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Τέως  Ταμείο  Ασφάλισης  Υπαλλήλων  Τραπεζών  και  Επιχειρήσεων 

Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)‐ Συνοπτική παρουσίαση 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΕΑΠ‐ΟΤΕ,  Τομέας  Επικουρικής  Ασφάλισης 

Προσωπικού ΟΤΕ 

  ΤΕΑΠ‐ΕΡΤΤ,  Τομέας  Επικουρικής  Ασφάλισης 

Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού 

  ΤΕΑΠ‐ΕΤΒΑ,  Τομέας  Επικουρικής  Ασφάλισης 

Προσωπικού ΕΤΒΑ 

  ΤΕΑΠ‐ΕΛΤΑ,  Τομέας  Επικουρικής  Ασφάλισης 

Προσωπικού ΕΛΤΑ 

  ΚΑΠ‐ΔΕΗ,  Κλάδος  Ασφάλισης  Προσωπικού  ΔΕΗ 

ως προς την Επικουρική Ασφάλιση 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ 

  Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ 

  Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Πίστεως, Γενικής 

και American Express   

  Τομέας  Ασθένειας  Προσωπικού  Εμπορικής 

Τράπεζας 

  Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ 

  Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ 

  Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής «Η 

ΕΘΝΙΚΗ» 

  Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΔΕΗ 

  Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ 

  Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ 

  Τομέας  Πρόνοιας  Προσωπικού  Εμπορικής 

Τράπεζας 
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  Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ 

  Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής και           

Λαϊκής Τράπεζας 

 

1. Ίδρυση και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις ΤΑΥΤΕΚΩ 

  Το  Ταμείο  Ασφάλισης  Υπαλλήλων  Τραπεζών  και  Επιχειρήσεων  Κοινής  Ωφέλειας 

(ΤΑΥΤΕΚΩ)  συστάθηκε  με  τον Νόμο 3655/20081  ως ΝΠΔΔ.  Αρχικά  αποτελούσε  συνένωση 

είκοσι  (20)  παλαιότερων  ανεξάρτητων  ασφαλιστικών  ταμείων  που  συγκροτούσαν  τους 

τομείς  του,  με  σκοπό  την  απονομή  επικουρικής  σύνταξης,  παροχών  υγείας  και  εφάπαξ 

βοηθήματος στους ασφαλισμένους των αντίστοιχων τομέων του.  

  α) Ίδρυση ΤΑΥΤΕΚΩ 

 

  Βάσει  των  άρθρων  70‐83  του  Ν.  3655/2008,  συνιστάται  το  Ταμείο  Ασφάλισης 

Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία 

του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στις διατάξεις του Ν. 3655/2008 

ορίζεται ότι  τα εντασσόμενα ταμεία ή κλάδοι αποτελούν «τομείς»  του ταμείου στο οποίο 

εντάσσονται. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 70 του νόμου, οι τομείς του ΤΑΥΤΕΚΩ, οι 

οικείες  καταστατικές  διατάξεις  των  αντίστοιχων  εντασσόμενων  ταμείων  και  κλάδων 

καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των ιδρυόμενων τομέων.  

  Οι  τομείς αυτοί  έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια,  δηλαδή καταρτίζουν 

ετήσιους προϋπολογισμούς‐ισολογισμούς και απολογισμούς,  τηρούν λογιστικά βιβλία και 

συμβάλλουν, σύμφωνα με το εδαφ. αια της παρ. 2 του άρθρου 78 του νόμου, σε ποσοστό 

συμμετοχής,  στις  γενικές  δαπάνες  διοίκησης  και  λειτουργίας  του  ταμείου.  Άλλωστε, 

σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «… τηρούνται ειδικοί διακριτοί λογαριασμοί για κάθε 

εντασσόμενο  ως  τομέα  ταμείο…»  Δηλαδή  δεν  αναμειγνύονται  τα  αποθεματικά  και  η 

περιουσία  των  οργανισμών.  Ο  κάθε  τομέας  θα  συνεισφέρει  στα  λειτουργικά  έξοδα  του 

νέου  οργανισμού  ανάλογα  με  τα  έσοδά  του.  Οι  έντεκα  (11)  τομείς  του  ΤΑΥΤΕΚΩ,  με  την 

ιδιαιτερότητα των καταστατικών τους διατάξεων, δημιουργούν πρόβλημα δυσεπίλυτο. 

