Οι Συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΝ ΣΚΥΒΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
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ι 10.000 οικογένειες των συνταξιούχων της Εμπορικής απαιτούμε την αποκατάσταση των συντάξεών μας, οι οποίες
υπέστησαν υπερβολικές περικοπές, παρά τις υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλαμε
για χρόνια στο Ταμείο μας.
Για την προώθηση αυτού του κύριου στόχου
μας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έκανε τις παρακάτω ενέργειες:
1.	Ανάθεση αναλογιστικής μελέτης για την αποτίμηση σε παρούσες αξίες (σημερινές τρέχουσες
τιμές) του αναγκαίου ποσού για την καταβολή
των συντάξεων του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ προκειμένου να τεκμηριωθεί επιστημονικά το αίτημά
μας και να προσδιορισθεί με σαφήνεια το αναγκαίο ποσό για τη λύση του.
2.	Επαφές για ενημέρωση και διεκδίκηση με Κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα και υπηρεσιακούς
παράγοντες. Το ΔΣ συναντήθηκε κατ΄ επανάληψη με τους: τον τότε Υφ/ργό Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Πετρόπουλο, όπως και με τους
προηγούμενους Υπουργούς Βρούτση, Κεγκέρογλου, Στρατούλη. Επίσης με τους υπεύθυνους ασφαλιστικών θεμάτων των κομμάτων,
και τους Διοικητές των ασφαλιστικών ταμείων.
3.	Η προβολή του αιτήματός μας κορυφώθηκε τον Οκτώβριο 2017 με την παρουσίαση
της αναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΤ στην
Παλαιά Βουλή. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο τότε Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, τέως Υπουργοί Κοινωνικής Ασφάλισης
και πολλοί Βουλευτές. Είναι χαρακτηριστικό
ότι όλοι αναφέρθηκαν και δεσμεύτηκαν στην

ανάγκη αποκατάστασης αυτής της αδικίας. Η
τεκμηρίωση αυτή του αιτήματός μας παρουσιάσθηκε με σειρά συνεντεύξεων και ρεπορτάζ,
σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
4.	Ακολούθησαν συναντήσεις με τον αρμόδιο
Υφυπουργό για τη διόρθωση κατ΄ αρχάς των
επικουρικών συντάξεων ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του
2006), επειδή ήταν εφικτό να υπάρξει μια
πρώτη λύση χωρίς νομοθετική ρύθμιση.
Όλοι γνωρίζουμε ότι έως και τον Μάρτιο του
2019 η Τρόικα, μέσω του αυστηρού προγράμματος εποπτοίας, δεν επέτρεπε καμία αλλαγή
του νόμου για τις συντάξεις.
5.	Πετύχαμε την έμπρακτη αναγνώριση για τον
λανθασμένο συντελεστή επανυπολογισμού
(από 0,576 σε 1,00) από τον τότε διοικητή του
ΕΤΕΑΕΠ κ. Καποτά ο οποίος έστειλε και σχετική επιστολή στο Υπουργείο.
6.	Επειδή όμως παρουσιάστηκαν αμφισβητήσεις
για την ορθότητα ή όχι του συντελεστή επανυπολογισμού, ο Σύλλογος για μια ακόμη φορά
προχώρησε σε επιστημονική τεκμηρίωση του
αιτήματος. Με βάση επίσημα στοιχεία της Τράπεζας για την δεκαετία 2002-2012. παρουσιάζεται το συνολικό ποσό εισφοράς ασφαλισμένων και εργοδότη που καταβλήθηκε για
την Επικουρική Ασφάλιση να ανέρχεται σε
240.935.251 €. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε
ποσοστό κατά μέσο όρο 19,26%, επί του πλαφόν της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης ΙΚΑ.!!
όταν στο ΕΤΕΑΜ αυτό το ποσοστό ανέρχεται
σε μόλις 6%/!!!!

