
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   127    ΑΘΗΝΑ, 14.7.2014 
 
 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ  

 

 
Συνάδελφοι, 

 Με  απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου Αυτασφαλείας αρχίζει η καταβολή του 

εφάπαξ σε (300) περίπου συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν εντός του 2012 

και  2013 και  σε ακόμη (110) συναδέλφους μέχρι τέλους Ιουλίου. 

Το ποσό αφορά για κάποιους και τις τρεις δόσεις, για άλλους τις δύο 

πρώτες δόσεις και για κάποιους  την πρώτη δόση που δικαιούνται οι συνάδελφοι 

σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου Αυτασφαλείας, η οποία  

προβλέπει ότι η παροχή  θα εξοφλείται σε τρεις δόσεις εντός 30 μηνών από τη 

συνταξιοδότηση του κάθε συναδέλφου ως εξής:  

Α) η πρώτη δόση θα καταβάλλεται μετά από έξι μήνες με την προϋπόθεση  

ότι στο Ταμείο θα υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Β) η δεύτερη δόση μετά από 18 μήνες και η Τρίτη δόση μετά από 30 

μήνες από την ημερομηνία επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης 

(ημερομηνία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος).  

  

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΕΙ 

Συνάδελφοι, 

Στην περίπτωση που το Συμβούλιο Επικρατείας αποδεχτεί την προσφυγή, 

της ομάδας των συναδέλφων-συνταξιούχων που αποχώρησαν το 2012-2013 

και της ομάδας που αποχώρησαν με την πρόσφατη εθελούσια έξοδο θα έχουμε, 

σχεδόν βέβαια,  τα αποτελέσματα που υπήρξαν  πρόσφατα στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ.  

Τη διάλυση του Ταμείου. 

 Ο ΣΥΕΤΕ καλεί για μια ακόμη φορά, το Σύλλογο Συνταξιούχων και 

τους συναδέλφους που προσέφυγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας να 

αποσύρουν την προσφυγή τους γιατί κινδυνεύουν να βάλουν 



ταφόπλακα στο Ταμείο μας, αδιαφορώντας για τους εν ενεργεία  

συναδέλφους τους, ενώ ξέρουν ότι και οι ίδιοι θα ζημιωθούν εφόσον το 

Συμβούλιο Επικρατείας αποδεχτεί την  προσφυγή τους. 

Το γνωρίζουν γιατί  έχουν ενημερωθεί επανειλημμένα και από τη 

Διοίκηση του Ταμείου ότι το Ταμείο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο 

ύψος των παροχών που προέβλεπε το παλαιό καταστατικό  λόγω του 

κουρέματος των ομολόγων και της μείωσης της αξίας των μετοχών της 

ΕΤΕ που κατείχε.   

Συνάδελφοι, 

 Ο ΣΥΕΤΕ για τις εξελίξεις σ’ αυτό το θέμα θα σας κρατά ενήμερους.  

   

 
 

 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  
  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Μάκης Κατσίκας 
 
 