  Το  Ταμείο  Ασφάλισης  Υπαλλήλων  Τραπεζών  και  Επιχειρήσεων  Κοινής  Ωφέλειας 

(ΤΑΥΤΕΚΩ) ιδρύθηκε και αυτό με τον Ν. 3655/2008 και έχει Κλάδους Πρόνοιας και Υγείας. 

  

                                                            

1 Άρθρο 70 του Ν. 3655/2008, ΦΕΚ 58 Ά της 3‐4‐2008. 
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  Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 

 ΤΕΑΠ‐ΟΤΕ, Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ 

 ΤΕΑΠ‐ΕΡΤΤ, Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού 

 ΤΕΑΠ‐ΕΤΒΑ, Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ 

 ΤΕΑΠ‐ΕΛΤΑ, Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ 

 ΚΑΠ‐ΔΕΗ, Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ ως προς την Επικουρική Ασφάλιση 

 

  Κλάδος Υγείας  

 Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ 

 Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ 

 Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Πίστεως, Γενικής και American Express 

 Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας 

 Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ 

 Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ 

 Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

 Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ 

 

  Κλάδος Πρόνοιας  

 Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΔΕΗ 

 Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ 

 Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ 

 Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας 

 Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ 

 Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας 

  β) Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις ΤΑΥΤΕΚΩ 

  Μια σειρά διαθρωτικών αλλαγών στον τομέα των ασφαλιστικών ταμείων τα δύο (2) 

τελευταία χρόνια επηρέασε τη δομή και άλλαξε τις αρμοδιότητες του ΤΑΥΤΕΚΩ.  

  Με τον Ν. 4052/2012 ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης εντάσσεται από 01/07/2012 

στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. 
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  Αντιστοίχως, με τον Νόμο 4052 /20122 από την 1/5/2012 οι κλάδοι ασθένειιας του 

ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ. 

 

2. Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 

  Με την παρ. 7 του άρθρου 45 του Ν. 4052/2012 προβλέπεται ότι η κινητή και ακίνητη 

περιουσία του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΤΑΤ, που είναι 

ενιαία,  κατανέμεται,  με  απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και 

Πρόνοιας,  έπειτα  από  οικονομική  μελέτη,  μεταξύ  του  ΕΤΕΑ  και  του  αντίστοιχου  Κλάδου 

Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και του ΕΤΑΤ. 

  Επίσης,  σύμφωνα με  το δεύτερο  εδάφιο  της παρ. 1  του άρθρου 47  του ανωτέρω 

νόμου, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ, εξακολουθούν 

να  εφαρμόζονται  οι  καταστατικές  διατάξεις  των  εντασσόμενων  ταμείων‐τομέων  και 

κλάδων, η γενικότερη νομοθεσία και ο Ν. 4046/2012 όπως ισχύουν.3 

 

3. Κλάδος Υγείας 

  Οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ από 01/05/2012 είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και, 

ως εκ τούτου, απολαμβάνουν ισότιμα με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του Οργανισμού 

τις υπηρεσίες που παρέχονται: 

 Από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση, παρακλινικές 

εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή κ.λπ.). 

 Από  τις  υγειονομικές  δομές  του  Οργανισμού  (Μονάδες  Υγείας  πρώην  ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ), 

Κρατικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ κ.λπ. 