7.	Το Δ.Σ. υποστηρίζοντας έμπρακτα ότι η δύναμή μας είναι τα ενημερωμένα, δραστήρια
και μαχητικά μέλη του Συλλόγου, με συνεχείς
ανακοινώσεις, συγκεντρώσεις, Γενικές συνελεύσεις, στην Αθήνα και στην επαρχία, με τον
όλο προσανατολισμό της λειτουργίας των γραφείων και με καθημερινή επαφή με τους συναδέλφους, πέτυχε την καλύτερη ενημέρωση
και δραστηριοποίηση των συνταξιούχων της
Εμπορικής.
	Αυτό φάνηκε στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με συμμετοχή συναδέλφων
και εκπροσώπων των παραρτημάτων της
επαρχίας, στη συνεισφορά των συναδέλφων
συνταξιούχων στον προβληματισμό, στις προτάσεις και αποφάσεις που πάρθηκαν όλο αυτό
το διάστημα και στην πρωτοφανή συμμετοχή
τους σε όλες τις Γενικές συνελεύσεις, τις συγκεντρώσεις, τις επιτροπές, και τις αγωνιστικές
πορείες.
	Αν μας άκουσαν, το έκαναν, γιατί είμαστε πολλοί κι ενωμένοι!!!
8.	Επειδή διαπιστώθηκε ότι παρά την πλήρη
τεκμηρίωση από πλευράς μας του αιτήματός
μας από την πλευρά των αρμοδίων εκδηλωνόταν από τη μια διάθεση λύσης και στη συνέχεια υπαναχώρησης, ο Σύλλογος μετά από
απόφαση και της Γενικής Συνέλευσης της
15.3.2019, αποφάσισε δυναμικές κινητοποιήσεις με πρώτη τη συγκέντρωση την ημέρα της
Γ.Σ. μπροστά στο Υπουργείο με την οποία επέβαλε την εκ νέου συζήτηση του αιτήματός μας.
η συνέχεια στη σελ. 2
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9.	14.5.2019. Μεγαλειώδης συγκέντρωση την
οποία ακολούθησε και στη συνέχεια συγκλονιστική πορεία από τη Σταδίου, στο Σύνταγμα, στη Βουλή στη Βασιλίσσης Σοφίας και
στη συνέχεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Η πορεία
σταμάτησε στη συμβολή της Ηρώδου Αττικού μπροστά από τις κλούβες των ΜΑΤ που
είχαν κλείσει το δρόμο. Εκεί ζητήσαμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
	Αντιπροσωπεία του Συλλόγου συναντήθηκε
με τον τότε Υπουργό Επικρατείας Αλ. Φλαμπουράρη. Κατά τη συνάντηση τέθηκαν τα

θέματα του ΤΕΑΠΕΤΕ και οι άδικες μειώσεις
στις συντάξεις με τον επανυπολογισμό του Ν.
Κατρούγκαλου., και ο κος Φλαμπουράρης
υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία
για την εξεύρεση λύσης.
10. Με τη μεγαλειώδη συγκέντρωση της 4ΗΣ
Ιουνίου 2019 στο Υπουργείο Εργασίας, δώσαμε και πάλι τη διαβεβαίωση προς όλους,
ότι συνεχίζουμε μέχρι τη δικαίωσή μας για
την αποκατάσταση των συντάξεών μας, μετά
τις περικοπές που υποστήκαμε στις συντάξεις
του τ. ΕΤΑΤ (προσυνταξιοδοτικό και συμπλή-

Μετά από πολλές συναντήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από την εκδήλωση του
Συλλόγου στην Παλαιά Βουλή τον Οκτώβριο του 2017, αποκαλύφτηκε τελικά ότι ο λόγος που δεν λύνουν το πρόβλημα, στις μεν επικουρικές συντάξεις
είναι γιατί, κατ’ αυτούς, η μέση επικουρική σύνταξη στους συνταξιούχους της
Εμπορικής είναι στα 420 Ευρώ, έναντι του μέσου όρου των 200 Ευρώ για
όλους τους άλλους συνταξιούχους, για δε τους προσυνταξιούχους ότι βελτίωσαν το συντελεστή επανυπολογισμού από 0,86 σε 0,93 κατά την εφαρμογή
του Ν. Κατρούγκαλου, το Σεπτέμβριο του 2016.
Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία δεν συνειδητοποίησε την αποφασι-

ρωμα) και των επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ
με τον επανυπολογισμό με το Ν. Κατρούγκαλου. Η θέση του Υφυπουργού ήταν ότι δεν
απορρίπτει το αίτημά μας και θα μας απαντήσει.
11.	Ακολούθησε νέα μεγάλη συγκέντρωση την
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 όπου μας ανακοινώθηκε αρνητική απάντηση στα αιτήματά
μας. Στη συνέχεια διαμαρτυρηθήκαμε με
νέα πορεία προς τη Βουλή και το Μέγαρο
Μαξίμου.

στικότητα των συνταξιούχων της Εμπορικής.
Με τις κινητοποιήσεις μας αναδείξαμε την κατάφωρη αδικία που έχουμε
υποστεί από την εφαρμογή του ν. Κατρούγκαλου στις συντάξεις μας και ότι
δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι την τελική δικαίωσή μας. Το δίκαιο
είναι με το μέρος μας και όταν ο αγώνας γίνεται με επιμονή και υπομονή, στο
τέλος έχει θετικά αποτελέσματα.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

Επικουρική Σύνταξη ΕΤΕΑΕΠ από 1.1.2015 νέων συνταξιούχων

Ο

Συλλογός μας παρέμβηκε στο ΕΤΕΑΕΠ για τον
υπολογισμό της προσαύξησης της επικουρικής σύνταξης κατ΄εφαρμογή του άρθρου 30 του
ν. 4387/2016 στους ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΕΤΕ
που καταβάλλονταν αυξημένες εισφορές (14,75).

