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1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α.ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα (Ιδρυτικός Νόμος 271/76
ΦΕΚ48/76 ΤΑ):
1. Οι υπό του ΙΚΑ Συνταξιοδοτούμενοι, τέως Υπάλληλοι των Τραπεζών –
Μελών του Τομέα, υπάγονται υποχρεωτικώς εις την ασφάλιση του
Ταμείου.
2. Η Ασφαλιστική Ικανότητα, μετά την οριστική αποχώρηση από την
Τράπεζα, ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ, (για όσους δεν
συνταξιοδοτούνται).
Για τη συνέχιση χωρίς διακοπή της ασφάλισης, μετά την αποχώρηση από
την εργασία, ο προς συνταξιοδότηση Ασφαλισμένος πρέπει:
Α1) Συνταξιοδότηση από ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΕΑ (ΙΚΑ) – Γήρατος, Αναπηρική κλπ.
1. Πριν τη μετάβαση στον ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΕΑ, για τη διαδικασία
της
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, παραλαμβάνετε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
από το Τμήμα
Μητρώου, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ, για την παρακράτηση και απόδοση της
αναλογούσας εισφοράς (6%), υπέρ ΕΟΠΥΥ, με Ασφαλιστικό Φορέα
(Βιβλιάριο Ασθενείας) το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Κώδικας Κράτησης Ασθένειας –
12 - ) .
Με την ανωτέρω Επιστολή και μετά την συνταξιοδότησή σας δεν θα
αντιμετωπίσετε πρόβλημα στο μέλλον, με την Ασφαλιστική σας Ικανότητα
μέσω του Συστήματος ΑΤΛΑΣ, για θέματα Παροχών μέσω ΕΟΠΥΥ, τυχόν
Νοσηλείας
ή
χρήση
της
Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης
–
Παραπεμπτικού, καθώς η Ασφαλιστική σας Ικανότητα, θα αντιστοιχεί στο
Βιβλιάριο Ασθενείας του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, το οποίο και θα έχετε στην κατοχή
σας.
Η Επιστολή πρέπει να παραλαμβάνεται υποχρεωτικά από τους
Ασφαλισμένους και σε περιπτώσεις διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής
Αίτησης Συνταξιοδότησης.
2. Η ανωτέρω επιστολή εκδίδεται σε δύο πρωτότυπα, τα οποία υποβάλλονται
μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά στο ΙΚΑ, για την έκδοση της Απόφασης
Συνταξιοδότησης.
3. Το ΙΚΑ υπογράφει για την παραλαβή στο δεύτερο πρωτότυπο και εν συνεχεία
ο Ασφαλισμένος το επιστρέφει στον Τομέα.
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4. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και της παρακράτησης της
εισφοράς 6% από το ΙΚΑ, για τον Κλάδο Ασθενείας, είναι αυτή που καθορίζει
και τη συνέχιση ασφάλισης στον Τομέα, ως Συνταξιούχου πλέον.
5. ΠΡΟΣΟΧΗ: επειδή οι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ Αποφάσεις Συνταξιοδότησης συνήθως
εκδίδονται πέραν των 6 μηνών, ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να ζητά
κατά την υποβολή της Αίτησης Συνταξιοδότησής του στο ΙΚΑ, να του
εκδοθεί ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ (εκδίδεται εντός 3
μηνών), αντίγραφο της οποίας θα προσκομίσει άμεσα στο Τμήμα
Μητρώου (μαζί με το Βιβλιάριο Ασθενείας), για την αλλαγή Κατηγορίας
Ασφαλισμένου (από εν Ενεργεία σε Συνταξιούχο), με σκοπό την ΙΣΧΥ
της Ασφαλιστικής Ικανότητας. Στην συνέχεια θα καταθέσει στο Τμήμα
Μητρώου, όταν εκδοθεί, και την Οριστική Απόφαση Συνταξιοδότησης.