 Από  τους  συμβεβλημένους  με  τον  Οργανισμό  ιατρούς  και  παρόχους  υγείας  (οι 

πληροφορίες  για  τους  παρόχους  υγείας  και  τους  συμβεβλημένους  ιατρούς  είναι 

αναρτημένες στην  ιστοσελίδα  του ΕΟΠΥΥ,  στις  ιστοσελίδες  των  ενταχθέντων στον 

Οργανισμό φορέων, στο τηλεφωνικό κέντρο 184, καθώς και στα ΚΕΠ. 

 Επιπλέον  οι  ασφαλισμένοι  ΤΑΥΤΕΚΩ  εξυπηρετούνται  και  από  τα  ιατρεία  των 

επιμέρους τομέων του ΤΑΥΤΕΚΩ. 

                                                            

2 Άρθρο 13 παρ. 17 (ΦΕΚ 41/Α/1‐3‐ 2012). 
3 Απόφαση 27/03/2013, Α.Π.: Φ21250/4231/165 με θέμα: Ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο 
Ενιαίο  Ταμείο  Επικουρικής  Ασφάλισης  (ΕΤΕΑ)  και  μετατροπής  των  εξαιρούμενων  τομέων  σε 
επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης – ΝΠΙΔ. 
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  Οι  ασφαλισμένοι  του  ΤΑΥΤΕΚΩ από 1/5/2012  εξυπηρετούνται  για  παροχή  σε  είδος 

σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. 

  Όσον αφορά την απόδοση δαπάνης σε είδος, αυτή θα εξακολουθήσει να γίνεται για 

τους  ασφαλισμένους  από  τις  ήδη  υπάρχουσες  υπηρεσίες  παροχών  του  ΤΑΥΤΕΚΩ  για  το 

μεταβατικό στάδιο και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των Περιφερειακών Υπηρεσιών Παροχών 

του ΕΟΠΥΥ. 

  Η  παροχή  δευτεροβάθμιας  φροντίδας  (νοσοκομειακή  περίθαλψη)  παρέχεται  στους 

ασφαλισμένους  του  ΤΑΥΤΕΚΩ από  τους  συμβεβλημένους  παρόχους  υγείας  με  τον  ΕΟΠΥΥ 

(Νοσοκομεία ΕΣΥ, συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, αγροτικά ιατρεία κ.λπ.) και σύμφωνα 

με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. 

  Επιπλέον  από  1/5/2012  οι  υπηρεσίες  και  οι  αρμοδιότητες  ως  προς  την  παροχή 

υπηρεσιών  υγείας  σε  είδος  των  Κλάδων  Υγείας  του  ΤΑΥΤΕΚΩ  (ΤΑΠ‐ΟΤΕ,  ΤΑΠ‐ΗΣΑΠ,  ΤΑΠ‐

ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ) και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (παρ. 17 του άρθ. 13 

του Ν. 4052/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του Ν. 4075/2012, ΦΕΚ 89 Α΄ 

/11‐4‐2012) εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Λίγους μήνες αργότερα εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και 

οι τομείς ΤΑΠ‐ΕΤΒΑ, ΤΑΠ‐ΕΤΕ και ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (καταργήθηκε η παράγραφος 14 του άρθρου 

43  του Ν. 4075/2012). Μετά  τις αλλαγές αυτές στον  χώρο  των ασφαλιστικών  ταμείων,  οι 

λειτουργίες  και  αρμοδιότητες  του  ΤΑΥΤΕΚΩ  διαχωρίζονται  στον  Κλάδο  Υγείας  και  στον 

Κλάδο Πρόνοιας. 

  Ο Κλάδος Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ προβλέπει παροχές σε είδος και σε χρήμα. 