Αφορά στους προσυνταξιούχους του ΕΤΑΤ
(μετά το 2006) που καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης για απονομή επικουρικής σύνταξης

από το ΕΤΕΑΕΠ από 1.1.2015 και εφεξής, και
συγχρόνως η καταβολή της σύνταξής τους αρχίζει από 1.1.2015 και μετά, ώστε να λάβουν εκτός
της επικουρικής ΕΤΕΑΕΠ (με την εισφορά 6%
ΕΤΕΑΜ) και επιπλέον ποσό επικουρικής σύνταξης
με το επασφάλιστρο ΤΕΑΠΕΤΕ. Δικαίωμα Αίτησης
και Απονομής Επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ
και να λάβουν και το επιπλέον ποσό επικουρικής

Συμμετέχετε στις Εκλογές
του Συλλόγου μας στις
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σύνταξης με το επασφάλιστρο ΤΕΑΠΕΤΕ, έχουν
και οι προσυνταξιούχοι (προ του 2006) ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΕΑ οι οποίοι όμως θεμελιώνουν δικαίωμα
κύριας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ από 1.1.2017,
διότι από 1/1/2017 οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΕΑ
(τ.ΕΤΕΑΜ) κατέστησαν συνταξιούχοι του
Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016 άρθρο 73Α παρ. 4).

Έκδοση Συλλόγου για τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης και τα νέα ηλικιακά όρια
μετά το Ν.4336/2015

Ο

Σύλλογος προχώρησε με την συνδρομή της δικηγόρου Σοφίας Καπατσώρη σε έκδοση φυλλαδίου τον Μάρτιο 2019 που δόθηκε σε ενδιαφερόμενους συναδέλφους στη ΓΣ.
Στο φυλλάδιο αυτό δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για συνταξιοδότηση
από τον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και το ΕΤΕΑΕΠ και είναι διαθέσιμο στα γραφεία του
Συλλόγου, στα παραρτήματα της Επαρχίας. Επίσης είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου μαζί με τις αιτήσεις απονομής σύνταξης ΕΦΚΑ
και ΕΤΕΑΕΠ.

Σ

ΝΟΜΟΘΕΤΉΘΗΚΕ Η 13 Η ΣΎΝΤΑΞΗ
για τους προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ
και ΕΤΕΑ (άρθρο 120 ν. 4611/2019)

το αρχικό νομοσχέδιο δεν συμπεριλαμβάνονταν οι προσυνταξιούχοι ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ στους δικαιούχους. Με άμεση παρέμβαση του
Συλλόγου μας ζητήθηκε να μην εξαιρεθούν από την καταβολή και έτσι
υπήρξε νομοτεχνική βελτίωση με τροπολογία που κατατέθηκε στη
Βουλή και προσέθεσαν στους δικαιούχους και τους 8.000 προσυνταξιούχους της Εμπορικής, της Πίστεως και της τράπεζας Αττικής,
οι οποίοι εισπράττουν προσυνταξιοδοτική παροχή πρ. ΕΤΑΤ, καθώς
και τους συνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) που έχουν ενταχθεί από 1/1/2017 στον
ΕΦΚΑ.