6. Μετά την έκδοση της Οριστικής Απόφασης Συνταξιοδότησης, αντίγραφό της
προσκομίζεται (υποχρεωτικά) άμεσα στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα (μαζί
με το Βιβλιάριο Ασθενείας), για την αλλαγή Κατηγορίας Ασφαλισμένου (από
εν Ενεργεία σε Συνταξιούχο), έστω και εάν έχει προηγηθεί η Προσωρινή
Απόφαση, με σκοπό την ΙΣΧΥ της Ασφαλιστικής Ικανότητας.
Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης Προσωρινής ή Οριστικής
Απόφασης Συνταξιοδότησης (λόγω διαδοχικής Ασφάλισης, εξαγοράς
Ενσήμων, εξαγοράς χρόνου Στρατού, Σπουδών κλπ) εντός του 6μηνου από
την αποχώρηση από την Τράπεζα (και μέχρι αυτή να εκδοθεί και να
προσκομισθεί στο Τμήμα Μητρώου) , εναλλακτικά ο ασφαλισμένος δύναται
να προσκομίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το ΙΚΑ ότι έχει υποβάλλει Αίτηση για
Απονομή Σύνταξης, της οποίας δεν εξεδόθη ακόμα η σχετική απόφαση και
ότι: α) θα δικαιωθεί συντάξεως από…………….. ή β) έχει θεμελιώσει
δικαίωμα για σύνταξη ή γ) πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη.
Α2) Συνταξιοδότηση από ΕΙΔΙΚΟ (Προσυνταξιοδοτικό / Επικουρικό) ΤΑΜΕΙΟ
– ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ –
Σε περίπτωση άμεσης θεμελίωσης Δικαιώματος Καταβολής Σύνταξης, αμέσως
μετά από την αποχώρηση από την Τράπεζα, από ΕΙΔΙΚΟ (Προσυνταξιοδοτικό
/ Επικουρικό) ΤΑΜΕΙΟ, και εφ’όσον ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ταυτόχρονα
Αίτηση για Συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ:
1. Προσκομίζει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, είτε την Απόφαση Συνταξιοδότησης, είτε την
Βεβαίωση Θεμελίωσης Δικαιώματος Καταβολής Σύνταξης του Ειδικού
Ταμείου, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης παρακράτησης της
εισφοράς (6%). Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης Απόφασης
Συνταξιοδότησης και Βεβαίωσης της παρακράτησης του 6% (πέραν του
6μηνου), προσκομίζεται η πρώτη απόδειξη καταβολής του Βοηθήματος –
Επικουρικής – Προσυνταξιοδοτικού, στην οποία εμφανίζεται η παρακράτηση
της εισφοράς, για τον Κλάδο Ασθένειας.
2. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι από την Τράπεζα Πίστεως, συνταξιοδοτούμενοι
αρχικά ΜΟΝΟΝ από το ΕΤΑΤ (πρώην Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού
Τραπέζης Πίστεως), προσκομίζουν συμπληρωμένο το ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ που
τους παραδίδει το ΕΤΑΤ το οποίο απευθύνεται στον Τομέα.
3. Η Βεβαίωση ή το Ειδικό Έντυπο προσκομίζεται ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ (μαζί με το Βιβλιάριο Ασθενείας), για την αλλαγή Κατηγορίας
Ασφαλισμένου (από εν Ενεργεία σε Συνταξιούχο), με σκοπό την ΙΣΧΥ της
Ασφαλιστικής Ικανότητας.
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Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης Απόφασης ή Βεβαίωσης
Συνταξιοδότησης, με παρακράτηση εισφοράς 6% για τον Κλάδο Ασθένειας,
εντός του 6μηνου από την αποχώρηση από την Τράπεζα (και μέχρι αυτή
να εκδοθεί και να προσκομισθεί στο Τμήμα Μητρώου) , εναλλακτικά ο
Ασφαλισμένος δύναται να προσκομίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι έχει υποβάλλει
Αίτηση για Απονομή Σύνταξης, της οποίας δεν εξεδόθη ακόμα η σχετική
απόφαση και ότι: α) θα δικαιωθεί συντάξεως από…………….. ή β) έχει
θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη ή γ) πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις
για σύνταξη.
