
ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
   Το Ταμείο δίδει την δυνατότητα σε κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων ή πρώην υπαλλήλων να 
συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι σε αυτό εφ’ όσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι 
υπάρχουν οι παρακάτω περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα 
της ασφάλισης αρκεί να καταβάλλουν οι ίδιοι τα αναλογούντα ποσά για την ασφάλιση τους  
(αυτασφάλιση). 
 
Α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ. 
Σ’ αυτή την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μία αίτηση με την οποία θα 
αιτούνται την έγκριση προκειμένου να ασφαλισθούν στο Ταμείο, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις 
αναλογούσες εισφορές, και να επισυνάψουν μία  βεβαίωση από το συνταξιοδοτικό Ταμείο 
Αλληλοβοηθείας που ανήκουν (ΤΑΠΙΛΤΑΤ, ΤΕΑΠΕΤΕ, Τ.Α. ΑΜ. ΕΞ., Τ.Α. ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ, κ.λ.π.),  στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο πρώην υπάλληλος έχει θεμελιώσει 
δικαίωμα σύνταξης αλλά δεν έχει το όριο ηλικίας που απαιτείται και ότι θα λάβει το βοήθημα 
ύστερα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (θα δηλώνεται ο καταληκτικός χρόνος). Επίσης θα 
δηλώνεται από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας και το ακριβές ποσό που θα λάμβανε με σημερινά 
δεδομένα.  
Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων γίνεται βάσει του δηλωθέντος μηνιαίου βοηθήματος σύμφωνα 
με το πιο κάτω τύπο. 
Μ.Β. x 12,5/12 x 4%= Π.Α. 
Όπου Μ.Β.= Μηνιαίο Βοήθημα, &  Π.Α.= Ποσό Ασφαλίστρων. 
 
Β. ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ. 
Δίνεται η δυνατότητα σε διαζευγμένες συζύγους, οι οποίες υπήρξαν ασφαλισμένες όταν ο γάμος 
τους ήταν σε ισχύ, να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένες στο Ταμείο με τις πιο κάτω 
προϋποθέσεις: 
Η ηλικία τους να είναι άνω των 35 ετών. 
Να μη καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα  για παροχές ασθένειας από Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό 
φορέα. 
Η αίτηση που θα υποβάλουν να είναι εντός έτους από την τελεσίδικη έκδοση του διαζευκτηρίου. 
Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων γίνεται βάσει του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη 
σύμφωνα με το πιο κάτω τύπο. 
   Η.Α.Ε. x 25 x 9% = Π.Α. 
Όπου Η.Α.Ε. = Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτου & Π.Α.= Ποσό Ασφαλίστρων. 
 
Γ. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΓΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ή ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Όσοι υπάλληλοι έχουν λάβει από την Τράπεζα τους Άδεια Άνευ Αποδοχών για Γονική χρήση ή 
λόγω σπουδών, έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι, μετά από έγγραφη 
αίτηση τους, εφ’ όσον καταβάλλουν οι ίδιοι τις αναλογούσες εισφορές. 
Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων γίνεται βάσει του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, 
σύμφωνα με τον τύπο της Β΄ περίπτωσης  (ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ). 
 
 
 
 
 



Δ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 180 άρθρο 2 (ΦΕΚ 164/17-7-2002)  
Το πιο πάνω  άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος δίνει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους 
υπαλλήλους οι οποίοι δεν υπάγονται σε άλλο φορέα ασθενείας, και έχουν συμπληρώσει είκοσι 
(20) έτη τουλάχιστον συνεχούς υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε συμμετέχουσα στο Ταμείο 
Τράπεζα, και αφού χάσουν την υπαλληλική τους ιδιότητα, ύστερα από παραίτηση, είτε κατόπιν 
καταγγελίας της σύμβασης από την Τράπεζα, είτε μετά  από οικειοθελή αποχώρηση, να 
συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο, με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν οι ίδιοι 
τις  προβλεπόμενες από το Καταστατικό του Ταμείου μηνιαίες εισφορές, α) αυτών που κατέβαλε 
ο ίδιος ως υπάλληλος (3%), και β) αυτών που κατάβαλλε η Τράπεζα για το υπάλληλο (6%). 
Εν προκειμένω ο πρώην υπάλληλος, αφού ζητήσει εγγράφως την αυτασφάλιση του, πρέπει να 
προσκομίσει την τελευταία αναλυτική μισθοδοσία του, επί της οποίας θα υπολογισθεί το μηνιαίο 
ασφάλιστρο.  
Για τον υπολογισμό θα ληφθεί υπόψη, ο βασικός μισθός, προσαυξανόμενος με τα οικογενειακά 
επιδόματα (συζύγου και τέκνων), το επίδομα πολυετίας, και το επιστημονικό επίδομα,  σύμφωνα 
με τον πιο κάτω τύπο.  
Μ x 12,5/12 x 9% = Π.Α.  (ή 9,25% ή 9,50% ή 9,75%, ανάλογα από τα  έμμεσα μέλη)  
Όπου Μ = Ο συνολικός μισθός όπως αναφέρεται πιο πάνω & Π.Α.= Ποσό ασφαλίστρων. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Στους ενδιαφερόμενους  και για τις 4 πιο πάνω περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα για την 
καταβολή όσων  μηνιαίων ασφαλίστρων επιθυμούν, με την ταυτόχρονη ενημέρωση του Ταμείου 
μας  (Τμήμα Ασφαλίσεων – Μητρώου). 
 