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Αποφάσεις (1889-1891/2019)
του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)
Ο Σύλλογός για την πλήρη ενημέρωση των
συναδέλφων ανάρτησε στην ιστοσελίδα του
και διένειμε στη ΓΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της δικηγόρου ΚΑΠΑΤΣΩΡΗ Σοφίας, από το γραφείο του
κ. Ν .Φιλιππόπουλου που μαζί με τον καθηγητή
Ξεν.Κοντιάδη παραστάθηκαν στην συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης, που είχε ασκήσει ο ΣΣΕΜ
μαζί με άλλα συνταξιουχικά σωματεία κατά της
υπουργικής απόφασης για τον επαναυπολογισμό
των επικουρικών συντάξεών μας και περιέχει
τα βασικά σημεία των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ και της 1890/2019 απόφασης που
εκδόθηκε για την ως άνω προσφυγή μας.
Σας παραθέτουμε περιληπτικά ορισμένα αποσπάσματα:
1.	Έννομο συμφέρον Συλλόγου Συνταξιούχων
Εμπορικής Τράπεζας
Με την υπ’ αριθμ. 1890/2019 απόφασή του,
το ΣτΕ έκανε δεκτή την με αριθμ. καταθ.
3727/21.10.2016 Αίτηση Ακύρωσης που είχε
ασκήσει και ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας μαζί με άλλα συνταξιουχικά σωματεία και την ΟΤΟΕ και ακύρωσε την υπουργική απόφαση για τον επανυπολογισμό των
επικουρικών συντάξεων, αφού αναγνώρισε
το έννομο συμφέρον τόσο του Συλλόγου όσο
και δύο μελών του -που είχαν συμπεριληφθεί
ως αιτούντες στην σχετική Αίτηση Ακύρωσης- να
προσβάλλουν την Υπουργική απόφαση, καθώς ο
μεν Σύλλογος καταστατικό σκοπό έχει την προστασία των οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών του, τα δε ως άνω μέλη, είναι συνταξιούχοι του ΤΕΑΠΕΤΕ και πλέον ΕΤΕΑ/
ΕΤΕΑΕΠ και η επικουρική τους σύνταξη έχει
περαιτέρω μειωθεί λόγω του επανυπολογισμού
– αναπροσαρμογής της, βάσει της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης που ακυρώθηκε.
Σημειώνουμε ότι τα 2 μέλη μας συμπεριλήφθηκαν στην αίτηση ακύρωσης προκειμένου να καταδειχτεί με τον πλέον παραστατικό τρόπο ότι οι
επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑ) για το σύνολο
των συνταξιούχων της Εμπορικής - προερχομένων από το ΤΕΑΠΕΤΕ - μετά τον επανυπολογισμό τους μειώθηκαν - μέχρι και κατά
80%.
Με την παρέμβασή μας αυτή καταδείχθηκε ότι ο επανυπολογισμός των επικουρικών
συντάξεων με την Υπουργική απόφαση, δεν
καθόριζε με τρόπο σαφή και ορισμένο τον
Συντελεστή Επανυπολογισμού με αποτέλεσμα
και για τον λόγο αυτό να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι προς επίρρωση του ισχυρισμού μας περί αδιαφανούς
και ασαφούς διαδικασίας κατά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων στους
συνταξιούχους της Εμπορικής, στο σχετικό
Υπόμνημα που καταθέσαμε, έγινε επίκληση και
προσκόμιση και της από 15.5.2017 απάντησης
του ΕΤΕΑΕΠ προς το συνάδελφό μας κ. Σ., σύμφωνα με το οποίο το αντίδικο Ταμείο ρητά ομολογεί ότι η αρμόδια διεύθυνση του δεν γνωρίζει πως προέκυψε ο συντελεστής (ARo),
παράμετρος ωστόσο που είναι απαραίτητη για
τον καθορισμό του Συντελεστή Επανυπολογισμού.
2. Επανυπολογισμός των συντάξεων

• Μ ε όλες τις παραπάνω αποφάσεις κρίθηκε

ότι είναι συνταγματικά ανεκτός ο επανυπολογισμός των συντάξεων καθώς και ότι βάση
επανυπολογισμού των συντάξεων (κύριων
και επικουρικών) αποτελούν οι συντάξεις
όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2014
δηλαδή με τις κριθείσες ως αντισυνταγματικές περικοπές των Ν.4051/2012 και
4093/2012.

	Ειδικότερα, με πλειοψηφία 13 μελών του
δικαστηρίου κρίθηκε ότι όταν αιτιολογείται ειδικώς η ανάγκη μεταρρυθμίσεως του
υφισταμένου ασφαλιστικού συστήματος ο
νομοθέτης μπορεί να προβεί σε επαναυπολογισμό των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων, ώστε να επωμισθούν και αυτοί
και όχι μόνο οι νέοι συνταξιούχοι και οι
νυν ασφαλισμένοι το βάρος της επιχειρούμενης μεταρρυθμίσεως, για λόγους
κοινωνικής δικαιοσύνης και διαγενεακής
ισότητας και αλληλεγγύης, δεδομένου ότι
και αυτοί ωφελούνται εξ ίσου από την επιδιωκόμενη, με την επιχειρούμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.

• Μ ε την υπ’αριθμ.1891/2019 απόφαση του ΣτΕ

κρίθηκαν αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης για τις κύριες συντάξεις.

	Έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, ότι τα νέα
ποσοστά αναπλήρωσης βάσει των οποίων
υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη και τα
οποία εφαρμόζονται και για τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων, είναι ιδιαιτέρως χαμηλά, ιδιαίτερα για
όσους έχουν πολλά χρόνια εργασίας.

