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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σ. ν.«Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις»
Αιτιολογική έκθεση
1. Με τιζ διατάξεις των άρθρων 57 —69 του Ν. 3371/2005 (Φ.Ε.Κ. 178 A ) και του άρθρου 26 του Ν.
3455/2006 (Φ.Ε.Κ. 84 Α ') οι εργαζόμενοι στα πιστωτικά ιδρύματα υπάγονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και το
Ε.Τ.Α.Τ. (ν.π.δ.δ.), μετά τη διάλυση των ταμείων επικουρικής ασφάλισής τους. Εφόσον τα Ταμεία
αυτά δεν διαλυθούν με συμφωνία των ενδιαφερομένων μερών (πιστωτικό ίδρυμα - σύλλογος
εργαζομένων), σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα από το ένα μέρος το Ε.Τ.Α.Τ. αναλαμβάνει τη
διεκπεραίωση και διαχείριση των κάθε φύσεως υποθέσεων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των
ανωτέρω επικουρικών ταμείων, οι όροι και προϋποθέσεις των οποίων καθορίσθηκαν με το Π.Δ.
209/2006 (209 Α').
Το προσωπικό της ALPHA BANK Α,Ε. που προέρχεται από την πρώην Τράπεζα Πίστεως Α.Ε.
ασφαλίζεται επικουρικά στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως και το προσωπικό
που προέρχεται από την πρώην Ιονική Λαϊκή Τράπεζα ασφαλίζεται επικουρικά στο Τ.Α.Π.1.Λ.Τ.-.ΑΤ.
Μετά από αίτημα του εργοδότη για ένταξη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης
Πίστεως στο Ε.Τ.Α.Τ. και προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα η επικουρική ασφάλιση
των ανωτέρω προσώπων προτείνεται η υπαγωγή τους από 1-1-2008 στο Ε.Τ.Α.Τ. Στο πλαίσιο αυτό το
Ε.Τ.Α.Τ. αναλαμβάνει την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών και την καταβολή των συντάξεων
σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου Ταμείου, το οποίο δεν διαλύεται ούτε θίγεται
η περιουσία του.
Κατ’ εφαρμογή της ειδικής πρόβλεψης της παρ. 6 του άρθρου 62 του Ν. 3371/2005, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3455/2006, πέραν των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη εργαζομένου και των λοιπών πόρων του Ταμείου, για την αντιμετώπιση του κόστους ένταξης του
Ταμείου θα καταβληθεί στο ETAT εισφορά εργοδότη ύψους 543.000.000 € σε 10 ετήσιες ισόποσες
δόσεις ποσού 67.280.670€ εκάστη, σύμφωνα με τη σχετική οικονομική μελέτη που συντάχθηκε για το
σκοπό αυτό.
2 . Προκειμένου να μειωθεί η εισφοροδιαφυγή, να περιορισθεί ο χρόνος απονομής παντός είδους παροχών
και να εξορθολογισθούν οι δαπάνες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, με τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 63 του ν,3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α), θεσπίστηκε οικονομικό κίνητρο για το προσωπικό των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης. Από τη ρύθμιση
αυτή έχει εξαιρεθεί το προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Όμως, το Ίδρυμα, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας, σήμερα αντιμετωπίζει
σημαντικά προβλήματα λειτουργίας. Πολλές μονάδες του αδυνατούν να ανταπεςέλθουν στις στοιχειώδεις
ανάγκες, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα κατά την τελευταία πενταετία δεδομένου ότι οι εργοδότες
και οι δικαιούχοι περίθαλψης αυξήθηκαν σημαντικά. Τα προβλήματα αυτά επιτείνονται με τη
συγχώνευση ασφαλιστικών ταμείων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σε συνδυασμό με τη συνταξιοδότηση σημαντικού
αριθμού διοικητικών υπαλλήλων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η μεγάλη σε έκταση εισφοροδιαφυγή
και η ανεπαρκής εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ιδρύματος.
Γιά την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, το Ίδρυμα έχει σχεδιάσει και προγραμματίσει νέες δράσεις
με στόχο τη μείωση του χρόνου απονομής συντάξεων, την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που
παρέχει στους πολίτες, τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, την ανάπτυξη ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος κ,λπ..
Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας των προγραμμάτων και δράσεων αυτών, είναι η αποφασιστική συνδρομή
των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος. Για το λόγο αυτό κρίνεται επιβεβλημένη η επέκταση των
διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν.3518/2006 και στους διοικητικούς υπαλλήλους του ΙΚΑΕΤΑΜ.
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Ρ. 02 / 06

Αρθρο
1. Από 1-1-2008 οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης
Πίστεως υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοΰπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.)· Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 62 του Ν.3371/2005 (Φ.Ε.Κ. 178
Α ), και οι διατάξεις του Π.Δ.209/2006 (ΦΕΚ 209 Α'), Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου

1 του καταστατικού και κανονισμού συντάξεων και παροχών του Ταμείου

Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως εφάπαξ παροχή, εξακολουθεί να καταβάλλεται από
το Ταμείο αυτό, το οποίο δεν διαλύεται ούτε θίγεται η περιουσία του.

2. Η οικονομική επιβάρυνση του Ε.Τ.Α.Τ. από την εφαρμογή των διατάξεων των πρώτου και δευτέρου
εδαφίων της προηγούμενης παραγράφου, καλύπτεται:

α. Με την καταβολή των προβλεπόμενών στις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του καταστατικού και
κανονισμού συντάξεων και παροχών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως
οικονομικούς πόρους, στους οποίους περιλαμβάνεται εισφορά ασφαλισμένου ύψους 3,5% και ισόποση
εισφορά εργοδότη και

β. Με την καταβολή από την ALPHA BANK Α.Ε. ποσού πεντακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων
(543.000.000) ευρώ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 10 ετήσιες ισόποσες δόσεις αποδιδόμενες εντός
του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2008 και το ποσό της κάθε δόσης
ορίζεται σε εξήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (67.280.670)
ευρώ.

3. Με τα παραπάνω ποσά εισφορών και οικονομικών επιβαρύνσεων προς το Ε.Τ.Α.Τ., εξαντλείται η
υποχρέωση της ALPHA BANK Α.Ε. για κάλυψη επιπλέον εισφορών ή παροχών προς το Ε.Τ.Α.Τ. που
απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.

4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο
θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
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5. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α) ισχύουν και
για το διοικητικό προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
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