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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Ε. 

ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ.  

ΑΦΟΡΑ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1.8.2008 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

ΕΙΧΑΝ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ  

ΤΩΝ 2.443,25 € 

Συνάδελφοι, 

 Την 1η  Αυγούστου 2008 το Ταμείο Κύριας Σύνταξης Προσωπικού Ε.Τ.Ε., 

σύμφωνα με τον ν. Πετραλιά  3655/2008, εντάχθηκε στο Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ. 

 Το Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ με την υπ΄αριθμ. 76/11.8.2008 εγκύκλιο του  καθόρισε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και το ύψος των  εισφορών,  τις οποίες  θα 

κατέβαλαν οι εργαζόμενοι της Ε.Τ.Ε. και η Τράπεζα στον νέο ασφαλιστικό φορέα.  

 Η Τράπεζα μέχρι σήμερα εφαρμόζει την παραπάνω εγκύκλιο και ως εργοδότης 

καταβάλλει τις εισφορές μας, για όσους ασφαλίστηκαν  για πρώτη φορά μέχρι την 

31.12.1992 καθώς και τις εργοδοτικές εισφορές,  (11% και 26,5% αντίστοιχα) 

υπολογίζοντας αυτές επί του συνόλου των αποδοχών μας.  

Συνάδελφοι, 

 Το τελευταίο διάστημα ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έχει γίνει αποδέκτης ερωτημάτων και 

προβληματισμών από πολλούς συναδέλφους για το τι μέλλει γενέσθαι με το θέμα 

αυτό. Από τη μελέτη του θέματος που έγινε από συναδέλφους με σχετικό 

αντικείμενο εργασίας, κατά την άποψή τους προκύπτει ότι : 

 Οι εργοδοτικές εισφορές θα έπρεπε να υπολογίζονται από την 1.8.2008 μέχρι 

την 31.12.2012 στην ανώτατη κλάση που ίσχυε για το Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ  (2.432,25 €)   

και από την 1.1.2013 επί της νέας ανώτατης κλάσης που ισχύει έκτοτε και ανέρχεται 

στο ποσό των 5.546,25 €, και όχι στο σύνολο των αποδοχών όπως γινόταν 

σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου του Ι.Κ.Α.  

Το υπερβάλλον ποσό που έχουν καταβάλλει συνολικά οι εργαζόμενοι της 

Ε.Τ.Ε. στο Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ ανέρχεται στα  25.000.000.- € ενώ το υπερβάλλον ποσό της 

Τράπεζας ανέρχεται στα 140.000.000.-€. 

 Υπάρχει η άποψη ότι η επιστροφή από το Ι.Κ.Α. των «αχρεωστήτως 

καταβληθέντων εισφορών» θα έπρεπε να διεκδικηθεί μέσω της δικαστικής οδού. 



Η κατάθεση της σχετικής αγωγής θα πρέπει να γίνει, από όποιον συνάδελφο 

επιθυμεί, το συντομότερο δυνατόν, γιατί μετά την 1.8.2013 και με  την παρέλευση 

κάθε μήνα θα παραγράφεται η αντίστοιχη μηνιαία απαίτηση του κάθε εργαζομένου 

αρχής γενομένης από τον Αύγουστου του 2008, γιατί θα συμπληρώνεται  πενταετία 

από την καταβολή των ανάλογων μηνιαίων εισφορών ( η παραγραφή δεν είναι 

ολοσχερής γιατί οι εισφορές, εργαζομένου και τράπεζας  κατατίθενται ανά μήνα).  

Συνάδελφοι, 

 Στις 26/6/2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση γι’ αυτό το θέμα με τον 

Διευθυντή Προσωπικού κ. Χριστόπουλο, ο οποίος μας δήλωσε ότι θα ζητήσει σχετική 

γνωμάτευση από τη νομική υπηρεσία της Τράπεζας η οποία αναμένεται.  

Μετά από ανάλογο ερώτημα προς το νομικό σύμβουλο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., ο κ. 

Πετρόπουλος μας ενημέρωσε ότι οι αγωγές ασκούνται στα διοικητικά δικαστήρια και 

αποδέχτηκε να αναλάβει τις σχετικές αγωγές των συναδέλφων κατά του Ι.Κ.Α.- 

ΕΤΑΜ με τη χαμηλότερη δυνατή δαπάνη για τους συναδέλφους. 

Συνάδελφοι, επειδή :  

Ι.- Η απαίτηση είναι ατομική υπόθεση και  ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει να 

προσφύγει μόνος του. 

ΙΙ.- Η δικαστική διεκδίκηση μπορεί να  είναι μακροχρόνια.  

ΙΙΙ.- Επιφέρει χρηματικό κόστος για τους ενάγοντες, 

 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έχει την άποψη ότι όποιος συνάδελφος επιθυμεί να καταθέσει 

αγωγή για το ανωτέρω ζήτημα, να έλθει σε κατευθείαν επαφή με το νομικό μας 

σύμβουλο ή όποιον άλλο  νομικό  επιθυμεί,  προκειμένου να αξιολογήσει τα 

δεδομένα και να προβεί στις ενέργειες τις οποίες ο ίδιος  θα αποφασίσει. 

 

 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. φυσικά στην εκδίκαση υποθέσεων θα κάνει τις σχετικές 

υπέρ των συναδέλφων, παρεμβάσεις. 

 

 

 
                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
           Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
         Γιώργος Γιαννακόπουλος   Μάκης Κατσίκας 

 
 
 
 

   

 