• Μ ε τις υπ’αριθμ. 1889/2019 και 1890/2019
αποφάσεις του ΣτΕ κρίθηκε, λόγω μη εκ-

πόνησης αναλογιστικής μελέτης για τις
Επικουρικές Συντάξεις, ότι είναι αντισυνταγματικός ο επανυπολογισμός των ήδη
καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων
και παράνομος ο τρόπος υπολογισμού των
επικουρικών συντάξεων για τους νέους
συνταξιούχους.
Έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, ότι δεν είναι
πρόσφορο το κριτήριο του ύψους της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης, για την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων,
δεδομένου ότι για κάθε μια από τις ανωτέρω
συντάξεις έχουν καταβληθεί αυτοτελείς εισφορές.
Ειδικότερα κρίθηκε για την αναπροσαρμογή
της επικουρικής συντάξεως, ότι δεν είναι συνταγματικά ανεκτό, συνταξιούχοι, να λαμβάνουν
μικρότερη επικουρική σύνταξη από άλλους συνταξιούχους που έχουν καταβάλει εισφορές χαμηλότερου ύψους, εκ μόνου του λόγου ότι οι τελευταίοι προστατεύονται από το όριο του ποσού
των 1.300 ευρώ (τα 1.300 ευρώ υπολογίζονται
ως μεικτά. Δηλαδή, κύρια σύνταξη, επικουρική,
εισφορά αλληλεγγύης, προ φόρων και λοιπά).
Περαιτέρω, κρίθηκε ότι το κράτος έχει εγγυητική ευθύνη και σε σχέση με την επικουρική ασφάλιση, υπό την έννοια ότι, εάν δεν καταστεί δυνατόν να καλυφθούν τα ελλείμματα του
ΕΤΕΑΕΠ (που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν
στο μέλλον), το Κράτος πρέπει να τα καλύψει,
εφόσον, η επικουρική ασφάλιση καθιερώνεται, όπως και η κύρια ασφάλιση, ως υποχρεωτική και όχι ως προαιρετική.
3.	Χρόνος έναρξης των αποτελεσμάτων
ακύρωσης των υπουργικών αποφάσεων
	Το ΣτΕ συνεκτιμώντας τους λόγους, για τους
οποίους εχώρησαν οι ακυρώσεις των υπουργικών αποφάσεων και τον μεγάλο αριθμό των
καταβαλλομένων κύριων και επικουρικών
συντάξεων των οποίων ο επανυπολογισμός
θα τεθεί εν αμφιβόλω με την αναδρομική
ακύρωση των προσβαλλομένων αποφάσεων,
έκρινε κατά πλειοψηφία ότι εν προκειμένω συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τα αποτελέσματα της
ακυρώσεως να επέλθουν από την δημοσίευση (4.10.2019) των ως άνω αποφάσεων
αποκλείοντας τις αναδρομικές διεκδικήσεις.

Αναδρομικά στους συνταξιούχους επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ
λόγω των διαφορών που θα προκύψουν από τα νέα αυξημένα ποσά συντάξεων,
μετά από την αναπροσαρμογή τους με το νέο νόμο
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις αρμοδίων υπουργών, για να μην υπάρξει κενό από την έκδοση των αποφάσεων ΣτΕ (4/10/2019) μέχρι τη νομοθέτηση
νέων διατάξεων - για όσα σημεία του Ν. Κατρούγκαλου κρίθηκαν αντισυνταγματικά - τα όποια αναδρομικά θα είναι για το διάστημα από 4/10/2019 και
μέχρι την ψήφιση του νόμου, που κατά τα τελευταία δημοσιεύματα αναμένεται τον Ιανουάριο 2020.
Οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν αφορούν τους προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, καθότι με αυτές δεν κρίθηκε το θέμα των μειώσεων στις συντάξεις τους.
Οι περικοπές στους προσυνταξιούχους θα κριθούν με την εκδίκαση των προσφυγών του Συλλόγου μας στο ΣτΕ την 2/12/2019.
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ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ
με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων κο Nότη Μηταράκη

Π

ραγματοποιήθηκε, στις 7/11/2019, συνάντηση του Συλλόγου με τον Υφυπουργό Κοινω-

νικών Υποθέσεων, κο Nότη Μηταράκη, και τον

Διευθυντή του Γραφείου του, κο Κωνσταντίνο
Κωστάκο.
Καταδείξαμε τον αυθαίρετο τρόπο αναπροσαρμογής των επικουρικών συντάξεων,
των προερχομένων από το ΤΕΑΠΕΤΕ συνταξιούχων, που έγινε με τη χρήση του ενιαίου
συντελεστή επανυπολογισμού (Σ.Ε.) 0,5760,
ίδιου δηλαδή με λοιπούς συν/χους του τέως
ΕΤΕΑΜ. Εάν όμως λαμβανόταν υπόψιν η εισφορά των συν/χων ΤΕΑΠΕΤΕ, που ήταν μεσοσταθμικά 14,25%, ο Σ.Ε. θα έπρεπε να είναι
1,00 με τελείως διαφορετικό ποσό επικουρικής σύνταξης.
Επισημάναμε ότι δεν μπορεί η Διοίκηση του
Ταμείου (ΕΤΕΑΕΠ), με ερμηνευτικές παραδοχές, να αναπροσαρμόζει τις συντάξεις μας, σαν

