθετούνται σε δόσεις με τη ρύθμιση της 10 ετίας θεωρείται
ότι γίνονται στην αρχή κάθε έτους αρχίζοντας από την 1-1-2005 και επειδή η ημερομηνία αυτή έχει
παρέλθει οι πρώτες δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο 3,53 % (μέση τιμή απόδοσης 10 ετών κρατικών
ομολόγων της Ευρωζώνης τον 11ο/2005) ανατοκιζόμενο ετησίως για το διάστημα που μεσολαβεί από
την ημερομηνία οφειλής (1-1-2005) μέχρι την τελική ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει η καταβολή
αυτών. Βάσει των ανωτέρω προκύπτουν οι εξής πίνακες :
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΣΕΩΝ 10ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Έτος Ποσό δόσης

Πρόσθετη αρχική
καταβολή

Σύνολο
καταβολής

Αξία εξοφλούμ.
κεφαλαίου

2005

47.608.653

-

47.608.653

47.608.653

2006

47.608.653

-

47.608.653

45.985.369

2007

47.608.653

-

47.608.653

44.417.434

2008

47.608.653

-

47.608.653

42.902.959

2009

47.608.653

-

47.608.653

41.440.123

2010

47.608.653

-

47.608.653

40.027.164

2011

47.608.653

-

47.608.653

38.662.382

2012

47.608.653

-

47.608.653

37.344.134

2013

47.608.653

-

47.608.653

36.070.834

2014

47.608.653

-

47:608.653

34.840.948

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΣΕΩΝ 10ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Τ.

409.300.000

Έτος Ποσό δόσης

Πρόσθετη αρχική
καταβολή

Σύνολο
καταβολής

Αξία εξοφλούμ.
κεφαλαίου

2005

42.955.963

8.020.000

50.975.963

50.975.963

2006

42.955.963

-

42.955.963

41.491.413

2007

42.955.963

-

42.955.963

40.076.614

2008

42.955.963

-

42.955.963

38,710.146

2009

42,955.963

-

42.955.963

37.390.270

2010

42.955.963

-

42.955.963

36.115.396

2011

42.955.963

-

42,955.963

34.883.991

2012

42.955.963

-

42.955.963

33.694.573

2013

42.955.963

-

42.955.963

32,545.709

2014

42.955.963

-

42.955.963

31.436.018

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

377.320.000

Σχετικά με τα ποσά που διευθετούνται με τη ρύθμιση των εισφορών θεωρείται ότι καταβάλλονται στο
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. κάθε μήνα αρχής γενομένης από 1-1-2005 και ότι το ετήσιο ποσό εισφορών καταβάλλεται
στη μέση κάθε έτους. Επειδή η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει επιβαρύνονται με επιτόκιο 3,53 %
ανατοκιζόμενο ετησίως για το διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία οφειλής (1ος /2005)
μέχρι την τελική ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει η καταβολή αυτών.
Τα ποσά των εισφορών υπολογίζονται πάνω στις συνολικές αποδοχές των υπαλλήλων της Εμπορικής
Τράπεζας που είναι ενεργοί κατά την 31-12-2004 και θα συνεχίζεται η καταβολή τους για όσο
διάστημα υπάρχουν στο δυναμικό της Τράπεζας υπάλληλοι της ομάδας αυτής (οι εισφορές αυτές δεν
αφορούν τους προσλαμβανόμενους από 1-1-2005). Οι μισθοί επί των οποίων υπολογίζονται εισφορές
υπόκεινται στο ανώτατο όριο αποδοχών ασφαλισμένους, τα οποία αναπροσαρμόζονται ετησίως κατά
2 %, Βάσει των ανωτέρω προκύπτει ο εξής πίνακας :

Έτος

Μισθοδοσία
Μισθοδοσία
ασφαλισμένων από
Ποσοστό
ασφαλισμένων
εισφοράς %
έως 31-12-1992
1-1-1993

