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ΞΔΚΞΡΖ 21 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 

24ΩΟΖ ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΖ ΑΞΔΟΓΗΑ ΡΩΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΘΑΗ 

ΠΓΘΔΛΡΟΩΠΖ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ – ΠΛΡΑΜΗΝΣΩΛ 11:00 ΠΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ (ΑΗΝΙΝ 86) 

ΔΛΩΚΔΛΑ ΘΑΗ ΑΞΝΦΑΠΗΠΡΗΘΑ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΗΝΣΝΗ 

ΞΔΟΑΠΞΗΕΝΚΑΠΡΔ ΡΖ ΒΗΩΠΗΚΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΞΟΝΝΞΡΗΘΖ ΡΝ Ι.Δ.Ξ.Δ.Ρ.Δ. 

ΘΑΗ ΡΝ Ρ..Ξ.Δ.Ρ. 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Ο Λνγαξηαζκόο Επηθνύξεζεο ζπζηάζεθε κε ηελ 18.11.1949 απόθαζε ηνπ 

Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, ύζηεξα από εηζήγεζε Επηηξνπήο, ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θαη εθπξόζσπνη ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., ηνπ 

ΣΥΤΑΤΕ θαη ηνπ Σπιιόγνπ Φξνληηζηώλ (ν νπνίνο απνξξνθήζεθε ην 1984 από ηνλ 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.). Επνκέλσο, ε ζύζηαζε ηνπ Λνγαξηαζκνύ είλαη απνηέιεζκα Σπιινγηθήο 

Σπκθσλίαο θαη σο εθ ηνύηνπ νη ξπζκίζεηο ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ έρνπλ θαηαζηεί όξνη 

ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θάζε ππαιιήινπ θαη ε ηξάπεδα έρεη ηελ εγγπεηηθή επζύλε 

ρνξήγεζεο ηεο παξνρήο πνπ πξνβιέπεηαη. 

Ο Λνγαξηαζκόο δηνηθείηαη από Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ηεο νπνίαο Πξόεδξνο είλαη 

ν εθάζηνηε πξόεδξνο ηεο Ε.Τ.Ε. (ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ), δύν ζηειέρε πνύ δηνξίδνληαη 

από ηελ Ε.Τ.Ε., ηνλ πξόεδξν ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θαη  ηνλ πξόεδξν ηνπ ΣΥΤΑΤΕ, ηνλ 

πξόεδξν ηνπ Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θαη ηνλ πξόεδξν ηνπ 

Σπιιόγνπ ησλ Σπληαμηνύρσλ. Η Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ 

ηόηε Καλνληζκνύ κπνξνύζε λα απμνκεηώλεη ηηο παξνρέο αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηόηεηεο ηνπ Λνγαξηαζκνύ.  Ο Καλνληζκόο ηνπ Λνγαξηαζκνύ αιιάδεη ύζηεξα από 

απόθαζε ηεο Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο θαη εθόζνλ εγθξηζεί από ην Δηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ηεο Ε.Τ.Ε (ηελ επζύλε δειαδή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη ε ίδηα ε Τξάπεδα). 

Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ 2084/1992 «Αλακόξθσζε ηεο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο εμίζσλε ηηο εηζθνξέο εξγαδόκελνπ (3%) θαη 

εξγνδόηε (3%), ε Δηνίθεζε, κε ηε ζπκβνιή ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., δέρζεθε ηηο γλσκνδνηήζεηο 

όηη ν ΛΕΠΕΤΕ δελ ππάγεηαη ζην ξπζκηζηηθό πεδίν ηνπ λόκνπ θαη ζπλέρηζε λα 



θαηαβάιιεη ηηο απμεκέλεο εηζθνξέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Καλνληζκό ηνπ 

(εξγαδόκελνο 3.5%, εξγνδόηεο 9%).  

Σηηο 22.11.1995 ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο κε Πξόεδξν ηνλ ηόηε Δηνηθεηή 

Γηώξγν Μίξθν απνθαζίδεη, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνλ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Τξάπεδαο, λα αιιάμεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ππνινγηδόηαλ νη παξνρέο ηνπ ΛΕΠΕΤΕ. Ο 

Δηνηθεηήο δειαδή εηζεγείηαη, θαη ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Ε.Τ.Ε. δέρεηαη, λα 

απμήζεη ηηο παξνρέο ζηελ Επηθνύξεζε θαη ηαπηόρξνλα λα αιιάμεη ην άξζξν 9 ηνπ 

Καλνληζκνύ (ώζηε λα κελ απμνκεηώλνληαη νη παξνρέο αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα), θαη ε 

Τξάπεδα εγγπάηαη πιένλ ηελ παξνρή νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ, αλεμαξηήησο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ΛΕΠΕΤΕ. Σηηο ελέξγεηεο απηέο πξνέβε ην Δ.Σ. ηεο Ε.Τ.Ε. 