να πληρώναμε τις ίδιες εισφορές με ασφαλισμένους άλλων κλάδων που υπάγονταν στο ΕΤΕΑΜ,
με αποτέλεσμα πρόσωπα που είχαν πληρώσει
πολλαπλάσιες εισφορές, να επανυπολογίζονται
οι συντάξεις τους στο ίδιο ύψος με πρόσωπα
που είχαν πληρώσει πολύ μικρότερες εισφορές.
Κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του
ν.4387/2016, ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων, των προερχομένων από το
ΤΕΑΠΕΤΕ συνταξιούχων, πρέπει να γίνει με
βάση τις αυξημένες εισφορές που είχαν πληρώσει. Το Ταμείο δεν εφάρμοσε το νόμο, αλλά
κάποια άλλη μέθοδο, μη προβλεπόμενη.
Πρόκειται για άνιση και αντίθετη στην αρχή της
ανταποδοτικότητας δυσμενή μεταχείριση μιας
συγκεκριμένης κατηγορίας συνταξιούχων, που
δε σχετίζεται με τις πρόσφατες αποφάσεις του
ΣτΕ, αλλά με λάθη και «λαθροχειρίες» στη διαδικασία εφαρμογής του νόμου.

Ζητήσαμε την παρέμβαση του κ.Υφυπουργού, ώστε να βρεθεί λύση στο θέμα της κατάφορης αδικίας που υπέστησαν οι συνταξιούχοι
της Εμπορικής λόγω των επιπλέον δραματικών
περικοπών στις επικουρικές συντάξεις τ. ΕΤΕΑ
και να υπάρξει σχετική διόρθωση του επανυπολογισμού των επικουρικών μας συντάξεων
με εγκύκλιο προς το ΕΤΕΑΕΠ.
Τέλος, στις 15/11/2019, θέσαμε στη διάθεσή
του κου Υφυπουργού έγγραφα που μας ζήτησε,
μαζί με συμπληρωματικό υπόμνημα.
Όσον αφορά τις περικοπές των συντάξεων
τ. ΕΤΑΤ με το άρθρο 73Α του Ν. 4387/2016
και το αίτημά μας για την αποκατάστασή τους στα
προ «Κατρούγκαλου» επίπεδα, μας δηλώθηκε
ότι, αρμόδιος για νομοθετική ρύθμιση είναι
ο Υπουργός κ. Γιάννης Βρούτσης και αναμένουμε συνάντηση μαζί του.

Νομικές διεκδικήσεις
1.	Αγωγή κατά της Alpha Bank για τη
διεκδίκηση καταστατικών παροχών του
ΤΕΑΠΕΤΕ
	Κορύφωση των νομικών διεκδικήσεων είναι
η πιλοτική αγωγή κατά της Alpha Bank (δικάσιμος 13 Νοεμβρίου 2019) για τη διεκδίκηση
του μέρους των καταστατικών παροχών του
ΤΕΑΠΕΤΕ που «χάθηκαν», λόγω της αναγκαστικής ένταξης των συνταξιούχων του ΕΤΑΤ/
ΤΕΑΠΕΤΕ στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΦΚΑ και
της απαλλαγής της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, άρα και της διαδόχου της, AlphaBank, από
τις υποχρεώσεις της, με βάση την αναλογιστική
μελέτη της εταιρείας «Prudential».
	Μετά την αναβολή που ζήτησαν οι δικηγόροι
της Τράπεζας ορίστηκε νέα δικάσιμος την 243-2020.
	Ο Σύλλογος κατάφερε να προετοιμάσει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τη δικαστική μάχη
κατά της Τράπεζας, μετά την εκπόνηση της
αναλογιστικής μελέτης η οποία απέδειξε ότι η
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«εξαγορά» αυτής της απαλλαγής, έναντι ενός
τιμήματος που υπολείπεται κατά πολύ της συνολικής οφειλής, απαλλοτρίωσε τις καταστατικές παροχές των δικαιούχων ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ.

