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Το ΕΤΑΤ καταρρέει! 
 
πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο, 
 
ύληνκα ην ΔΣΑΣ, ζα αδπλαηεί λα θαηαβάιιεη ζπληάμεηο ιόγω ηνπ ππεξβνιηθνύ αξηζκνύ 
ζπληαμηνύρωλ - 3200 άηνκα εληόο 6εηίαο – κε εηζξνήο εηζθνξώλ από ηνπο ελ ελεξγεία 
αζθαιηζκέλνπο, ηνπ θνπξέκαηνο θαη ηεο αλαηξνπήο ηωλ δεδνκέλωλ ηεο νηθνλνκηθήο κειέηεο 
(λ.3455/2006), ρωξίο κέρξη ζήκεξα νη αξκόδηνη θνξείο (Τπνπξγεία Οηθνλνκηθώλ, Δξγαζίαο θαη 
ΔΣΑΣ) λα πξνρωξήζνπλ ζηελ εθπόλεζε λέαο αλαινγηζηηθήο ε νηθνλνκηθήο κειέηεο θαη λα 
απαηηήζνπλ από ηε Credit Agricole λα αλαιάβεη ην θόζηνο ηεο δαπάλεο ηωλ εζεινύζηωλ 
απνρωξήζεωλ κε θίλεηξα, εθαξκόδνληαο ηνπο λόκνπο παξ.1 αξζ.69 λ.3371/2005 θαη παξ.6 
αξζ.10 λ.3620/2007 πνπ πξνβιέπνπλ όηη « νη ηξάπεδεο βαξύλνληαη θαη κε ηα πνζά ηωλ 
πξνγξακκάηωλ εζεινύζηαο εμόδνπ ηα νπνία (πνζά) όκωο δελ έρνπλ πξνβιεθζεί ζε ζρεηηθέο 
εηδηθέο νηθνλνκηθέο κειέηεο γηα ηελ έληαμε ηωλ νηθείωλ Σακείωλ ζην ΔΣΑΣ » 
 
Σν ΔΣΑΣ από 1/3/2013 βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ αξζ.36 λ.4052/2012 εληάζζεηαη ζην Δληαίν 
Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (ΔΣΔΑ) ωο πξνο ηελ Δπηθνπξηθή Αζθάιηζε. Παξακέλεη 
αδηεπθξίληζην πνην πνζό ε πνην κέξνο ηεο ρνξεγνύκελεο ζύληαμεο ζα αλαιάβεη λα θαηαβάιιεη 
ην ΔΣΔΑ. 

 
Σν ΔΣΑΣ ωο ΝΠΓΓ ζύκθωλα κε ηελ επηζηνιή ηνπ θ. Βξνύηζε πξνο ηε Βνπιή ηωλ Διιήλωλ - 
απνηειεί απάληεζε ζε εξώηεζε βνπιεπηώλ ηνπ ΤΡΗΕΑ ΔΘΜ –αξηζ. πξωη. 
Φ90022/327/11/11-1-2013- θαη ηελ Δγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 
Φ80020/νηθ.26446/976/2-1-2013 «ζα εμαθνινπζήζεη λα θαηαβάιεη ηηο πξνζπληαμηνδνηηθέο 
παξνρέο ζηνπο κέρξη 31/12/1992 αζθαιηζκέλνπο θαη ζπληαμηνύρνπο ηνπ ΣΔΑΠΔΣΔ» 
 

Ζ δπλαηόηεηα ηνπ ΔΣΑΣ λα ζπλερίζεη ηελ θαηαβνιή ηωλ ζπληάμεωλ ζηνπο ήδε 
ζπληαμηνύρνπο θαη ζηνπο κειινληηθνύο, ζα δηαπηζηωζεί κεηά ηελ εθπόλεζε αλαινγηζηηθήο 
κειέηεο «κε ζθνπό ηε δηαζθάιηζε ηεο βηωζηκόηεηαο ηνπ ΔΣΑΣ ωο ΝΠΓΓ». 
 