“… νύησο ώζηε ελόςεη όισλ ησλ ζρεηηθώλ δεδνκέλσλ λα κελ δηαηξέμεη θαλέλαλ 

θίλδπλν ν ινγαξηαζκόο απηόο θαη γηα ηνπο κειινληηθνύο ζπληαμηνύρνπο”. Μεηαηξέπεηαη 

δειαδή ν ΛΕΠΕΤΕ ζε εγγπεκέλσλ παξνρώλ. 

Τν 2006, παξά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζ/θ, εθαξκόδεηαη ζην ινγαξηαζκό 

Επηθνύξεζεο ν λόκνο 3371/05, θαη πιένλ νη εξγαδόκελνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ζηελ 

Τξάπεδα από ηελ 1.1.05 θαη κεηά, αληί λα αζθαιίδνληαη ζηνλ ΛΕΠΕΤΕ, αζθαιίδνληαη 

ζην Επηθνπξηθό ηνπ ΙΚΑ (Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ηώξα Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.-Εληαίν Τακείν Επηθνπξηθήο 

Αζθάιηζεο θαη Εθάπαμ Παξνρώλ) κε απνηέιεζκα ν Λνγαξηαζκόο λα ζηεξείηαη λέσλ 

κειώλ θαη λέσλ εηζθνξώλ. Έηζη, ν ΛΕΠΕΤΕ κεηαηξέπεηαη ζε θιεηζηό ζύζηεκα θαη 

επνκέλσο, απμάλνπλ ηα πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο ηα νπνία επηδεηλώλνληαη από 

ελέξγεηεο ηεο Τξάπεδαο εμαηηίαο ηεο α) θαζηέξσζεο λέσλ κνξθώλ απαζρόιεζεο 

(εηδηθνί ζπλεξγάηεο, outsourcing, ελνηθηαδόκελνη -ρσξίο εηζθνξέο) β) ηεο θαηαβνιήο 

ακνηβώλ κε ηε κνξθή bonus (ρσξίο εηζθνξέο) θαη ησλ πξνγξακκάησλ εζεινπζίαο 

εμόδνπ. 

28.4.2006, ε Ε.Τ.Ε. αηηείηαη, ζύκθσλα κε ην λόκν 3455/2006, κε θξηηήξην ην 

νηθνλνκηθό ηεο όθεινο θαη κόλν θαη κε παξάιιειε ππνβάζκηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αζθαιηζκέλσλ, ηελ ππαγσγή ηνπ ΛΕΠΕΤΕ ζην ζλεζηγελέο κόξθσκα  Ε.Τ.Α.Τ. - Εληαίν 

Τακείν  Αζθάιηζεο Τξαπεδνϋπαιιήισλ. Η έληνλε αληίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

αλαηξέπεη ηελ έληαμε ηνπ ΛΕΠΕΤΕ ζην Ε.Τ.Α.Τ. 

Τνλ Αύγνπζην ηνπ 2008, ε Δηνίθεζε ηεο Ε.Τ.Ε. αξλείηαη λα θαηαβάιιεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο ώζηε λα πιεξσζνύλ νη Επηθνπξήζεηο. Η άκεζε θαη έληνλε αληίδξαζε 

Εξγαδόκελσλ θαη Σπληαμηνύρσλ αλαηξέπεη ηελ απόθαζε δηάιπζεο ηνπ ΛΕΠΕΤΕ θαη 

έθηνηε ε Τξάπεδα απνδερόκελε ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο θαηαβάιιεη ην 

έιιεηκκα ηνπ ΛΕΠΕΤΕ. 



Έρεη δηακνξθσζεί επνκέλσο επηρεηξεζηαθή ζπλήζεηα, 70 εηώλ, ηήξεζεο ησλ 

θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ ΛΕΠΕΤΕ θαη εμαζθάιηζεο ησλ παξνρώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη από ην 1949. 

Ζ Γιοίκηζη ηης Δ.Ρ.Δ. επιτειρεί και πάλι να καηαργήζει ηα καηοτσρωμένα 

Αζθαλιζηικά μας δικαιώμαηα ζηον ΙΔΞΔΡΔ. 

πονομεύει και ηη βιωζιμόηηηα ηοσ Ραμείοσ γείας, ζηο οποίο αποδίδεηαι 

ποζοζηό από ηην Δπικούρηζη. 

 

Ν ΓΗΑΟΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΙΞΙΔΟΝΠ ΑΓΩΛΑΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΗΝΣΩΛ, 

Π..Δ.Ρ.Δ. ΘΑΗ Ν.Ρ.Ν.Δ. ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΠΡΑΠΊΑ ΡΝ ΙΔΞΔΡΔ  ΠΛΔΣΗΕΔΡΑΗ  

 

ΝΙΝΗ ΠΡΖΛ 24ΩΟΖ ΑΞΔΟΓΗΑ ΘΑΗ ΠΡΖ  

ΠΓΘΔΛΡΟΩΠΖ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΗΝΣΩΛ ΠΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΡΖΠ Δ.Ρ.Δ. 

11.00 Ζ ΩΟΑ ΡΖΛ ΞΔΚΞΡΖ 21 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 

 

 

                       Κε ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς 

                      Για ηο Γιοικηηικό Πσμβούλιο 

 


