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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
Αρ. Πρ. 280258      Αθήνα, 31.7.2008 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Σκοπός εκπόνησης της εν λόγω ειδικής οικονομικής μελέτης 

αποτελεί ο υπολογισμός του κόστους που θα δημιουργηθεί από την 

ένταξη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Λογαριασμού 

Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης και του Λογαριασμού 

Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων Α.Ε. στην ασφάλιση του 

ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ κατά τις προβλέψεις του ν. 3371/2005.  

α) Εκ προοιμίου αναφέρεται ότι οι παραδοχές που λήφθηκαν 

υπόψη – καθ’ υπόδειξη από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ρητά 

αναφέρεται στην εν λόγω μελέτη – αντιστρατεύονται ακόμα και τις 

προβλέψεις του ν. 3371/2005, την αντισυνταγματικότητα του 

οποίου εξαρχής ο Σύλλογός μας έχει επισημάνει.  

β) Η εν λόγω μελέτη απαρτίζεται από τρία επιμέρους κεφάλαια, 

σε έκαστο εκ των οποίων αποτυπώνεται ξεχωριστά το κόστος που θα 

δημιουργηθεί από την ένταξη α) στο ΕΤΕΑΜ β) στο ΕΤΑΤ γ) για τους 

ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993. Από τα παρακάτω 

παρατιθέμενα στοιχεία αποδεικνύεται πέραν πάσης 

αμφισβήτησης ότι τα ποσά στα οποία καταλήγει η εν λόγω 

μελέτη ουδόλως ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος που 

θα δημιουργηθεί, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, 

για το Δημόσιο, το οποίο ως εκ τούτου θα κληθεί μελλοντικά 

να καταβάλλει τη δαπάνη εξ ιδίων. Τούτο δε προς όφελος της 

Εθνικής Τράπεζας. 

γ) Πέρα από το γεγονός ότι η μελέτη αυτή έχει λάβει υπόψη 

στοιχεία που ίσχυαν κατά την 31.12.2006 – ήτοι δύο χρόνια πριν –, 

η εξαιρετικά χαμηλή δαπάνη που καλείται να αποδώσει η Εθνική 
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Τράπεζα είναι αποτέλεσμα των οδηγιών του Υπουργείου, οι οποίες 

υπέδειξαν στην αναλογιστική εταιρεία ποιο μέρος του κόστους να 

υπολογίσει και με ποιο τρόπο. Ανεξάρτητα δηλαδή από το 

γεγονός ότι πλήττονται καίρια τα ασφαλιστικά δικαιώματα των 

μελών των εν λόγω Ταμείων από την ένταξη σύμφωνα με τους 

όρους του ν. 3371/2005, το κόστος που η ένταξη αυτή θα 

επιφέρει στο Δημόσιο ουδόλως ανταποκρίνεται στα όσα 

περιλαμβάνονται στην εν λόγω μελέτη.  

 

Συγκεκριμένα:  

 

Ι) Αναφορικά με το κόστος από την ένταξη στο ΕΤΕΑΜ 

(ΜΕΛΕΤΗ Β): 

α) Το κόστος που αναφέρεται στη μελέτη αυτή αποτυπώνει μόνο 

τη δαπάνη του ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ αναφορικά με το πλεονάζον ποσό (το 

μέρος δηλαδή της καταβαλλόμενης σύνταξης που υπερβαίνει τη 

σύνταξη που υπολογίζεται σύμφωνα με τους όρους του ΕΤΕΑΜ) που 

θα καταβάλλεται σε όσους έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι. 

Επισημαίνεται δε το αυτονόητο. Ότι δηλαδή το ποσό αυτό 

αναφέρεται σε κλειστό αριθμό προσώπων, ήτοι τους ήδη 

συνταξιούχους, αριθμός που θα φθίνει με το πέρασμα του χρόνου.  

Δεν υπολογίζεται επομένως καθόλου η δαπάνη που 

δημιουργείται στο ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ α) από την καταβολή στην ως άνω 

κατηγορία των συντάξεων που θα χορηγεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 

του β) το κόστος που συνεπάγεται η ένταξη στην ασφάλισή του των 

ασφαλισμένων του Λογαριασμού Επικούρησης, στους οποίους 

εφεξής θα χορηγεί το ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ συντάξεις. 

Η πλασματική αποτύπωση του πραγματικού κόστους 

εμφαίνεται έτι περισσότερο από το ότι  λαμβάνεται ως παραδοχή  

 1) ότι οι αυξήσεις των συντάξεων, που το ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ θα 

χορηγεί, ανέρχονται σε ποσοστό μόλις 2%,  
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2) υπολογίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης σε ποσοστό 5,1%, 

αντί του 3% που έχει οριστεί με πρότερη οδηγία του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών για τα Ταμεία. Η παραδοχή αυτή έχει ως 

αποτέλεσμα την υπέρμετρη αποτίμηση των υπάρχοντων 

αποθεματικών των Ταμείων, η οποία σε συνδυασμό με τη μηδενική 

κατά τα ανωτέρω (κατά ποσοστό 2%) αποτίμηση των εξόδων σε 

βάθος χρόνου, οδηγεί ασφαλώς σε πλασματική αποτύπωση του 

πραγματικού κόστους.  