 

 Οι παροχές σε χρήμα  

  Η  χορήγηση  παροχών  σε  χρήμα  διέπεται  από  τις  διατάξεις  των  κανονισμών  των 

οικείων  τομέων  του  Κλάδου  Υγείας  (ΤΑΠ‐ΟΤΕ,  ΤΑΠ‐ΕΤΒΑ,  ΤΑΠΑΕ  ΕΘΝΙΚΗ,  ΤΑΠ‐ΕΤΕ,  ΤΑΠ‐

ΗΣΑΠ, ΤΑΠ‐ΗΛΠΑΠ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και του Τομέα Πρόνοιας και Παιδικής Μέριμνας του ΚΑΠ‐

ΔΕΗ.  Οι  ανωτέρω  Τομείς  Υγείας  θα  λειτουργούν  οργανωμένοι  πλέον  σε  έναν  ενιαίο 

λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. 

 

 Ασφάλιση και έκδοση βιβλιαρίων ασθένειας 

  Η ασφάλιση και ειδικότερα η έκδοση βιβλιαρίων ασθένειας (και η θεώρησή τους) για 

τους  ασφαλισμένους  όλων  των  εντασσόμενων  στον  ΕΟΠΥΥ  Τομέων  και  Κλάδων  Υγείας 

(ΤΑΠ‐ΟΤΕ, ΤΑΠ‐ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ, ΤΑΠ‐ΕΤΕ, ΤΑΠ‐ΗΣΑΠ, ΤΑΠ‐ΗΛΠΑΠ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΚΑΠ‐
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ΔΕΗ), η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας 

(ΕΚΑΑ),  καθώς  και  αρμοδιότητες  συναφείς  με  τα  μητρώα  των  ασφαλισμένων  (άρθρο 44, 

παρ. 4 του Ν. 4075/12). 

 

 Είσπραξη εισφορών σε χρήμα 

  Η είσπραξη των εισφορών του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα  (άρθρο 47, παρ. 2 

του Ν. 4075/12 και άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3918/2011). 

 

4. Κλάδος Πρόνοιας 

  Στον  Κλάδο  Πρόνοιας  του  ΤΑΥΤΕΚΩ  εντάσσεται  η  χορήγηση  εφάπαξ  παροχών 

πρόνοιας των τομέων ΤΠΠ‐ΟΤΕ, ΤΠΠ‐ΟΣΕ, ΤΠΠ‐ΔΕΗ, ΤΠΠ‐ΕΤΕ, ΤΠΠ‐ΕΡΤΤ, ΤΠΠ‐ΙΛΤ.  

  Οι  τομείς αυτοί διατηρούν  την οικονομική και λογιστική αυτοτέλειά  τους και έχουν 

τις δικές τους καταστατικές διατάξεις. 

 

 Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΔΕΗ  

  Από  την  1/10/2008  ο  Κλάδος  Πρόνοιας  του  Οργανισμού  Ασφάλισης  Προσωπικού 

ΔΕΗ  εντάχθηκε  στο  ΤΑΥΤΕΚΩ,  με  πλήρη  λογιστική  και  οικονομική  αυτοτέλεια,  ως  Τομέας 

Πρόνοιας  Προσωπικού  ΔΕΗ,  αλλά  με  τη  Φ.  80000/28375/1942  (ΦΕΚ.  38/14‐1‐2013) 

ορίστηκε  νέα  οργανωτική  δομή  ΤΑΥΤΕΚΩ,  ως  Κλάδος  Ασφάλισης  Προσωπικού 

(ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ‐ΔΕΗ). 

  Στον Κλάδο είναι ασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ που παρέχουν εξαρτημένη 

εργασία άνω των έξι (6) μηνών. 

  Σκοπός του Κλάδου είναι η χορήγηση Παροχών Πρόνοιας σε χρήμα στους μισθωτούς 

ΔΕΗ  (ενεργούς  ασφαλισμένους)  και  στους  συνταξιούχους,  καθώς  και  η  χορήγηση  εφάπαξ 

βοηθήματος στους ασφαλισμένους στον Κλάδο και,  σε περίπτωση θανάτου,  στα μέλη  της 

οικογένειάς τους. 

