
 

 

  Αθήνα, 21.1.2020 

Αρ. Πρωτ: 2775 

Προς 

τον Υπουργό  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων 

κ. Γιάννη  Βρούτση  

 

 Αξιότιμε κ. Υπουργέ 

 

1. Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 73Α του Ν. 4387/2016,  η σύνταξη 

προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΤΕΑΠΕΤΕ  τόσο των ασφαλισμένων στο  ΕΤΑΤ όσο  και των 

ήδη  συνταξιούχων  στο ΕΤΑΤ και στο  ΕΤΕΑ επανυπολογίστηκε, με βάση ποσοστό 

αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε συντάξιμο χρόνο ανέρχεται σε ύψος  1,86 % (βλ. και την με 

αριθμ. πρωτ. Φ80020/οικ/22103/Δ15.404/7.9.2016 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης) επί των  συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται από τις 

οικείες καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ,  αντί  του  ποσοστού  3,31428%  που 

προβλεπόταν στο Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις, 

επανυπολογίστηκε η ήδη καταβαλλόμενη, από το πρώην ΕΤΑΤ με βάση το ν.3371/2005, 

διαφορά ποσών επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ (συμπληρωματική επικουρική σύνταξη 

ΤΕΑΠΕΤΕ) με βάση ποσοστό αναπλήρωσης 0,45%. 

 Ο κατά τα ανωτέρω επανυπολογισμός των συντάξεων ΕΤΑΤ και η σημαντική μείωση 

που  εισήγαγε  οδήγησε  σε περαιτέρω  συρρίκνωση   του εισοδήματος των μελών μας, 

περιάγοντάς τους σε ιδιαίτερη δυσχερή οικονομική κατάσταση.  

Πιο  συγκεκριμένα, οι ως άνω   συνταξιούχοι όχι μόνο έχουν υποστεί  τις αλλεπάλληλες 

περικοπές των συντάξεών τους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των Ν.3863/2010, 3986/2011, 

4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, τον αυθαίρετο   διαχωρισμό  των συντάξεων  τους σε 

50%   κύρια και  50%  επικουρική  για την επιβολή των ως άνω μειώσεων   και επιπλέον και 

τη μείωση του Ν.4387/2016, αλλά, σε αντίθεση   με όλους τους  άλλους συνταξιούχους της  

χώρας,  τις  έχουν  υποστεί χωρίς  κανένα  δίχτυ προστασίας, όπως για παράδειγμα αυτό  
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που  εισήγαγε  η ρύθμιση  για την  προσωπική   διαφορά και τη διατήρησή  της  κατά τον 

επανυπολογισμό των κύριων  συντάξεων  (αρ. 14 του  Ν. 4387/2016)  ή    ακόμα η ρύθμιση   

για τον   επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων   μόνο  σε όσους συνταξιούχους  το 

άθροισμα  κύριας και επικουρικής  σύνταξης  υπερβαίνει  τα  1.300€  (αρ. 96 παρ. 4 του Ν. 

4387/2016).  Σε αντίθεση με τα παραπάνω και τις δικλείδες ασφαλείας που προβλέφθηκαν 

για την προστασία κύριων και επικουρικών συντάξεων, ουδέν ανάλογο προβλέφθηκε για τους 

συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΑΤ /ΤΕΑΠΕΤΕ,  προσβάλλοντας, 

κατ΄αυτόν τον τρόπο,  τον πυρήνα του  κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος και  την 

ανθρώπινη  αξιοπρέπεια.  

 Σε  συνέχεια  των ανωτέρω,  εκπρόσωποι του  Συλλόγου μας, τόσο  με κατ΄ιδίαν 

παραστάσεις   ενώπιόν  σας,  όσο και  στους αρμόδιους  υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και 

με υποβολή  υπομνημάτων, αιτηθήκαμε επανειλημμένα την αποκατάσταση των συντάξεων 

ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ. 