Ποσό
Εισφορών

Αξία εξοφλούμενού
Κεφαλαίου

2005

132.539.291

23.319.734

16

24.937.444

24.508.618

2006

131.800.790

23.979.843

16

24.924.901

23.661.056

2007

126.444.457

24.655.309

16

24.175.963

22.167.578

2008

118.428.109

25.346.353

17,5

25.160.531

22.283.738

2009

114.597,125

26.052.893

17,5

24.613.753

21.056.194

2010

107.521.942

26.774.772

17,5

23.501.925

19.419.554

2011

100.079.752

27.511.738

20

25.518.298

20.366.730

2012

92.222.127

28.263.424

20

24,097.110

18.576.691

2013

82.387.993

29.029.344

20

22.283.467

16.592.810

2014

74.308.126

29.793.082

25

26.025.302

18.718.315

2015

64.216.024

30.585.003

25

23.700.257

16.464.851

2016

53.503.896

31.388.371

25

21.223.067

14.241.203

2017

43.010.322

32.202.364

30

22.563.806

14.624.623

2018

33.682.173

33.007.390

30

20.006.869

12,525.216

2019

26.705.257

33.816.602

30

18.156.558

10.979.269

2020

21.455.411

34.594.922

30

16.815.100

9.821.394

2021

16.719.416

35.284.536

30

15,601.186

8.801.670

2022

13.229.159

35.993.874

30

14,766.910

8.046.942

2023

10.290.436

36.675.156

30

14.089.678

7.416.109

2024

7.457.061

37.447.185

30

13.471.274

6.848.847

2025

6.057.040

38.131.789

30

13.256.649

6.509.931

2026

4.501.167

38.704.746

30

12.961.774

6.148.099

2027

2.618.650

39.181.689

30

12,540.102

5.745.280

2028

1.479.131

39.638.854

30

12.335.395

5.458.798

2029

806.333

40.063.349

30

12.260.905

5.240.832

2030

413.967

39.507.312

30

11.976.384

4,944.669

2031

210.262

37.541.512

30

11.325.532

4,516.520

2032

36.880

30.955.211

30

9.297.627

3.581.387

2033

37,558

25.984.947

30

7.806.752

2.904.579

2034

38.172

19.499.362

30

5.861.260

2.106.385

2035

0

17,494.877

30

5.248.463

1.821.850

2036

0

14.895.409

30

4.468.623

1.498.263

2037

0

10.386.397

30

3.115.919

1.009.100

2038

0

6.927.670

30

2.078.301

650.115

2039

0

3.708.714

30

1.112.614

336.171

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

369.593.389

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που μέχρι την κοινοποίηση της παρούσης εγκυκλίου
έχουν ήδη καταβληθεί ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών, αυτά συμψηφίζονται με τα οφειλόμενα
ποσά για τα έτη 2005 και 2006.
Β. Όσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Στην οικονομική μελέτη που εκπονήθηκε τον 2° /2006 βάσει της από 10-11-2005 . σύμβασης μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΧΙΟΥΙΤ ΑΣΣΟΣΙΕΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δ.τ. HEWITT ΑSSOSΙΑΤΕS S.Α.» κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του
Ν.3371/2005, αναφέρεται η παρακάτω διευθέτηση των οφειλών της Τράπεζας, βάσει της οποίας θα
πρέπει πραγματοποιηθεί η καταβολή των οφειλομένων ποσών αναλυτικά ως εξής : Κατ' εφαρμογή
των σχετικών διατάξεων, η Τράπεζα οφείλει να καταβάλλει 9,7 εκ. € στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και 49,9 εκ. €
στο Ε.Τ.Α.Τ. ( συνολικά 59,6 εκ. €) μέσα σε 10 έτη. Σύμφωνα με την εν λόγω οικονομική μελέτη, για
την εξόφληση της οφειλής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το επιτόκιο των 10 ετών ομολόγων της
Ευρωζώνης ύψους 3,41 % (μέση τιμή απόδοσης 10 ετών κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης τον
12°/2005).
Κατόπιν των ανωτέρω η ετήσια δόση της Τράπεζας Πειραιώς για την εξόφληση των υποχρεώσεων της
ανέρχεται συνολικά σε 7.133.914 € τα οποία επιμερίζονται σε 1.161.056 € για το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και σε
5.972.858 € για το Ε.Τ.Α.Τ. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται στους οικείους φορείς στο τέλος κάθε
έτους.
Επισημαίνεται και πάλι ότι, σε περίπτωση που μέχρι την κοινοποίηση της παρούσης εγκυκλίου έχουν
ήδη καταβληθεί ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών, αυτά συμψηφίζονται με τα οφειλόμενα ποσά για
τα έτη 2005 και 2006.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 20/12/2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: Φ20203/οικ.29642/1451