  Αρμόδια Διεύθυνση του ΤΑΥΤΕΚΩ για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος είναι η 

Διεύθυνση Παροχών Πρόνοιας. Η  ίδια Διεύθυνση είναι αρμόδια για  τη  χορήγηση μόνο σε 

συνταξιούχους των κάτωθι παροχών πρόνοιας σε χρήμα: 

 

• επίδομα κυοφορίας και θηλασμού 

• έξοδα κηδείας 
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• εξωιδρυματικό επίδομα 

• δάνεια 

• κατασκηνώσεις  και  βρεφονηπιακούς  σταθμούς,  για  λογαριασμό  και  κατ’ 

εξουσιοδότηση της ΔΕΗ 

• έκτακτα χρηματικά βοηθήματα 

 

      Για τη χορήγηση αντίστοιχων Παροχών Πρόνοιας σε χρήμα για τους μισθωτούς ΔΕΗ 

αρμόδιο είναι το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης Μητρώου και Παροχών. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Κατηγορία Ασφαλισμένος 

 

Εργαζομένου 

 

Συνταξιούχου 

  

Ασφαλισμένοι μέχρι την 31/12/1992  4 %  1% 

Ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993  4%  1% 

 

 Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ 

  Από  την  1/10/2008  ο  Κλάδος  Πρόνοιας  του  Ταμείου  Αρωγής  Προσωπικού  ΟΤΕ 

εντάχθηκε  στο  ΤΑΥΤΕΚΩ,  με  πλήρη  λογιστική  και  οικονομική  αυτοτέλεια  ως  Τομέας 

Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ. 

  Στον Τομέα ασφαλίζονται όλοι οι μισθωτοί του ΟΤΕ, οι δικηγόροι που παρέχουν τις 

υπηρεσίες  τους  στον ΟΤΕ  με  πάγιες  περιοδικές  αμοιβές,  οι  εργαζόμενοι  των  θυγατρικών 

εταιρειών  του  ΟΤΕ,  καθώς  και  οι  ασφαλισμένοι  του  τομέα  που  αναλαμβάνουν  θέσεις 

διοικήσεως στον ΟΤΕ ή σε επιχειρήσεις του Δημόσιου Τομέα ή κυβερνητικές θέσεις για το 

διάστημα που τις κατέχουν (Π.Δ. 40/1998). 

Σκοπός του Τομέα είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του και, σε 

περίπτωση θανάτου, στα μέλη της οικογένειάς τους. 
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Ασφαλιστικές Εισφορές 

 

Κατηγορία ασφαλισμένου  Εισφορά 

εργαζομένου 

Βάση υπολογισμού της εισφοράς 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 

ΤΗΝ 31/12/1992 

4%  O υπολογισμός  των  εισφορών  γίνεται  επί 

των  καταβαλλομένων  μηνιαίων  τακτικών 

αποδοχών,  στις  οποίες  περιλαμβάνονται 

τα  δώρα  εορτών  Χριστουγέννων,  Πάσχα 

και το επίδομα αδείας. Οι αποδοχές αυτές 

δεν  μπορεί  να  υπερβαίνουν  το  ανώτερο 

καταληκτικό  μισθολογικό  κλιμάκιο  του 

ΟΤΕ,  προσαυξημένο  κατά  το 

χρονοεπίδομα,  το  επίδομα  οικογενειακής 

κατάστασης και τα επιδόματα της τεχνικής 

και  επιστημονικής  εξειδίκευσης,  όπως 

αυτά  ισχύουν  κάθε  φορά.

