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ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 

ΝΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 11:00π.μ. 
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΦΩΡΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ  

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ  
ΤΟΥ Ν. “ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ” ΤΟ 2016

ΜΟΝΟΝ 5.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΚΤΟΣ, ΕΝΩ ΣΕ 235.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2020

Οι 5.000 συνταξιούχοι της Εμπορικής δεν ζητούν ευνοϊκή μεταχείριση. Ζητούν τουλάχι-
στον ισότιμη μεταχείριση τόσο με όλους τους συνταξιούχους της χώρας, πολλώ δε μάλ-
λον με τους συναδέλφους τους, παλαιούς συνταξιούχους -ασφαλισμένους στο ίδιο ταμεί-
ο-ΤΕΑΠΕΤΕ- που και αυτών αποκαταστάθηκαν οι συντάξεις, τον Ιούνιο 2020, με το νόμο 
«Βρούτση». Οι συνταξιούχοι -μετά το 2006- της Εμπορικής δεν συμπεριλήφθηκαν στο νόμο 
«Βρούτση» όπως οι παλαιοί συνταξιούχοι της Εμπορικής, ενώ πλήρωναν και αυτοί τις ίδιες 
υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές του ταμείου τους και δεν πρόλαβαν να λάβουν ποτέ 
σύνταξη ανάλογη με τις εισφορές τους λόγω των μνημονιακών περικοπών. 

Οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας είναι ξανά στους δρόμους εδώ και 15 μέρες. 
Διεκδικούν το αυτονόητο. Να επανέλθουν οι συντάξεις και των υπόλοιπων 5.000 συνταξι-
ούχων του ταμείου (ΤΕΑΠΕΤΕ) στα προ του νόμου «Κατρούγκαλου» επίπεδα. 



Είναι οι πλέον βάναυσα πληγέντες από τον επανυπολογισμό των συντάξεων με το ν. 
4387/2016, που τους οδήγησε σε περαιτέρω συρρίκνωση του εισοδήματός τους και τους 
έφερε σε ιδιαίτερη δυσχερή οικονομική κατάσταση, μετά και τις αλλεπάλληλες περικοπές 
των μνημονιακών νόμων. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους συνταξιούχους της χώρας, 
το 2016 εφαρμόστηκε αποκλειστικά σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων η οριζόντια πε-
ρικοπή των συντάξεων και εξαιρέθηκαν από όλες τις ρυθμίσεις προστασίας (προσωπική 
διαφορά κλπ).

Δεν είναι δυνατόν αυτοί που πλήρωναν μακράν τις μεγαλύτερες εισφορές επικουρικού 
(14,75% μόνο για το επικουρικό, σε σχέση με το 6% του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ), αυτοί που δέχθη-
καν τις μεγαλύτερες περικοπές, να εξαιρούνται, τη στιγμή που σε 235.000 συνταξιούχους 
επικουρικής, τον Ιούνιο 2020, οι συντάξεις επανήλθαν στα ύψος που ήταν πριν το ν. «Κα-
τρούγκαλου». 

Μετά την πλήρη αποκατάσταση, αναδρομικά από 1ης Οκτωβρίου 2019, με το 
ν. 4670/2020 (ή νόμο «Βρούτση») των επικουρικών συντάξεων στα επίπεδα 
31/12/2014 (προ του ν. 4387/2016), καθώς και τη διατήρηση της προσωπικής 
διαφοράς στις κύριες συντάξεις, οι μόνοι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να έχουν 
περικοπές με τον ν. «Κατρούγκαλου», και μάλιστα τέτοιου ύψους, είναι οι 5.000 
συνταξιούχοι της Εμπορικής.

Το αίτημα των συνταξιούχων της Εμπορικής είναι απόλυτα δίκαιο και τεκμηριωμένο. Όλοι 
το αναγνωρίζουν. Την 19.10.2017, σε μια σημαντική εκδήλωση προβολής και διεκδίκησης 
των δίκαιων αιτημάτων τους στο ιστορικό κτίριο της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων, όπου 
παρευρέθησαν Υπουργοί-Υφυπουργοί Κοινωνικής Ασφάλισης και πολλοί Βουλευτές, είναι 
χαρακτηριστικό ότι όλοι αναφέρθηκαν στην ανάγκη αποκατάστασης αυτής της αδικίας. 

Οι συνταξιούχοι της Εμπορικής προχώρησαν σε προβολή και διεκδίκηση των δίκαιων αι-
τημάτων τους με υπομνήματα προς αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και τα Πολιτικά 
Κόμματα, με συγκεντρώσεις στη Σταδίου έξω από το Υπουργείο, τον Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο 
2019 και με μεγαλειώδη πορεία 2.000 ατόμων, την 14η Μαΐου 2019 σε Σταδίου-Σύνταγ-
μα-Μέγαρο Μαξίμου.

Συνέχισαν με συγκέντρωση στις 2 Ιουλίου 2020 και στις 9 Ιουλίου 2020 με πορεία στο 
Μέγαρο Μαξίμου, όπου ενημερώθηκε το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι την τελική δικαίωση. Οι κινητοποιήσεις θα συνε-
χιστούν με νέα συγκέντρωση, την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 στις 11:00 π.μ., στο Υπουργείο 
Εργασίας, Σταδίου 29. 

Ζητάμε να υπάρξει Κυβερνητική παρέμβαση για την αποκατάσταση των συντάξεων και σε 
αυτή την κατηγορία των 5.000 συνταξιούχων, με νομοθετική ρύθμιση που θα συμπεριλη-
φθεί σε ασφαλιστικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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