          Παρά  όμως  την  θετική  ανταπόκρισή σας στο  δίκαιο  αυτό αίτημα του  Συλλόγου  και  

των συνταξιούχων μελών  μας,  ότι  στο επικείμενο  ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα υπάρξουν 

παρεμβάσεις, από την πλευρά σας, προκειμένου για τη διόρθωση των λαθών του Ν.4387/2016 

και την   αποκατάσταση του  υπολογισμού και του ύψους του προσυνταξιοδοτικού του 

ΤΕΑΠΕΤΕ, δυστυχώς, ενημερωθήκαμε ότι δεν  συμπεριλαμβάνεται  σχετική διάταξη στο 

επικείμενο νομοσχέδιο.  

          Ωστόσο,  σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή σας, αναλάβατε την   δέσμευση ότι  η 

όποια  σχετική  νομοθετική  πρωτοβουλία  από πλευράς  σας, σχετικά με το θέμα αυτό, θα 

ληφθεί πολύ σύντομα, στο επόμενο  ασφαλιστικό νομοσχέδιο   «ΕΡΓΑΝΗ 2»,  το οποίο θα  

συμπεριλαμβάνει πιο ειδικά  ασφαλιστικά   ζητήματα.  

Κατόπιν των  ανωτέρω, αναμένουμε  με την  νομοθετική σας παρέμβαση, την άρση της 

κατάφωρης αδικίας που έχει συντελεστεί σε βάρος  των μελών μας  συνταξιούχων  

προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, με την εφαρμογή του άρθρου 73Α του ν. 

4387/2016 και με  την παρούσα μας, σας ζητούμε μία κατ΄ιδίαν συνάντηση, προκειμένου να  

σας εκθέσουμε  αναλυτικότερα τις  θέσεις  του Συλλόγου και  να  δρομολογηθούν οι περαιτέρω 

διαδικασίες για την άμεση αποκατάσταση των συντάξεων ΕΤΑΤ των μελών μας. 

   

2. Αναφορικά με τις επικουρικές μας συντάξεις ΤΕΑΠΕΤΕ και  σε συνέχεια  του από  

15.11.2019 αναλυτικού και εμπεριστατωμένου   Υπομνήματος του Συλλόγου μας  στον  

αρμόδιο Υφυπουργό  στα πλαίσια της συνάντησης εκπροσώπων του  Συλλόγου μαζί του,  
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επανερχόμαστε  με την παρούσα μας, σημειώνοντας ότι οι επικουρικές μας συντάξεις  

επανυπολογίστηκαν  παράνομα και αυθαίρετα, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι  αυξημένες  

εισφορές  που έχουμε  διαχρονικά αποδώσει - βάσει των αρκούντως αυξημένων  ποσοστών 

εισφοράς  που προβλέπονταν  στην   περίπτωση μας - με αποτέλεσμα  οι επικουρικές μας 

συντάξεις,  μετά τον επανυπολογισμό του  Ν. 4387/2016,  να  έχουν μειωθεί σημαντικά, σε 

αντίθεση ακόμα και με τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτό.  

Σημειώνεται ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις του  Ν. 3371/2005 του Ν. 3455/2006 αλλά 

και του ΠΔ 209/206,  σχετικά με τη σύσταση του  ΕΤΑΤ  και την  ένταξη  των ασφαλισμένων 

και συνταξιούχων  του  ΤΕΑΠΕΤΕ σε αυτό  και στο  ΕΤΕΑΜ,  κρίθηκαν συνταγματικές από τα 

ανώτατα δικαστήρια της Χώρας (ΟλΣτΕ 2197/2010 επ. και ΑΠ 9/2012) για το λόγο ότι δεν 

θίγονται τα κεκτημένα δικαιώματα των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων μέχρι 

31.12.1992 και διατηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.  

Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την με αριθμ. πρωτ. Φ 20203/οικ/12708/593/17.7.2006  

εγκύκλιο της  Γενικής  Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Διεύθυνση Πρόσθετης 

Ασφάλισης  με θέμα : «Υπαγωγή ασφαλισμένων  και συνταξιούχων  του  ΤΕΑΠΕΤΕ  στο ΕΤΕΑΜ  

και  ΕΤΑΤ» οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα  ότι κατά την ένταξη των ασφαλισμένων και 

συνταξιούχων  της Εμπορικής  στο  ΕΤΑΤ και  ΕΤΕΑΜ θεσπίστηκε η  διατήρηση των 

παροχών κατά το καταστατικό ΤΕΑΠΕΤΕ και μεταβλήθηκε μόνο ο φορέας απονομής της 

σύνταξης, ακολουθώντας τις  ρυθμίσεις του  ΕΤΕΑΜ μόνον σχετικά με τις αυξήσεις και τα 

κατώτατα όρια. 