Σε  εισφορές  δεν  υπόκεινται  το  επίδομα 

ταμειακής  διαχειρίσεως,  η  αποζημίωση 

για  υπερωριακή  εργασία,  η  αντιπαροχή 

για  υπηρεσία  τις  Κυριακές  ή  άλλες 

εξαιρέσιμες  ημέρες,  η  αποζημίωση  κατά 

τις  νυχτερινές  ώρες,  η  αποζημίωση  για 

έξοδα  κινήσεως  εκτός  έδρας,  το  επίδομα 

υπαίθρου,  η  αποζημίωση  των 

συμμετεχόντων  σε  συμβούλια,  καθώς  και 

οποιεσδήποτε  άλλες  παροχές  που  δεν 

χορηγούνται παγίως, μονίμως και διαρκώς 

και σε καμία περίπτωση οι έχουσες σχέση 

με την κατεχόμενη θέση (Π.Δ. 196/1996). 

Ασφαλισμένοι μετά την 

1/1/1993 

4%  O υπολογισμός των εισφορών γίνεται επί 

των αποδοχών επί των οποίων 

υπολογίζονται και οι κρατήσεις τους για 

κύρια σύνταξη (άρθρα 37, 32 παρ. 1 και 22 

παρ. 2 του Ν. 2084/1992). 
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 Κλάδος Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ 

  Από την 1/10/2008 το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, 
με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ. 
  Στον  Τομέα  ασφαλίζεται  υποχρεωτικά,  από  την  ημέρα  πρόσληψής  του,  όλο  το 
μόνιμο,  έκτακτο και επί συμβάσει προσωπικό  του Ομίλου ΟΣΕ,  το προσωπικό  του Τομέα, 
καθώς και το ιατροφαρμακευτικό προσωπικό των πιο πάνω φορέων.  
  Επίσης, στην ασφάλιση του Τομέα εξακολουθεί να υπάγεται και το προσωπικό του 
Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ,  το οποίο είχε μεταφερθεί στο ΤΑΠ‐ΟΤΕ,  κατά 
τη  συγχώνευση  των  δύο  φορέων,  καθώς  και  το,  κατά  το  άρθρο  12  του  Ν.  2671, 
μεταφερόμενο προσωπικό του ΟΣΕ σε άλλους φορείς (μεταταχθέντες). 
  Όλοι  οι  ανωτέρω  ασφαλίζονται  υποχρεωτικά,  με  οποιαδήποτε  νομική  μορφή 
σχέσεως εργασίας, οποιασδήποτε διάρκειας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, υπηρετούν ή 
προσλαμβάνονται  για  εκτέλεση  εργασίας  ή  οποιασδήποτε  υπηρεσίας  σχετιζόμενης  με  τη 
λειτουργία  του ΟΣΕ και  των Ταμείων, ανεξαρτήτως  του είδους  και  της προσωρινότητας ή 
όχι της εκτελούμενης εργασίας, του τρόπου και του χρόνου καταβολής της μισθοδοσίας και 
της προέλευσης της δαπάνης από την οποία καλύπτεται αυτή. 
  Σκοπός  του  Τομέα  είναι  η  χορήγηση  εφάπαξ  παροχής  στους  ασφαλισμένους  του 
και, σε περίπτωση θανάτου, στα μέλη της οικογένειάς τους.  

Ασφαλιστικές Εισφορές 

Εισφορές για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 

  Οι  ασφαλισμένοι  καταβάλλουν  για  την  ασφάλισή  τους  εισφορά  4%  που 
υπολογίζεται  επί  του  συνόλου  των  πάσης  φύσεως  αποδοχών,  επιδομάτων  και 
δευτερευουσών απολαβών τους. 
  Ως  δευτερεύουσες  απολαβές  των  ασφαλισμένων  γενικά,  είτε  πραγματοποιούνται 
αυτές είτε όχι, καθορίζονται υποχρεωτικά, για τον υπολογισμό της πιο πάνω εισφοράς, οι 
ακόλουθες, που υπολογίζονται επί των βασικών μισθών και του κάθε είδους επιδόματος, το 
οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος. 
 

