
Αθήνα 22.01.2020

 Ανακοίνωση 
για τις εξελίξεις όσον αφορά την αποκατάσταση των 

συντάξεών μας στα προ του νόμου Κατρούγκαλου  επίπεδα και 
την δράση του Συλλόγου για την επιτυχία των στόχων μας

Αγαπητοί Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι

Το ΔΣ του Συλλόγου μας συνεδρίασε την Τρίτη 21/1/2020 για να εξετάσει την κατάσταση που 

διαμορφώνεται μετά τη γνωστοποίηση από τον Υπουργό Γ. Βρούτση ότι με το νέο ασφαλιστικό 

νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

α)  ρυθμίζονται αποκλειστικά μόνον θέματα  γενικότερης μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού, 

καθώς και οι επιβεβλημένες, με τις αποφάσεις του ΣτΕ 1889,1890,1891 της 4ης Οκτωβρίου 2019, 

διορθώσεις στο νόμο Κατρούγκαλου  στις κύριες συντάξεις ΕΦΚΑ και στις επικουρικές ΕΤΕΑΕΠ. 

β) δεν περιλαμβάνονται διατάξεις αποκατάστασης  συντάξεων που αφορούν σε ειδικές κατηγορίες 

συνταξιούχων, όπως των συνταξιούχων ΕΤΑΤ της Εμπορικής.

γ) η «αδικία», όπως χαρακτήρισε για μία ακόμα φορά την περικοπή των  συντάξεων ΕΤΑΤ της Εμπορικής, 

θα αντιμετωπιστεί με διατάξεις που θα ενταχθούν στο επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου που 

θα αφορά στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ» και θα κατατεθεί πολύ σύντομα στη Βουλή.  

Σημειώνεται ότι η δέσμευση του κ. Γ. Βρούτση έγινε με δημόσια τοποθέτησή του  στην εκπομπή  

‘’Καλημέρα’’ της τηλεόρασης του Σκάϊ, στις 19/1/2020, μετά από παρέμβαση του Προέδρου του 

Συλλόγου μας Χρ. Τσιλώνη. 

Το ΔΣ του Συλλόγου, μετά από διεξοδική συζήτηση, έλαβε τις αποφάσεις του με βάση τα παρακάτω 

δεδομένα και διαπιστώσεις-εκτιμήσεις :

 Στο νέο νομοσχέδιο αναμένεται η αποκατάσταση των επικουρικών συντάξεων ΤΕΑΠΕΤΕ 

του ΕΤΕΑΕΠ. Αφορά περίπου 3.800 συνταξιούχους επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ του ΕΤΕΑ, 

ήτοι το σύνολο των παλαιών συνταξιούχων μας, αφού όλοι είχαν υποστεί μειώσεις με το νόμο 

Κατρούγκαλου, καθόσον το συνολικό ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξής τους ήταν πάνω από 

το όριο των 1.300 ευρώ που όριζε η υπουργική απόφαση η οποία ακυρώθηκε με τις αποφάσεις 

του ΣτΕ.  
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Η αποκατάσταση στα προ Κατρούγκαλου επίπεδα όλων των επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ  των οποίων 

περικόπηκαν οι συντάξεις που το συνολικό ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξής τους ήταν πάνω από 

το όριο των 1.300 ευρώ, αφορά και τις επικουρικές συντάξεις ΕΤΕΑ των συνταξιούχων του ΕΤΑΤ.

Παράλληλα, αντιμετωπίζεται και το θέμα της βελτίωσης του συντελεστή υπολογισμού των κύριων 

συντάξεων ΕΦΚΑ (όχι των προσυνταξιούχων) από 30 έτη εργασίας και πλέον. Η όποια αύξηση θα 

προκύψει μετά τον υπολογισμό στο ποσό της νέας κύριας σύνταξης, θα μειώσει το ποσό της προσωπικής 

διαφοράς.

 Παρά την προηγούμενη θετική ανταπόκριση του Υπουργού ότι στο επικείμενο ασφαλιστικό νομο-

σχέδιο θα υπάρξουν ρυθμίσεις διόρθωσης και αποκατάστασης των συντάξεων, προσυνταξιοδοτικού 

καθεστώτος ΤΕΑΠΕΤΕ  του ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ καθώς και των συμπληρωματικών επικουρικών συντάξεων 

ΤΕΑΠΕΤΕ του ΕΤΑΤ, που περικόπηκαν με το άρθρο 73Α του νόμου Κατρούγκαλου, δυστυχώς δεν συ-

μπεριλαμβάνεται σχετική διάταξη στο επικείμενο νομοσχέδιο.

Έως και τις αρχές Ιανουαρίου, το Υπουργείο, σε συνεργασία με το Σύλλογο,  επεξεργαζόταν διατάξεις 

για διορθώσεις στις περικοπές του άρθρου 73Α του ν. 4387/2016. Τελικά όμως, εξαιρεθήκαμε, αφού 

αποφασίστηκε από την  Κυβέρνηση ότι το νέο νομοσχέδιο θα αφορά στη γενικότερη μεταρρύθμιση του 

ασφαλιστικού, και στην αναμόρφωση του νόμου Κατρούγκαλου σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, και 

δεν θα υπάρξει καμία διάταξη για ειδικότερες κατηγορίες, όπως αυτή των συνταξιούχων της Εμπορικής.