Α3) Συνταξιούχοι σε Αναστολή (από Κύριο ή Προσυνταξιοδοτικό / Επικουρικό
Φορέα)
Για τους Ασφαλισμένους οι οποίοι, μετά την αποχώρησή τους από την
Τράπεζα εμπίπτουν σε αυτή την Κατηγορία, η ασφάλισή τους στον Τομέα,
διακόπτεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου.
Εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα της συνέχισης της ασφάλισης, με
την καταβολή ολοκλήρου του ποσού της εισφοράς ( 6%), από αυτούς τους
ίδιους (Αυτασφάλιση), προσκομίζοντας την Απόφαση Συνταξιούχου σε
Αναστολή, που αναφέρει την χρονική διάρκεια της Αναστολής και το
ποσό της Συντάξεως.
Οι ενδιαφερόμενοι, δεν πρέπει να έχουν αποκτήσει, εν τω μεταξύ,
δικαίωμα Ασφάλισης, σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα.
Η Αυτασφάλιση αρχίζει και διακόπτεται πάντα από την ημερομηνία
υποβολής της αντίστοιχης αίτησης.
Β.ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Β1)

Αποχώρηση
Χωρίς
Συνταξιοδότηση
–
Αυτασφάλιση
βάσει
Π.Δ.180 αρ.2 (20ετία)
Για τους ασφαλισμένους που αποχωρούν από την Τράπεζα, χωρίς να έχουν
άμεσα δικαίωμα Συνταξιοδότησης, η ασφάλιση τους ισχύει μόνο για έξι (6)
μήνες, από την ημερομηνία αποχώρησης.
Μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών, η λήξη της ασφάλισης επέρχεται τόσο
για τον Άμεσα Ασφαλισμένο, όσο και για τα Μέλη που τυχόν έχει ασφαλίσει.
Η ασφάλιση μετά τους έξι (6) μήνες, μπορεί να συνεχιστεί, εφόσον έχουν
συμπληρώσει είκοσι (20) έτη τουλάχιστον, συνεχούς Υπηρεσίας, σε
οποιαδήποτε συμμετέχουσα στο Ταμείο Τράπεζα.
Οι ενδιαφερόμενοι, δεν πρέπει να έχουν αποκτήσει εν τω μεταξύ, δικαίωμα
ασφάλισης σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα και εφόσον επιθυμούν τη συνέχιση
της Aσφάλισης (Αυτασφάλιση) μετά την παρέλευση του Εξαμήνου που
δικαιούνται, καταβάλλουν οι ίδιοι των σύνολο των εισφορών (Εργοδότου και
ασφαλισμένου). Για τον υπολογισμό των εισφορών, απαιτείται τα τελευταίο
Εκκαθαριστικό της Mισθοδοσίας σας (τελευταίος μήνας εργασίας).
Δικαίωμα παροχών έχουν, οι ασφαλισμένοι μετά την πάροδο τριμήνου
από την ημερομηνία Αίτησης Υπαγωγής στην Αυτασφάλιση, ΕΚΤΟΣ
ΕΑΝ, Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ.
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Η Αυτασφάλιση αρχίζει και διακόπτεται πάντα από την ημερομηνία
υποβολής της αντίστοιχης Αίτησης.
Β2) Εφόσον ζητηθεί, η παραίτηση του δικαιώματος συνέχισης της ασφάλισης,
πριν από την λήξη του ανωτέρω εξαμήνου, όπως π.χ. για την ένταξη στην
ασφάλιση άλλου Φορέα (από ΙΔΙΟ δικαίωμα και όχι για ασφάλιση ως
Προστατευόμενο Μέλος), ο ασφαλισμένος προσκομίζει στον Τομέα:
1. Αίτηση (Άμεσα Ασφαλισμένου) με την οποία ζητείται, η απασφάλιση
από τον Τομέα και η έκδοση σχετικής βεβαιώσεως, εφόσον το
επιθυμεί.
2. Το Βιβλιάριο Ασθενείας, προκειμένου να ακυρωθεί.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που δηλώνει: «Δεν επιθυμώ να
κάνω χρήση του υπολοίπου του Εξαμήνου, από την ημερομηνία
αποχώρησης μου από την Τράπεζα, το οποίο δικαιούμαι».