 Ποσοστό  70%  για  το  προσωπικό  των  κλάδων  Προσωπικού  Έλξης, 
Προσωπικού  Αμαξοστοιχιών  και  Οδηγών  Αυτοκινήτων,  δηλαδή  για  τους 
Μηχανοδηγούς,  βοηθούς  μηχανοδηγού  Α΄,  βοηθούς  μηχανοδηγού  Β΄, 
Προϊσταμένους  Γραφείου  Προσωπικού  Αμαξοστοιχιών,  Αρχιελεγκτές, 
Ελεγκτές,  Προϊσταμένους  Αμαξοστοιχιών,  Συνοδούς  Αμαξοστοιχιών  και 
οδηγούς Αυτοκινήτων. 

 Ποσοστό  50%  για  τους  Μηχανοστασιάρχες  Έλξης  και  τους 
Αμαξοστασιάρχες. 

 Ποσοστό 30% για όλο το υπόλοιπο προσωπικό. 

  Για το εργατοτεχνικό προσωπικό γενικά, ως βασικός μισθός θεωρείται το 30πλάσιο 
του  βασικού  ημερομισθίου  μαζί  με  τα  επιδόματα  τα  οποία  λαμβάνονται  υπόψη  για  τον 
υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος. 
  Οι  ασφαλισμένοι  καταβάλλουν  επίσης  για  την  ασφάλισή  τους  εισφορά  3%,  που 
υπολογίζεται επί των χορηγούμενων ετησίως δώρων και του επιδόματος αδείας. Στο ποσό 
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εισφοράς  του ασφαλισμένου που  έχει  υπολογιστεί  από  το  επίδομα αδείας  καταβάλλεται 
εισφορά εργοδότη σε ποσοστό 75%. 
  Οι  ασφαλισμένοι  καταβάλλουν  επίσης  εφάπαξ  εισφορά  που  είναι  ίση  με  τη 
διαφορά  του  μισθού  ενός  μήνα  που  λαμβάνουν  και  του  μισθού  ενός  μήνα  που 
διαμορφώνεται μετά την αύξηση του μισθού: 

i. λόγω βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης. 
ii. λόγω χορήγησης επιδόματος χρόνου υπηρεσίας. 

 

Εισφορές για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 

  Οι  ασφαλισμένοι  καταβάλλουν  για  την  ασφάλισή  τους  εισφορά  4%.  Οι  εισφορές 

υπολογίζονται  επί  των  πάσης  φύσεως  αποδοχών,  εξαιρουμένων  των  εκτάκτων  παροχών 

λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας του ασφαλισμένου και των 

μελών της οικογένειάς του. 

 

 Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας 

  Από  την  1/10/2008  ο  Κλάδος  Πρόνοιας  του  Ταμείου  Ασφάλισης  Προσωπικού 
Εμπορικής  Τράπεζας  εντάχθηκε  στο  ΤΑΥΤΕΚΩ,  με  πλήρη  λογιστική  και  οικονομική 
αυτοτέλεια, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας. 
  Στον  Τομέα  είναι  ασφαλισμένοι  όσοι  παρέχουν  κατά  κύρια  απασχόληση 
εξαρτημένη εργασία με αμοιβή από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας, εκτός απ’ όσους η 
εργασιακή τους σύμβαση έχει εμφανή τα στοιχεία της προσωρινότητας. 
  Σκοπός  του  Τομέα  είναι  η  χορήγηση  εφάπαξ  παροχής  στους  ασφαλισμένους  του 

και, σε περίπτωση θανάτου, στα μέλη της οικογένειάς τους. 