β) Άλλωστε, όπως προκύπτει από τη μελέτη, ένα μέρος της 

σχετικής δαπάνης την καλύπτουν τελικώς οι ασφαλισμένοι, 

παρά τις προβλέψεις του ν. 3371/2005 περί εξ ολοκλήρου κάλυψης 

αυτής από την εργοδότρια τραπεζική επιχείρηση, ήτοι την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος. Τούτο δε καθώς οι ασφαλισμένοι του 

Λογαριασμού Επικούρησης θα καταβάλλουν υψηλότερες εισφορές 

έναντι των λοιπών ασφαλισμένων του ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ (ήτοι 3,5 % 

έναντι 3%) παρότι θα λάβουν από το φορέα αυτό σύνταξη με τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις, εκείνες δηλαδή που προβλέπονται 

στη νομοθεσία του ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ.  

 

 

ΙΙ) Αναφορικά με το κόστος από την ένταξη στο ΕΤΑΤ 

(ΜΕΛΕΤΗ Γ3): 

Το εν λόγω κόστος έχει υπολογιστεί υπό την παραδοχή, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, ότι δεν θα χορηγούνται 

αυξήσεις στις καταβαλλόμενες από το ΕΤΑΤ συντάξεις. Τούτο δε 

παρά τη ρύθμιση του ν. 3371/2005, όπου προβλέπεται ότι μετά την 

ένταξη διατηρούνται οι καταστατικές διατάξεις εκάστου ταμείου που 

εντάσσεται στην ασφάλισή του. Σε κάθε δε περίπτωση επισημαίνεται 

ότι κατά τις υποδείξεις του Υπουργείου, δεν θα χορηγούνται από το 

ΕΤΑΤ ούτε οι αυξήσεις που δίδονται από όλους τους δημόσιους 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το ποσό δηλαδή που αποτυπώνεται 

στη μελέτη αυτή αναφέρεται στο κόστος που θα προκληθεί για το 
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ΕΤΑΤ υπό την παραδοχή ότι όσοι ασφαλισμένοι καταστούν 

συνταξιούχοι αμέσως μετά την ένταξη, θα λαμβάνουν από το ΕΤΑΤ 

επικουρική σύνταξη παγιωμένη δια βίου.  

 

 

ΙΙΙ) Αναφορικά με το κόστος για τους ασφαλισμένους από 

1.1.1993 (ΜΕΛΕΤΗ Γ1): 

Το ποσό της εν λόγω μελέτης αποτυπώνει το κόστος που θα 

προκληθεί στο ΕΤΑΤ από την επιστροφή στους ασφαλισμένους από 

την 1.1.1993 των εισφορών που έχουν καταβάλει. Τονίζεται δε ότι 

παρότι ο ν. 3371/2005 προβλέπει ότι στην εν λόγω κατηγορία 

ασφαλισμένων το ΕΤΑΤ χορηγεί πρόσθετη συνταξιοδοτική παροχή, 

ωστόσο κατά τις υποδείξεις του Υπουργείου, η μελέτη εκπονήθηκε 

υπό την παραδοχή ότι στην κατηγορία αυτή θα επιστραφούν από το 

ΕΤΑΤ το ποσό των υψηλότερων – έναντι του ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ - 

εισφορών που έχουν καταβάλλει κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού 

τους δεσμού με το Λογαριασμό Επικούρησης.  

 

IV)  Η εταιρεία με υποδείξεις του Υπουργείου Οικονομικών έβγαλε 

ότι η Τράπεζα δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί για την ένταξη των 

ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑΜ και στο ΕΤΑΤ γιατί η περιουσία των 

Ταμείων υπερβαίνει το κόστος ένταξης! 

 Τότε γιατί γίνεται όλη η φασαρία αφού το Ταμείο, σύμφωνα με 

την άποψη του εκτιμητή, καλύπτει τις υποχρεώσεις του προς τους 

ασφαλισμένους; Μπροστά στην πασιφανή κοροϊδία το Υπουργείο 

Οικονομικών έδωσε νέες εντολές στην αναλογιστική εταιρεία η οποία 

«υπολόγισε» ότι το τελικό ποσό επιβάρυνσης της Τράπεζας ανέρχεται 

σε 284,4 εκατ. Ευρώ. 

 Ξεχνά όμως η κυβέρνηση και η Τράπεζα ότι το Ταμείο με δική 

του αναλογιστική μελέτη που εκπόνησε το 2005 η ίδια εταιρεία η 

οποία εκπόνησε τη μελέτη του Υπουργείου, το ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 
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ΕΛΛΕΙΜΜΑ του Ταμείου για τα επόμενα (30) χρόνια ανέρχεται στο 

ποσό των 2,2 δισ. Ευρώ. 

 

Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας 
 

            Γ.Γιαννακόπουλος         Γ. Μότσιος 