Όταν ο Άμεσα Ασφαλισμένος δεν παρίσταται, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής του, στην αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/86.
Β3) Για τις περιπτώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ από την
Τράπεζα, η Ασφαλιστική Ικανότητα ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ και το
Βιβλιάριο Ασθενείας του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ
σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα, από την ημερομηνία
αποχώρησης από την Τράπεζα (εφόσον δεν ακολουθεί Άμεση
Συνταξιοδότηση).
Η Ασφαλιστική Κάλυψη, που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα
Εθελουσίας Εξόδου, αφορά Ασφάλιση που παρέχει η Τράπεζα, μέσω
Ιδιωτικής Ασφαλιστικής ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.
Β4) Για την ασφαλιστική ικανότητα Πρώην υπαλλήλων, με την ιδιότητα:
Α) Επιδοτούμενων Ανέργων Β) Ανέργων 29-55ετών, συμβουλευτείτε την
Ανακοίνωση Νο.182/27-2-2013, στο site του Τομέα www.taapt.gr , στις
Έκτακτες Ανακοινώσεις.

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Στις περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της εργασίας στην Τράπεζα, όπως:
1. Άδεια Άνευ Αποδοχών
2. Γονική Άδεια Άνευ Αποδοχών
3. Σπουδαστική Άδεια Άνευ Αποδοχών
4. Στράτευση
5. Διακοπή Μισθοδοσίας
Παύει αυτομάτως το δικαίωμα ασφάλισης στον Τομέα, για την χρονική
περίοδο, που ορίζεται η διακοπή της εργασίας.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις 2 και 3 (Γονική Άδεια Άνευ Αποδοχών και
Σπουδαστική Άδεια Άνευ Αποδοχών) οι Ασφαλισμένοι εφόσον το
επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα της συνέχισης της Ασφάλισης, με την
καταβολή ολοκλήρου του ποσού της εισφοράς, από αυτούς τους ίδιους
(Αυτασφάλιση).
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙA (Σε Προσωρινή ή Οριστική Διακοπή Εργασίας)
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Σε περίπτωση Προσωρινής ή Οριστικής Διακοπής Εργασίας και σύμφωνα με το
άρθρο 24 παρ.1 εδ.β ΠΔ.554/ΦΕΚ 182/ΤΑ 77 του Καταστατικού του Ταμείου, όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 276/ΦΕΚ 49/ΤΑ 82 <<Ασφαλισμένος που
διατελεί σε περίθαλψη οποιασδήποτε φύσεως και αποβάλλει για οποιονδήποτε λόγο
την ιδιότητα του Ασφαλισμένου, δικαιούται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, μετά την γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας, να συνεχίσει τη θεραπεία,
που έχει αρχίσει μέχρι την αποθεραπεία του και εφόσον δεν έχει υπαχθεί για
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο Φορέα>>.
Αναφορικά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής, της άνω Καταστατικής Διάταξης, πρέπει
ο Ασφαλισμένος να επικοινωνήσει με το Τμήμα Μητρώου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε κάθε περίπτωση Προσωρινής ή Οριστικής Διακοπής Εργασίας:
• Απαγορεύεται η οποιασδήποτε μορφή χρήσης των παροχών
από τον Τομέα (παροχές σε Χρήμα / ΤΑΥΤΕΚΩ – παροχές σε
Είδος / ΕΟΠΥΥ)
• Το Βιβλιάριο Ασθενείας, μετά την παρέλευση του εξαμήνου,
επιστρέφεται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στον Τομέα,
προκειμένου να ακυρωθεί και να επιστραφεί στον Άμεσα
Ασφαλισμένο.
• Η παρακράτηση, καθώς και η χρήση του Βιβλιαρίου Ασθενείας,
το οποίο ανήκει στην κυριότητα του Ταμείου, αποτελεί
παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά. Ο Τομέας επιφυλάσσεται
ρητά κάθε δικαιώματός του, Αστικής ή Ποινικής φύσεως.
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