Θαη ην κέγα εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη: 
 
Πωο είλαη δπλαηό λα δηαζθαιηζηεί ην ζεκεξηλό επίπεδν ζπληάμεωλ θαη λα ζπλερηζηεί ε 
θαηαβνιή ηνπο , 
 
• όηαλ γηα ηελ θαηαβνιή ηωλ ζπληάμεωλ ζηνπο 3.200 ζπληαμηνύρνπο απαηηνύληαη 5.928.000 
επξώ κεληαίωο ε 71.136.000 επξώ εηεζίωο. 
 
• όηαλ κνλαδηθόο πόξνο ηνπ ΔΣΑΣ είλαη ε εηήζηα δόζε, όπωο έρεη πξνζδηνξηζηεί από ηελ 
νηθνλνκηθή κειέηε (λ.3455/2006) θαη ηελ Δγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 
Φ20203/νηθ.19189/7-11-2006, αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 48.928.821 επξώ κε ηνπο ηόθνπο 
(42.955.963 επξώ γηα ηελ Δκπνξηθή θαη 5.972.858 επξώ γηα ηελ Πεηξαηώο) θαη ε ηειεπηαία 
δόζε ζα θαηαβιεζεί ηνλ Ηαλνπάξην 2014 θαη δελ εηζπξάηηεη εηζθνξέο από ηνπο εξγαδόκελνπο 
ζηελ Σξάπεδα. Οη εηζθνξέο ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηεο Σξάπεδαο (ζύλνιν 14,75% επί ηνπ 
ζπλόινπ ηωλ απνδνρώλ) θαηεπζύλνληαη ζην ΔΣΔΑΜ. 
 
• Όηαλ απνθιείεηαη θάζε κεηαθνξά πόξωλ από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό. 
 
• Όηαλ ε Σξάπεδα δελ ππνρξεώλεηαη λα αλαιάβεη ην θόζηνο δαπάλεο ηωλ εζεινύζηωλ 



απνρωξήζεωλ. 
 
Δπνκέλωο ε δηαζθάιηζε ηεο βηωζηκόηεηαο ηνπ ΔΣΑΣ «κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο κε ύπαξμεο 
ειιείκκαηνο» θαη ε δηαζθάιηζε θαηαβνιήο ηωλ ζπληάμεωλ απξόζθνπηα, ζηνπο ήδε 
ζπληαμηνύρνπο θαη ζηνπο κειινληηθνύο, δελ εμαζθαιίδεηαη παξά κόλν όηαλ ε Θπβέξλεζε ( 
Τπνπξγεία Οηθνλνκηθώλ θαη Δξγαζίαο) αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο. 
 
Δπηβάιιεηαη νη ύιινγνη (ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρωλ), ε ΟΣΟΔ θαη ΟΣΟΔ θαη πάλω από 
όια, νη ίδηνη νη 2.000 εξγαδόκελνη θαη νη 3.200 ζπληαμηνύρνη λα θηλεηνπνηεζνύλ . Γηαθνξεηηθά 
ΘΗΝΓΤΝΔΤΟΤΝ λα ράζνπλ ηηο ζπληάμεηο ηνπο ε λα θαηαληήζνπλ πεληρξά επηδόκαηα! 
 
πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο, 

 
Δρνπκε θζάζεη ζην θαη 5΄ 
 
ΘΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΩΡΑ! 
 
Γηα ηελ εμεύξεζε νξηζηηθήο ιύζεο ώζηε  
 
Να ζπλερηζηεί απξόζθνπηα ε θαηαβνιή ηωλ ζπληάμεωλ ζε όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο θαη 
ζηνπο κειινληηθνύο (αζθαιηζκέλνπο κέρξη 31/12/92) νη νπνίνη εληάρηεθαλ ππνρξεωηηθά ζην 
ΔΣΔΑΜ θαη ην ΔΣΑΣ. 

 

 

  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200203748269949&set=o.412174515498897&type=1&relevant_count=1&ref=nf

