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Ενημερωτική Ανακοίνωση 

 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι ,                                                

Επειδή έχουν δημιουργηθεί ερωτηματικά κατά πόσο επηρεάζουν το  ασφαλιστικό 

μας καθεστώς  οι πρόσφατοι  νόμοι   4334/15 και 4336 /15 που έχουν ψηφισθεί από 

την βουλή μετά το τρίτο μνημόνιο, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας παρατίθενται οι 

σχετικές με την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορές:                                                                                                                                                                                                                 

         Ν.4334/15  ( ΦΕΚ Α΄80 ).  Επείγουσες  ρυθμίσεις γιά την 

διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με Ε.Μ.Σ. Στον νόμο αυτόν όλες οι 

αναφορές αφορούν στην Ελληνική κυβέρνηση.                                                                                                                                                                                   

Α. Κύρωση eurosummit 12.7.15 ( σελ. 755 ): Η Ελληνική κυβέρνηση «… Να 

πραγματοποιήσει φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και να 

καθορίσει πολιτικές προκειμένου να αντισταθμίσει πλήρως την δημοσιονομική επίπτωση 

της απόφασης του ΣτΕ για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012 και να 

εφαρμόσει την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος η αμοιβαία συμφωνηθέντων εναλλακτικών 

μέτρων μέχρι τον Οκτώβριο του 15» .                                                                                  

Επ’ αυτού, βλ. προηγούμενη  ανακοίνωσή μας ( Σεπτέμβριος 15 )  

Β. Στη σελίδα 762 του ΦΕΚ :  « Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται 

στο συνολικό καθαρό εισόδημα βάσει της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3986/11 

τροποποιείται :                                                                                                                                   

Για εισοδήματα 12.001 – 20.000 0,7% ( από 1%)  

για εισοδήματα 20.001 – 30.000 1,4% 

για εισοδήματα 30.001 – 50.000 2% ( από 2% για εισοδήματα 20.001 – 50.000 ) 

για εισοδήματα 50.001 – 100.000 4% ( από 3% ) 

για εισοδήματα 100.001 – 500.000 6% ( από 4% )……                                                                                

Σημείωση : Για σύγκριση βλέπε  το μηνιαίο  εκκαθαριστικό σημείωμα σύνταξης ….  

   Ν.4336/15 ( ΦEK  94 ) : Κύρωση του σχεδίου σύμβασης οικονομικής 

ενίσχυσης από τον Ε.Μ.Σ. και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας 

χρηματοδότησης. 



 Α.    Η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρεται ρητά «συμπεριλαμβανομένης της Τραπέζης 

της Ελλάδος»  σε όλες τις διατάξεις του νόμου  που αναφέρονται στα κατώτερα ποσά 

σύνταξης και στη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ( όριο ηλικίας ).                                                                                                                                                     

Β.   Επίσης, στη διάταξη:                                                                                                                                                                                                      

«θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι την δημοσίευση του νόμου αυτού 

στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ,συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας 

της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων  του απαιτούμενου χρόνου 

ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να 

ασκηθούν οποτεδήποτε» ( σελ.982 ) 

Γ.   Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν συμπεριλαμβάνεται στη διάταξη του νόμου (σελ.982 ) , 

σύμφωνα με την οποία : «Από 1.9.15 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ ένδεκα ( ιά ) 

κλάδοι η Ταμεία επικουρικής ασφάλισης» . Στον κατάλογο  δεν αναφέρεται ούτε ο 

λογ/σμός επικούρησης της ΕΤΕ                                                 

Σημείωση : Η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρεται και σε πολλές άλλες παραγράφους 

σχετικές με τις  άλλες δραστηριότητές της,  όχι του ασφαλιστικού.                                                                                                          

Συμπέρασμα: Ως ασφαλιστικός οργανισμός η ΤτΕ υπάγεται στο ν.4336/15 μόνο ως 

προς τα κατώτατα ποσά σύνταξης  και ως προς το όριο συνταξιοδότησης των 

υπαλλήλων της.  

Ανοιχτό παραμένει το θέμα των δυσμενών προβλέψεων που, κατά τους παραπάνω 

νόμους,  θα εισαχθούν ως νόμοι  για ψήφιση στη βουλή  τους αμέσως προσεχείς μήνες 

και ειδικότερα τους μήνες Οκτώβριο – Δεκέμβριο. 

Ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπ.Εργασίας. Εκδόθηκε στις 29.9.15. Δεν προκύπτει 

κάτι, πέραν των παραπάνω. 

Για την Αναγεννητική Πρωτοβουλία 

Ίκαρος Πετρόπουλος , Μιχάλης Τροχαλάκης 


