
 

Αγώνας επαναφοράς των συντάξεων 5.000 
συνταξιούχων ΕΤΑΤ-ΕΤΕΑ της  Εμπορικής Τράπεζας 

στα προ νόμου “Κατρούγκαλου” επίπεδα 

                                                                                                   31.7.2020  

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι 

Οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας απέδειξαν για μία ακόμα φορά, σε μία 

νέα κυβέρνηση ότι δεν “μένουν σπίτι τους με σταυρωμένα χέρια αναμένοντας 

λύσεις από σωτήρες που δουλεύουν για το καλό τους”. Μέσα στο κατακαλόκαιρο 

και εν μέσω πανδημίας Covid-19 ξαναγεμίσαμε τους δρόμους όχι μία αλλά τρεις 

φορές και πορευτήκαμε μέχρι το πρωθυπουργικό γραφείο. Με τις κινητοποιήσεις 

μας αλλά και τις ποικιλόμορφες παρεμβάσεις του Συλλόγου και πολλών 

συναδέλφων (επαφές με κυβερνητικούς και μη βουλευτές και πολιτικά στελέχη, 

προβολή σε ΜΜΕ, υπομνήματα και συγκεντρώσεις σε επαρχιακά κέντρα, 

διαδικτυακές διαμαρτυρίες-“κινητοποιήσεις” κλπ) πετύχαμε να αναγνωριστεί το 

δίκαιο αίτημά μας ακόμα και από το Γραφείο του Πρωθυπουργού και με 

ατράνταχτα επιχειρήματα να αντικρουστούν οι όποιες αντιρρήσεις.  

Το ότι αναγνωρίστηκε το δίκαιό μας δεν σημαίνει ότι συμφώνησαν και το λύνουν 

σήμερα. Η ετοιμασμένη από το Σύλλογο με όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση 

τροπολογία δεν «πέρασε» στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών -στο 

οποίο κατατέθηκε τροπολογία για θέματα συντάξεων- και το οποίο  ψηφίστηκε 

στις 29 Ιουλίου από τη Βουλή. 

Η μη ύπαρξη νομοθετικής παρέμβασης από την Κυβέρνηση για την αποκατάσταση 

των συντάξεων και στους 5.000 συνταξιούχους ΕΤΑΤ-ΕΤΕΑ δεν μας απογοητεύει. 

Αντίθετα η εξέλιξη του αγώνα μας, όπως καταγράφηκε με τη συμμετοχή των 

μελών του Συλλόγου, που πήραν στις πλάτες τους την υπόθεση, ενισχύει την 

αυτοπεποίθησή μας να συνεχίσουμε και να πετύχουμε.  



 

 

Οι 5.000 συνταξιούχοι ΕΤΑΤ και προσυνταξιούχοι ΕΤΕΑ της Εμπορικής Τράπεζας, 

έμειναν εκτός επαναφοράς των συντάξεών τους στα προ του νόμου 

Κατρούγκαλου επίπεδα. Η εξαίρεση αυτή δεν κάμπτει το αγωνιστικό μας 

φρόνημα. Ως Σύλλογος οργανώνουμε τον αγώνα μας αγωνιστικά αλλά και 

πολιτικά, συνδικαλιστικά, νομικά.   

Με δεδομένα: α) την εκφρασμένη έμπρακτα αγωνιστικότητα εκ μέρους των μελών 

του Συλλόγου, β) την τεκμηρίωση για το δίκαιο των αιτημάτων μας, γ) τις 

συγκεκριμένες προτάσεις για τη λύση των προβλημάτων μας ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. 

Αρχές Σεπτέμβρη το ΔΣ με τα νεότερα δεδομένα  θα αποφασίσει, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις προτάσεις των μελών του Συλλόγου, για τα επόμενα βήματα. 

Παράλληλα έχουμε ως δεδομένα: 

1) την εκδίκαση στο ΣτΕ στις 5/10/2020 των 2 προσφυγών μας για το 

προσυνταξιοδοτικό ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ για τις περικοπές του νόμου «Κατρούγκαλου»  

2) την εκδίκαση στο Πρωτοδικείο στις 7/10/2020 της αγωγής μας κατά της Alpha 

Bank για την καταβολή της διαφοράς μεταξύ των καταστατικών παροχών του 

ΤΕΑΠΕΤΕ και των δραστικά μειωμένων παροχών υπό τον ΕΦΚΑ, λόγω της 

αναγκαστικής ένταξης των προσυνταξιούχων και των συνταξιούχων του ΕΤΑΤ. 

Με ψηλά το κεφάλι ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη και χαριστικές 

διατάξεις. Ζητάμε να παίρνουμε συντάξεις ανάλογες με τις εισφορές που 

πληρώσαμε, που ήταν οι υψηλότερες από όλα τα ταμεία.  

Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε 

 

Για το ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας 

    Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 Χρήστος Τσιλώνης                  Παύλος Δερμενάκης 

 


