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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Ο Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της εκπροσώπου των εργαζόμενων στο 

Δ.Σ του ΤΕΑ, υποβάλλει τις προτάσεις του για πλαίσιο λειτουργίας και παροχών του 

ταμείου. Πιο συγκεκριμένα: 

 

 Δεδομένου ότι η σύσταση και η αποστολή του ΤΕΑ αποτελεί μια θεσμική 

πρωτοβουλία που υπερβαίνει το χαρακτήρα μιας οικειοθελούς παροχής και 

αποβλέπει στην μακροχρόνια ενίσχυση της σχέσης Διοίκησης και εργαζόμενων, 

κρίνεται απαραίτητο να κατοχυρωθεί μέσω Επιχειρησιακής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας. Το γεγονός αυτό, πέραν από θεσμική αναγκαιότητα, 

υπαγορεύεται και για λόγους προστασίας των εργαζόμενων από τυχόν καταχρηστική 

άσκηση του Άρθρου 46 παρ. 2 περί διάλυσης του ΤΕΑ με απόφαση 4/7 των μελών 

του Δ.Σ. 

 Οι τακτικές εργοδοτικές εισφορές (Άρθρο 24 παρ. 2) κρίνεται σκόπιμο να 

αναπροσαρμοσθούν σε βάθος 4ετίας από το ποσοστό 2% στο 4% επί των ετήσιων 

μικτών αποδοχών, ούτως ώστε το ποσό του εφάπαξ να ανταποκρίνεται στην 

προσδοκία δημιουργίας ενός αξιόλογου χρηματικού ποσού υπέρ του ασφαλισμένου, 

ενώ παράλληλα να λειτουργήσει και ως ουσιαστικό κίνητρο ενίσχυσης της 

αποταμίευσης μέσω αύξησης της ατομικής συμμετοχής των εργαζόμενων στο 

πρόγραμμα. 

 Τα κόστη θεματοφυλακής και τα πάσης φύσεως διαχειριστικά έξοδα (Άρθρο 22 παρ. 

2) ΔΕΝ πρέπει να παρακρατούνται από τους ατομικούς λογαριασμούς, δεδομένου 

ότι μειώνεται, η ούτως ή άλλως ισχνή, απόδοση των επενδύσεων. Με απόφαση του 

Δ.Σ σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, κρίνεται σκόπιμη η πρόβλεψη το σύνολο των 

εξόδων να βαρύνουν διαχρονικά την Τράπεζα. 

 Το ποσό του σωρευθέντος κεφαλαίου που δεν δικαιούται ο εργαζόμενος κατά την 

αποχώρησή του (Άρθρο 30 παρ.3.β) ΔΕΝ είναι σκόπιμο να αξιοποιείται για την 

κάλυψη μελλοντικών εργοδοτικών εισφορών. Δεδομένου ότι οι εργοδοτικές 

εισφορές δεν χορηγούνται υπό αίρεση και δεν είναι ανακλητές, θα πρέπει το εν λόγω 

ποσό να μοιράζεται ισομερώς στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων 

που παραμένουν μέλη του ΤΕΑ. 

  Το Δ.Σ του ΤΕΑ στο οποίο βάσει του καταστατικού μετέχουν 6 διορισμένοι 

εκπρόσωποι της Τράπεζας και 1 εκπρόσωπος των εργαζόμενων (Άρθρο 12) 

προτείνεται από την επόμενη θητεία του να απαρτίζεται από 3 μέλη των 
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εργοδοτικών εταιριών, 3 εκπροσώπους των εργαζόμενων και 1 εκπρόσωπο της 

Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ή του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργείου για θέματα 

κοινωνικής ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνεται η διαφάνεια, η θεσμική 

αξιοπιστία και η ισότιμη συμμετοχή των εργαζόμενων οι οποίοι αποτελούν και τον 

αντικειμενικό σκοπό λειτουργίας του Ταμείου. Επισημαίνεται ότι η ως άνω πρόταση 

μπορεί να υλοποιηθεί σύννομα, βάσει του Άρθρου 42 που προβλέπει τη διαδικασία 

τροποποίησης του Καταστατικού. 

 Εν όψει της ένταξης του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου της ΝΝ στο ΤΕΑ, θεωρούμε 

επιβεβλημένη την άμεση βελτίωση της λειτουργίας του, των διαδικασιών 

αποζημίωσης και την αναβάθμιση των υφιστάμενων καλύψεων, λαμβάνοντας υπόψη 

τις όποιες δυσλειτουργίες αντιμετωπίζουμε μέχρι σήμερα και κυρίως τις 

πραγματικές ανάγκες των εργαζόμενων και των οικογενειών τους. Προς το σκοπό 

αυτό, υφίσταται πλήρες κείμενο με τις προτάσεις των εργαζόμενων το οποίο θα τεθεί 

υπόψιν σας κατά τη σχετική διαβούλευση. 

 Σύμφωνα με το Άρθρο 30 παρ. 3α «Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του 

ασφαλισμένου χωρίς τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 παρ. 1 (α) 

έως (γ) … καταβάλλεται στον ασφαλισμένο εφάπαξ ποσό ισοδύναμο με την αξία 

των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, στο βαθμό που η αξία τους δεν 

υπερβαίνει το ποσό των € 2.000». Η εν λόγω πρόβλεψη είναι προδήλως άδικη και 

στερούμενη σκοπιμότητας καθώς καταλύει την συμβολική ενότητα παροχής – 

αντιπαροχής και αναβάλλει αδικαιολόγητα την παροχή ενός κεκτημένου 

δικαιώματος από τον εργαζόμενο ο οποίος έχει ήδη απωλέσει την ιδιότητα του 

τραπεζοϋπαλλήλου.   
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