Οι ειδικές περιπτώσεις, όπως των συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος της Εμπορικής, 
θα ενταχθούν στο νέο νομοσχέδιο «Εργάνη ΙΙ» που θα κατατεθεί πολύ σύντομα.

 Εκλαμβάνοντας την ως άνω δημόσια δήλωση και τοποθέτηση ως ρητή δέσμευση επίλυσης του θέματος 

των συνταξιούχων ΕΤΑΤ, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνουμε ότι πρέπει να κινηθούμε με στρατηγική 

και ψυχραιμία και να λάβουμε αποφάσεις που θα φέρουν αποτελέσματα. Συνεπώς, δεν θεωρούμε 

σκόπιμο να προχωρήσουμε άμεσα σε κινητοποιήσεις με αίτημα την ένταξή μας στο παρόν νομοσχέδιο 

εφαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ. Εκτιμούμε ότι ένα τέτοιο αίτημα δεν θα γίνει αποδεκτό από την 

Κυβέρνηση και επιπλέον θα αποδυναμώσει, ενδεχομένως, τον τελικό μας αγώνα  να συμπεριληφθούμε 

στο νομοσχέδιο «Εργάνη ΙΙ».

 Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν είχε συνειδητοποιήσει την αποφασιστικότητα 

των συνταξιούχων της Εμπορικής και δια της προηγούμενης Γεν. Γραμματέως, κας Σ. Βρακκά, 

ισχυριζόταν ότι ήταν  αρκετό το ότι  βελτίωσε τον συντελεστή επανυπολογισμού προσυνταξιοδοτικών 

παροχών ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ από 0,86% σε  0,93% (αντί του 1,65%  του ΤΕΑΠΕΤΕ), κατά την εφαρμογή 

του Ν. Κατρούγκαλου το Σεπτέμβριο του 2016, και γι’ αυτό, τουλάχιστον για το προσυνταξιοδοτικό 

καθεστώς, ποτέ δεν είχε προχωρήσει σε κάποια διορθωτική κίνηση. 

 Ο τρίχρονος αγώνας των συνταξιούχων της Εμπορικής θα πρέπει, σύντομα πλέον, να έχει αποτελέ-

σματα για όλους. Θυμίζουμε τον αγώνα που δώσαμε για να τεκμηριώσουμε την αδικία σε βάρος μας, 

με όπλο μας την αναλογιστική μελέτη και την ευρεία δημοσιοποίηση  του θέματος των ειδικών  
ασφαλιστικών  δικαιωμάτων μας, που φέραμε στην επικαιρότητα, ενώ ήταν «θαμμένο» επί μία 

και πλέον δεκαετία. Θυμίζουμε την εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή, την 18/10/2017, με την παρουσία 

όλων των αρμόδιων, νυν και τέως, Υπουργών, τα υπομνήματα, τις συναντήσεις με τον Υπουργό, τους 



υπηρεσιακούς παράγοντες και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τις παρεμβάσεις στην τηλεόραση, 

στον τύπο κλπ και κυρίως τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις μας το 2019.

 Αμέσως μετά την εκλογή της νέας Κυβέρνησης, δραστηριοποιηθήκαμε ως Σύλλογος και 

ενημερώσαμε τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Υποβλήθηκαν αναλυτικά υπομνήματα 
με τεκμηρίωση και νομική επεξεργασία, ώστε να είναι έτοιμα για νομοθετική ρύθμιση. Όλες οι 

παρεμβάσεις μας είχαν ως στόχο να δοθεί λύση για όλους τους συνταξιούχους της Εμπορικής.

Κατόπιν τούτων, το ΔΣ ομόφωνα με 7 ψήφους (απουσίαζε ο Χ. Μπρατσιάκος και ο Δ. Πολίτης-ο οποίος 

βρισκόταν στο εξωτερικό) αποφάσισε τα εξής:

 Εκτιμά ως θετική τη  δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού Γ. Βρούτση, και την παραδοχή του ότι υπάρχει 

αδικία στην περίπτωση των συνταξιούχων της Εμπορικής των οποίων το πρόβλημα θα επιλυθεί με 

διατάξεις στο 2ο ασφαλιστικό νομοσχέδιο «Εργάνη II», που θα κατατεθεί πολύ σύντομα στη Βουλή. 

Συνεπώς, εστιάζουμε στην προσπάθειά μας να ενταχθούμε στο νέο νομοσχέδιο «Εργάνη ΙΙ».

 Ξεκινά, ήδη με την σημερινή ανακοίνωση, την αναλυτική ενημέρωση των μελών του Συλλόγου την 

οποία θα συνεχίσει, αξιοποιώντας την παρούσα περίοδο των ετήσιων εκδηλώσεων σε  Αθήνα και  

Επαρχία.