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπαγωγή των ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ.
Σχετ.:Τα με αριθ. πρωτ. Τ01/672/3/9.10.2006 και Τ01/672/7/30.11.2006 έγγραφα της Δνσης
Ασφάλισης Εσόδων του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ.
Σε απάντηση των ανωτέρω εγγράφων ταυ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σχετικά με το αναφερόμενο στο θέμα
αντικείμενο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Νομικό πλαίσιο
1. Με τις διατάξεις των άρθρων 58 - 68 του κεφαλαίου Η' του ν. 3371/2005, όπως έχουν
συμπληρωθεί με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 3455/2006 ρυθμίζεται η
υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ταμείων επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού
των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΕΤΕΑΜ και β) η ένταξη των ασφαλισμένων των ανωτέρω ταμείων στο
ΕΤΑΤ.
2. Με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' του άρθρου 61 του ν. 3371/2005 καθορίζεται ως σκοπός
του ΕΤΑΤ, μεταξύ άλλων, η καταβολή των ποσών (συντάξεων) που αντιστοιχούν σε συστήματα
προσυνταξιοδότησης που χορηγούνται στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών και κανονισμών παροχών των ταμείων
επικουρικής ασφάλισης (κλάδων, λογαριασμών, ενώσεων προσώπων) του προσωπικού των
πιστωτικών ιδρυμάτων και μέχρι τη συμπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και
ΕΤΕΑΜ.
Για το σκοπό αυτό, με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης αυτής καθορίζεται 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 δεν θίγονται.
Με τις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης β' και στο πλαίσιο της γενικότερης σκοπιμότητας των
ρυθμίσεων του ν. 3371/2005 για το προσωπικό των πιστωτικών ιδρυμάτων, διασφαλίζεται η
δυνατότητα των ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1992 να κάνουν χρήση των διατάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ για
αναγνώριση χρόνων με εξαγορά και να συνταξιοδοτούνται, σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές
προϋποθέσεις αυτού.
3. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3455/2006 (ΦΕΚ 84 Α'), οι ασφαλισμένοι του
ΤΕΑΠΕΤΕ υπάγονται υποχρεωτικά από 18.4.2006 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου) στο ΕΤΕΑΜ
και το ΕΤΑΤ και, κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Η' του ν. 3371/2005, εκτός
από τις διατάξεις που εξαιρούνται ρητώς.
Β. Ισχύς καταστατικών διατάξεων ΤΕΑΠΕΤΕ
1. Με βάση το ανωτέρω νομικά πλαίσιο, μετά την υπαγωγή των ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ στα
ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ, ισχύουν τα εξής
α) Όσον αφορά τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 22 του εν λόγω Καταστατικού σχετικά με αναγνωρίσεις και εξαγορές
πρόσθετου συντάξιμου χρόνου.
Οι αιτήσεις αναγνώρισης πρόσθετου συντάξιμου χρόνου που έχουν υποβληθεί από ασφαλισμένους
της συγκεκριμένης κατηγορίας από 18-4-2006 και μετά, θα κρίνονται από το ΕΤΑΤ, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ, ενώ οι εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από την 18-42006, δηλαδή πριν την υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ και
το ΕΤΑΤ, θα πρέπει να κριθούν από το ΤΕΑΠΕΤΕ, ως αρμόδιο να κρίνει τις αιτήσεις αυτές.
β) Όσον αφορά του ασφαλισμένους από 1-1-1993 και μετά, αυτοί διέπονται πλήρως από τη
νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ και ως εκ τούτου δεν έχουν ισχύ οι διατάξεις του Καταστατικού του
ΤΕΑΠΕΤΕ που προβλέπουν αναγνωρίσεις και εξαγορά χρόνων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου
στρατιωτικής υπηρεσίας και καταβολή διαφόρων παροχών, αλλά έχουν εφαρμογή οι ανάλογες
διατάξεις της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ και οι διατάξεις γενικής ισχύος.
2. Όσον αφορά το θέμα της επιστροφής των εισφορών, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο μας.
Γ. Ισχύοντα ποσοστά ασφαλίστρων από την ημερομηνία υπαγωγής των ασφαλισμένων του
ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ (18-4-2006) και μετά.
Όσον αφορά το ύψος των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλλουν στο ΕΤΕΑΜ
οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΕΤΕ, μετά την υπαγωγή τους σ’ αυτό, έχετε ήδη ενημερωθεί σχετικά με την
υπ αριθμ. φ.20203/οικ.19189/931/7-11-2006 εγκύκλιο μας, η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της υπ’
αριθμ. φ.20203/οικ.12708/533/17-7-2006 αρχικής εγκυκλίου μας.

Από τις ανωτέρω εγκυκλίους προκύπτει ότι όλοι οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΕΤΕ
κατέβαλλαν το ίδιο ύψος ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς διαφοροποίηση του στις περιπτώσεις
απασχολουμένων σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα περαιτέρω
αύξησης των ισχυουσών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες άλλωστε σε σύγκριση με τις εισφορές του
ΕΤΕΑΜ είναι ήδη υψηλές.
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσθένης Μαμμωνάς

