
 

 

                                                                                    

                                                                                   Αθήνα, 19.6.2020 

                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 2799 

Προς  

τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

κ. Γιάννη Βρούτση  

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ  

Η πλήρης αποκατάσταση, την 2 Ιουνίου 2020, στα προ του Ν. 4387/2016 ποσά, 

των επικουρικών συντάξεων για 3.886 μέλη μας συνταξιούχους  ΤΕΑΠΕΤΕ, 

είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί ευχάριστο γεγονός μετά από τα τρία 

χρόνια επιπλέον μειώσεων που είχαν υποστεί. 

Με το Ν. 4670/2020 και την εγκύκλιό σας, της  15 Απριλίου 2020,  ως 

Υπουργού Εργασίας (Φ80020/10553/Δ16.οικ.265), καθορίστηκε σαφώς ότι οι 

επικουρικές συντάξεις της 30 Σεπτεμβρίου 2019 -που αφορούν αιτήσεις που 

είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014- καταβάλλονται, από 1η Οκτωβρίου 

2019, στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2014.  

Πράγματι, με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ αποκαταστάθηκαν συνολικά 3.886 

συντάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ με μέση μεικτή αύξηση € 251, ήτοι αποκαταστάθηκαν 

οι επικουρικές συντάξεις στο σύνολο των συνταξιούχων μας ΤΕΑΠΕΤΕ (προ 

του 2006), που είχαν υποστεί μειώσεις με το νόμο «Κατρούγκαλου». 

Σημειώνουμε ότι οι συνταξιούχοι του ΤΕΑΠΕΤΕ έλαβαν τη μεγαλύτερη αύξηση 

σε ευρώ από  όλα τα άλλα ταμεία. Ο λόγος είναι ότι με τον ν. «Κατρούγκαλου» 

οι επικουρικές συντάξεις ΤΕΑΠΕΤΕ είχαν υποστεί την μεγαλύτερη μείωση σε 

ποσά ευρώ.  

Οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας δέχθηκαν την εφαρμογή του Ν. 

4670/2020 με ανάμεικτα αισθήματα, ο καθένας ανάλογα με τη θέση που έχει  

βρεθεί, λόγω της διαίρεσής μας σε επιμέρους κατηγορίες από την Πολιτεία. 

Το αναφέρουμε αυτό γιατί, εκτός από τους προαναφερθέντες συνταξιούχους 

μας που είδαν τις επικουρικές συντάξεις τους να επανέρχονται στα προ του 

2015 επίπεδα, δυστυχώς μεγάλο τμήμα των συνταξιούχων της Εμπορικής 

Τράπεζας δεν είδαν αποκατάσταση στις συντάξεις τους. Είναι οι συνταξιούχοι  
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ΕΤΑΤ και προσυνταξιούχοι ΕΤΕΑ, συνολικά 5.000 οικογένειες, οι πλέον 

βάναυσα πληγέντες με το Ν. 4387/2016. Ο επανυπολογισμός των συντάξεών 

τους και η σημαντική μείωση που εισήγαγε οδήγησε σε περαιτέρω 

συρρίκνωση του εισοδήματος των συνταξιούχων της Εμπορικής, 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 συντάξεών 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 που εισήγαγε η ρύθμιση για την προσωπική διαφορά και τη 

διατήρησή της τόσο κατά τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων  ή 

ακόμα και των επικουρικών.  

Σε αντίθεση με τα παραπάνω και τις δικλείδες ασφαλείας που προβλέφθηκαν 

για την προστασία κύριων και επικουρικών συντάξεων, ουδέν ανάλογο 

προβλέφθηκε για τους ως άνω συνταξιούχους, εξαιρέθηκαν από όλες τις 

ρυθμίσεις προστασίας του Ν. 4387/2016 και εφαρμόστηκε αποκλειστικά σε 

αυτή την κατηγορία η οριζόντια περικοπή των συντάξεών τους  με το  άρθρο 

73Α, προσβάλλοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο, τον πυρήνα του 

κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  

Μετά την νομοθέτηση, με τον Ν.4670/2020,  της επαναφοράς των επικουρικών 

συντάξεων στα επίπεδα 31/12/2014 (προ του Ν.4387/2016), καθώς και την 

κατάργηση της μείωσης των κύριων συντάξεων και την διατήρηση της 

προσωπικής διαφοράς στις κύριες συντάξεις με τον Ν.4583/2018, οι ΜΟΝΟΙ 

συνταξιούχοι που υφίστανται ακόμη τις περικοπές με το Ν. 4387/2016  και 

μάλιστα τέτοιου ύψους είναι οι συνταξιούχοι ΕΤΑΤ και  οι προσυνταξιούχοι 

ΕΤΕΑ της Εμπορικής Τράπεζας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, επανερχόμαστε για το πολύ γνωστό σε εσάς πρόβλημα 

της άρσης της κατάφωρης αδικίας που έχει συντελεστεί σε βάρος 5.000 

συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας με την εφαρμογή του άρθρου 73Α  του 

ν. 4387/2016, όπως αναλυτικά σας περιγράψαμε στην επιστολή μας της 21ης 

Ιανουαρίου 2020 αλλά και στην συνάντησή μας στο Υπουργείο σας -το 

Νοέμβριο 2019-  και αναμένουμε την νομοθετική σας παρέμβαση σε επόμενο 

ασφαλιστικό νομοσχέδιο για την  αποκατάσταση των συντάξεων στα προ του 

Ν. 4387/2016 επίπεδα και σε αυτή την κατηγορία, δεδομένου ότι μετά το Ν. 

4670/2020, με τον οποίο αποκαθίστανται οι επικουρικές συντάξεις από 1ης 

Οκτωβρίου 2020, είναι οι ΜΟΝΟΙ  συνταξιούχοι  της χώρας που μετά από 

τέσσερα χρόνια επί πλέον εξοντωτικών οριζόντιων περικοπών παραμένουν 
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γι΄αυτούς οι μειώσεις και μάλιστα τέτοιου ύψους, που για πολλούς  δεν 

πρόκειται πλέον για σύνταξη αλλά για προνιακό επίδομα.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για κατ΄ ιδίαν συνάντηση, προκειμένου να σας 

εκθέσουμε αναλυτικότερα τις θέσεις του Συλλόγου και να δρομολογηθούν οι 

περαιτέρω διαδικασίες για την άμεση αποκατάσταση των συντάξεων των 

μελών μας. 

 Με τιμή 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Χρήστος Τσιλώνης                         Παύλος Δερμενάκης 

 

 

Συν/νη: Επιστολή μας, Αρ. Πρωτ: 2775/21.1.2020    

 