          Κατά συνέπεια, ο επανυπολογισμός του  Ν. 4387/2016 των επικουρικών μας 

συντάξεων  έπρεπε να γίνει με βάση τις αυξημένες εισφορές που  έχουμε καταβάλει - σε 

ποσοστό ύψους έως 14,75% υπέρ επικουρικής ασφάλισης - σε σχέση με τα  γενικώς 

ισχύοντα  στους ασφαλισμένους  στο  ΕΤΕΑΜ (ποσοστό   ύψους  6%). 

 Περαιτέρω σημειώνουμε ότι  με  με την υπ’ αριθμ. 1890/2019  απόφασή του, το  

ΣτΕ έκανε  δεκτή  την Αίτηση Ακύρωσης που είχε  ασκήσει  και  ο Σύλλογος  Συνταξιούχων  

Εμπορικής Τράπεζας  και   δύο μέλη μας και ακύρωσε  την  υπουργική απόφαση για τον  

επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων. Σημειώνουμε  επίσης  ότι,  για τα  μέλη μας 

που συμπεριλήφθηκαν στην ως άνω αίτηση  ακύρωσης, το  ύψος της μείωσης, που  είχαν  

υποστεί  μετά τον   επανυπολογισμό του  Ν. 4387/2016  και τις μνημονιακές περικοπές,  

ανερχόταν   μέχρι και 80 %.  Επιπλέον,   σημαντικό  είναι να   αναφερθεί ότι,  προς  επίρρωση 

του  ισχυρισμού μας  περί  αδιαφανούς και ασαφούς  διαδικασίας  κατά τον επανυπολογισμό 

των επικουρικών μας συντάξεων,  στο σχετικό  Υπόμνημα που κατατέθηκε  σε  συνέχεια της 

ως άνω Αίτησης Ακύρωσης,   έγινε επίκληση  και προσκόμιση και της   από 15.5.2017   
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απάντησης του ΕΤΕΑΕΠ προς συνταξιούχο μέλος μας, σύμφωνα με το οποίο,  το   αντίδικο  

Ταμείο   ρητά ομολογεί  ότι η αρμόδια διεύθυνσή  του  δεν  γνωρίζει πώς προέκυψε ο 

συντελεστής (ARo),  παράμετρος  ωστόσο που είναι απαραίτητη  για τον καθορισμό του 

Συντελεστή Επανυπολογισμού. 

           Για τον λόγο αυτό, ο επανυπολογισμός δεν είχε έρεισμα  ούτε στην Υπουργική 

απόφαση, αφού  αυτή δεν καθορίζει, με τρόπο σαφή και ορισμένο,  τον Συντελεστή 

Επανυπολογισμού, με αποτέλεσμα και  για  τον λόγο αυτό να ακυρωθεί η   προσβαλλομένη  

υπουργική  απόφαση  με την  παραπάνω απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ. 

          Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει του νέου ασφαλιστικού  νομοσχεδίου,  

αιτούμαστε να προβείτε στον  ορθό επανυπολογισμό  της επικουρικής μας σύνταξης 

ΤΕΑΠΕΤΕ, σύμφωνα με τις συνταγματικές  αρχές της ισότητας,  της αναλογικότητας και 

της ανταποδοτικότητας -όπως αυτές οριοθετούνται  και στην πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ 

(βλ.  1890/2019)- αλλά  και σύμφωνα με τις σημαντικά αυξημένες εισφορές που  έχουμε  

διαχρονικά αποδώσει   υπέρ   επικουρικής ασφάλισης, προκειμένου   για την 

αποκατάσταση, αναδρομικά από τον Οκτώβριο 2019, των επικουρικών συντάξεων των 

συναδέλφων μελών μας που έχουν πληγεί βάναυσα από τις αλλεπάλληλες, άδικες και 

αντισυνταγματικές μειώσεις της  επικουρικής τους σύνταξης. 

                                 Με τιμή 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

  Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας 

 

        Χρήστος Τσιλώνης                          Παύλος Δερμενάκης 