  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Κατηγορία 

ασφαλισμένου 

Εισφορά 

εργαζομένου 

Βάση υπολογισμού της εισφοράς 

Ασφαλισμένοι 

μέχρι την 

31/12/1992 

3,50 %  Η  εισφορά  υπολογίζεται  επί  του  βασικού  μισθού 

προσαυξημένου με  τα επιδόματα για οικογενειακά 

βάρη,  πολυετή  υπηρεσία,  βαθμού,  ανθυγιεινής 

εργασίας –που είναι συνέπεια του αντικειμένου της 

προσφερόμενης  εργασίας–,  κανονική  άδεια  και  με 

το  επίδομα  σπουδών,  καθώς  με  και  τα  δώρα 

εορτών  και  τις  αμοιβές  για  υπερωριακή 
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απασχόληση. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

   

Κατηγορία 

ασφαλισμένου 

Εισφορά 

εργαζομένου 

Βάση υπολογισμού της εισφοράς 

Ασφαλισμένοι 

μέχρι την 

31/12/1992 

 

 

Ασφαλισμένοι μετά 

την 1/1/1993 

3,50 % 

 

 

 

4,00% 

Η  εισφορά  υπολογίζεται  επί  του  βασικού  μισθού 

προσαυξημένου με  τα επιδόματα για οικογενειακά 

βάρη,  πολυετή  υπηρεσία,  βαθμού,  ανθυγιεινής 

εργασίας –που είναι συνέπεια του αντικειμένου της 

προσφερόμενης  εργασίας–,  κανονική  άδεια  και  με 

το  επίδομα  σπουδών,  καθώς  και  με  τα  δώρα 

εορτών  και  τις  αμοιβές  για  υπερωριακή 

απασχόληση. 

 Κλάδος Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ 

  Από  την  1/10/2008  ο  Κλάδος  Πρόνοιας  του  Ταμείου  Επικουρικής  Ασφάλισης  και 

Πρόνοιας  Προσωπικού  ΕΡΤ  εντάχθηκε  στο  ΤΑΥΤΕΚΩ,  με  πλήρη  λογιστική  και  οικονομική 

αυτοτέλεια, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ. 

  Στον  Τομέα ασφαλίζεται  υποχρεωτικά  το  προσωπικό  της  ΕΡΤ ΑΕ,  που παρέχει  τις 

υπηρεσίες  του  με  καθεστώς  πλήρους  απασχόλησης,  εφόσον  για  την  εργασία  του  αυτή 

υπάγεται στο ΙΚΑ ή σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης. 

  Σκοπός  του  Τομέα  είναι  η  χορήγηση  εφάπαξ  παροχής  στους  ασφαλισμένους  του 

και, σε περίπτωση θανάτου, στα μέλη της οικογένειάς τους. 
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 Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας 

  Από την 1/10/2008 το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας 

εντάχθηκε  στο  ΤΑΥΤΕΚΩ,  με  πλήρη  λογιστική  και  οικονομική  αυτοτέλεια,  ως  Τομέας 

Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής‐Λαϊκής Τράπεζας. 

  Στον Τομέα είναι ασφαλισμένοι οι υπάλληλοι  της πρώην  Ιονικής‐Λαϊκής Τράπεζας 

που παρείχαν σ’ αυτήν εξαρτημένη εργασία ορισμένου ή αορίστου χρόνου. 

  Σκοπός  του  Τομέα  είναι  η  χορήγηση  εφάπαξ  παροχής  στους  ασφαλισμένους  του 

και, σε περίπτωση θανάτου, στα μέλη της οικογένειάς τους. 

 

Ασφαλιστικές εισφορές 

Κατηγορία ασφαλισμένου  Εισφορά 
εργαζομένου 

Βάση υπολογισμού της εισφοράς 

Ασφαλισμένοι μέχρι την 
31/12/1992 

 

3 % 

Ασφαλισμένοι μετά την 
1/1/1993 

 

4% 

  

Η  εισφορά  υπολογίζεται  επί  του 
συνόλου  των  πάσης  φύσεως  μηνιαίων 
αποδοχών του ασφαλισμένου. 
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Νομικό Πλαίσιο 
 
Ν. 3655/2008 
Ν. 4052/2012 
 

Πηγές 
 

www.tayteko.gr 
 

Συντάκτης 

Βαγγέλης Κουμαριανός 
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