 Ο κύκλος της ενημέρωσης και της προετοιμασίας κινητοποιήσεων των μελών του Συλλόγου θα 

ολοκληρωθεί με την Γενική Συνέλευση του Μαρτίου 2020. Εκεί, αναλόγως των εξελίξεων,  θα ληφθούν 

και  οι τελικές αποφάσεις. Άλλωστε, οι περσινές  μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις μας, ξεκίνησαν την 

ημέρα της  ετήσιας ΓΣ της 15/3/2019. 

 Σε όλη αυτή την περίοδο, θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε έγκαιρα 

να γνωρίζουμε την πορεία του θέματός μας και να παρεμβαίνουμε ανάλογα με τις ανάγκες. Στην 

κατεύθυνση αυτή, ήδη παραδόθηκε υπόμνημα στον κ. Υπουργό με όλα τα αιτήματά μας.

 Η δράση μας, μέχρι την Γενική Συνέλευση, αφορά όλους μας, και  τους συνταξιούχους επικουρικής 

σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ του ΕΤΕΑΕΠ για την αποκατάσταση των επικουρικών τους συντάξεων σε 

υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ.

 Το ΔΣ θα παρακολουθεί, σε καθημερινή βάση, τα θέματα και θα ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου 

για τις εξελίξεις, ώστε να μπορούμε έγκαιρα να παρεμβαίνουμε. Εκτιμούμε ότι «κλειδί» στην τελική 

δικαίωσή μας είναι η ετοιμότητα για κινητοποίηση όλων μας.

 Το ΔΣ οφείλει να καλέσει τους συναδέλφους να απομονώσουν μεμονωμένες περιπτώσεις 

συναδέλφων που, καθαρά για ιδιοτελείς λόγους, διαστρεβλώνουν τα πραγματικά γεγονότα και χωρίς 

να προτείνουν το παραμικρό, με άναρθρες κραυγές προς δημιουργία εντυπώσεων, προσφέρουν 

κακές υπηρεσίες στην ενότητα του Συλλόγου και την κοινή μας προσπάθεια. Στο όνομα της ενότητας 

στη δράση, σταματάμε εδώ. 

Περαιτέρω υπενθυμίζουμε ότι, οι αποφάσεις της 4/10/2019 του ΣτΕ, όπως ήταν φυσικό, άφησαν 



εκτός το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ΤΕΑΠΕΤΕ του ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, γιατί τον Οκτώβριο 2016, 
η τότε διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, προσέφυγε στο ΣτΕ ΜΟΝΟΝ 
για  την ακύρωση της υπουργικής απόφασης επανυπολογισμού των επικουρικών συντάξεων                
-προσφυγή 3727/21.10.2016- η οποία έγινε δεκτή με την 1890/2019 απόφαση ΣΤΕ.

Χάθηκε, τότε, η ευκαιρία να κατατεθεί από το Σύλλογο, ξεχωριστή προσφυγή για το 
προσυνταξιοδοτικό, ώστε να συμπεριληφθεί και αυτό στις πρόσφατες αποφάσεις ΣΤΕ, αφού, τον 
Οκτώβριο 2016, απορρίφθηκε από το τότε ΔΣ του Συλλόγου, με ψήφους 7 κατά 2 υπέρ (βλέπε Πρακτικά 
του τότε Διοικητικού Συμβουλίου) η πρόταση για ιδιαίτερη προσφυγή του Συλλόγου μας. 

Οι δύο προσφυγές για το προσυνταξιοδοτικό ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ κατατέθηκαν τελικά από τον Σύλλογό μας, 
μόλις τον Μάρτιο 2017 και η εκδίκασή τους θα γίνει 1/6/2020.

Αυτό πληρώνουν τώρα όλοι οι συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ (προσυνταξιούχοι και συνταξιούχοι 
συμπληρωματικής επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ του ΕΤΑΤ), με την εξαίρεσή τους από το νομοσχέδιο 
που υποχρεωτικά καταθέτει η Κυβέρνηση, προς υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ της 4/10/2019 για 
την διόρθωση κύριων  συντάξεων ΕΦΚΑ και επικουρικών ΕΤΕΑΕΠ. 

Ακόμη επισημαίνουμε ότι οι παρούσες αποφάσεις του  ΔΣ αφορούν την αποκατάσταση των συντάξεων 
από τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου.

Τέλος, ως ΔΣ, επιβεβαιώνουμε ομόφωνα ότι οι διεκδικήσεις μας από την Τράπεζα παραμένουν και 
έχουμε την πρώτη εκδίκαση, εξ αναβολής, στο Πρωτοδικείο την 24/3/2020, όπου όλοι θα πρέπει να 
δώσουμε το παρόν.

3 Ενωμένοι διεκδικούμε αγωνιστικά 
τα δίκαια ασφαλιστικά μας δικαιώματα, μέχρι την πλήρη 

δικαίωσή μας σε όλα και για όλα...

3 με Τεκμηρίωση - Οργάνωση - Ενότητα - Αγώνα - Αποτελέσματα...

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος Ο Γ.  Γραμματέας

 Χρήστος Τσιλώνης Παύλος Δερμενάκης