2.	Συζήτηση στο ΣΤΕ των δύο προσφυγών
του Συλλόγου μας για την ακύρωση του
επανυπολογισμού των προσυνταξιοδοτικών
παροχών ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ
	Οι νομικές διεκδικήσεις για το 2019 θα ολοκληρωθούν την 2η Δεκεμβρίου 2019 με τη
συζήτηση στο ΣτΕ των δύο προσφυγών
του Συλλόγου μας για την ακύρωση της
από 7.9.2016 Απόφασης του πρώην Υφυπουργού Α. Πετρόπουλου για τον επανυπολογισμό των προσυνταξιοδοτικών παροχών ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ. (Η νέα αυτή δικάσιμος
ορίστηκε μετά την 2η αναβολή που είχαμε. Η
προηγούμενη συζήτηση είχε οριστεί για την 7η
Οκτωβρίου 2019).

3.	Ομαδικές Αγωγές για διεκδίκηση των

περικοπών συντάξεων με τους ν. 4051,
4093/2012
	Οι δικηγόροι Φώτης και Αλκαίος Κλαουδάτος,
που έχουν καταθέσει τις ομαδικές αγωγές,
ενημέρωσαν τόσο τα μέλη του ΔΣ κατά τη συνεδρίαση της 8/11/2019, όσο και τους συναδέλφους στη ΓΣ της 11/11/2019 ότι:
	• τ α αναδρομικά που διεκδικούμε μέσω ομαδικών αγωγών, κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθ.
2287 και 2288/2015 αποφάσεων του ΣτΕ, για
τις περικοπές των ν. 4051/12 και 4093/12,
δεν θίγονται από τις πρόσφατες αποφάσεις
του ΣτΕ, που αφορούν το νόμο 4387/2016,
ούτε αποτρέπουν την υποχρέωση της Κυβέρνησης να μας καταβάλλει τα αναδρομικά.
	Υπενθυμίζουμε ότι προσδιορίστηκαν οι ημερομηνίες των πρώτων συζητήσεων ομαδικών
αγωγών (μία αγωγή ανά 50 συναδέλφους)
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών από
4-2-2020 και μετά.

Απόσπασμα από το υπόμνημα 15/11/2019
προς τον Υφυπουργό κο Ν. Μηταράκη με θέμα την επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν κατά τον
επανυπολογισμό σύνταξης για τους συνταξιούχους Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. οι οποίοι κατέστησαν συνταξιούχοι
του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. με το άρθρο 26 Ν. 3455/2006, των οποίων οι επικουρικές συντάξεις
τ. ΕΤΕΑ επανυπολογίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4387/2016:
«Είναι γνωστό ότι το εισόδημα των συνταξιούχων
επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑ, της πρώην Εμπορικής
Τράπεζας, προερχομένων από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας
Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.), έχει πληγεί περισσότερο
από κάθε άλλη κατηγορία συνταξιούχων, οι οποίοι
εκτός από τις αλλεπάλληλες μειώσεις των συντάξεών τους (Ν.3863/2010,3986/2011,4024/2011,4
051/2012,4093/20) υπέστησαν επιπλέον και τις
περικοπές του Ν. 4387/2016, με τον επανυπολογισμό, περιάγοντάς τους σε ιδιαίτερη δυσχερή
οικονομική κατάσταση μετά τις δραματικές μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις. Τα μέλη του Συλλόγου μας είναι οι μόνοι συνταξιούχοι που έχουν
υποστεί τόσο μεγάλες συνολικές περικοπές συντάξεων μέσω διαδοχικών ρυθμίσεων, παρόλο που
κατέβαλλαν πολύ υψηλότερες εισφορές από τους
άλλους ασφαλισμένους.
Το ποσοστό μείωσης στις επικουρικές συντάξεις
ΤΕΑΠΕΤΕ, που καταβάλλονται από το ΕΤΕΑ (ΕΤΕΑΕΠ), ανέρχεται σε 82%, συμπεριλαμβανομένων
των παλαιότερων μνημονιακών περικοπών.
Έχουν καταβληθεί υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΕΑΠΕΤΕ που συστάθηκε το 1948.
….
Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 26 του Ν.
3455/2006 οι πρώην συν/χοι του ΤΕΑΠΕΤΕ
εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ με ειδική διαδικασία.
….
Από το άρθρο 58 παρ. 7 του Ν. 3371/2005
που ήταν αποκλειστικά εφαρμοστέο, προκύπτει ότι μετά την ένταξη εφαρμόζονται μόνο
οι διατάξεις που αφορούν τις μετέπειτα αυξήσεις συντάξεων καθώς και ότι καμία σύνταξη δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα εκάστοτε
καταβαλλόμενα κατώτατα όρια των συντάξεων του
Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και καμία άλλη ουσιαστική διάταξη.
Η παραπάνω ειδική για το ΤΕΑΠΕΤΕ ρύθμιση είναι ουσιωδώς διαφορετική από παρελθούσες ενοποιήσεις ταμείων που έγιναν λόγω
οικονομικής αδυναμίας καταβολής από τα συγχωνευόμενα ταμεία ακόμη και των ελάχιστων
παροχών του γενικού συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης εισφορών. Για το λόγο αυτό μάλιστα
προβλέφθηκε ότι παρά τη μεταφορά των ασφαλισμένων και συν/χων στο γενικό ασφαλιστικό σύστημα θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι
καταστατικές διατάξεις ΤΕΑΠΕΤΕ.

Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΕΤΕ κατέβαλλαν πολλαπλάσιες εισφορές από τους κοινούς ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. - τέως ΕΤΕΑΜ όπως προαναφέρθηκε, καθώς το συνολικό ύψος της εισφοράς
εργοδότη - ασφαλισμένου ήταν 14,25% επί όλου
του μισθού, αντί 6% επί της ασφαλιστικής κλάσης
που ίσχυε στο τέως ΤΕΑΜ - ΕΤΕΑΜ.
Όμως η αναπροσαρμογή επικουρικών συντάξεων των προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ συνταξιούχων έγινε με Συντελεστή Επανυπολογισμού (ΣΕ) που καθορίσθηκε σε 0,5760 σαν να
ήταν κατ΄ ουσίαν η εισφορά τους 6%, ίδια με των
συν/χων του τέως ΕΤΕΑΜ, ενώ αν λαμβανόταν
υπόψιν η εισφορά των συν/χων ΤΕΑΠΕΤΕ που
ήταν 14,25% ο Σ.Ε. θα έπρεπε να είναι 1,00 με
αποτέλεσμα φυσικά να προκύπτει τελείως διαφορετικό ποσό.
Φυσικά, ο νομοθέτης δεν ήθελε να θεσπίσει ότι
κατ’ εξαίρεση οι συν/χοι που προέρχονται από το
τέως ΤΕΑΠΕΤΕ θα εξομοιωθούν με συν/χους για
τους οποίους είχαν καταβληθεί εισφορές 6%. Κατά
συνέπεια και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα
του νομοθέτη ο επανυπολογισμός των συντάξεων
των προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ πρέπει να γίνει με βάση τις αυξημένες εισφορές που είχαν πληρώσει.
Δεν μπορεί η διοίκηση με ερμηνευτικές παραδοχές να θεσπίζει περιορισμούς στον τρόπο
υπολογισμού της παροχής εις βάρος όσων έχουν
καταβάλλει μεγαλύτερες εισφορές με αποτέλεσμα
να καταλήγουν οι προερχόμενοι από το ΤΕΑΠΕΤΕ
να παίρνουν δυσανάλογα μικρές παροχές σε σχέση
με άλλους που κατέβαλλαν μικρότερες εισφορές.
Προς επίρρωση του ισχυρισμού μας περί αδιαφανούς και ασαφούς διαδικασίας κατά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ/ΤΕΑΠΕΤΕ, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι στην από
15.5.2017 απάντηση του ΕΤΕΑΕΠ προς συνταξιούχο μέλος μας η οποία επισυνάπτεται, το Ταμείο
ρητά ομολογεί ότι η αρμόδια διεύθυνσή του δεν
γνωρίζει πως προέκυψε ο συντελεστής (ARo),
παράμετρος ωστόσο που είναι απαραίτητη για
τον καθορισμό του Συντελεστή Επανυπολογισμού.
……ο νόμος κατά την ένταξη το 2006 των
ασφαλισμένων και συν/χων Εμπορικής στο

δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα του ΕΤΕΑΜ, θέσπισε τη διατήρηση των παροχών κατά το καταστατικό ΤΕΑΠΕΤΕ και μετέβαλλε μόνο το φορέα απονομής της παροχής.
Κατά συνέπεια και κατά το γράμμα και κατά
το πνεύμα του νομοθέτη ο επανυπολογισμός και με το νόμο 4387/2016- των συντάξεων των
προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ πρέπει να γίνει με βάση τις αυξημένες εισφορές που είχαν
πληρώσει.
….
Για επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε, ζητούμε να καταστεί ξεκάθαρο στις
υπηρεσίες σας με εγκύκλιο,
α) ότι με το άρθρο 26 Ν. 3455/2006 οι πρώην συν/χοι του ΤΕΑΠΕΤΕ εντάχτηκαν στο
ΕΤΕΑΜ με ειδική διαδικασία και μετά την
ένταξη οι συν/χοι του ΤΕΑΠΕΤΕ δεν ακολουθούν οποιαδήποτε μεταβολή της νομοθεσίας
των συν/χων ΕΤΕΑΜ εξομοιωνόμενοι με αυτούς αλλά μόνο τις ρυθμίσεις περί αυξήσεων
και κατωτάτων ορίων, καθώς και
β) ό
 τι κατά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων στην περίπτωση των προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ, συν/χων Τραπεζών Εμπορικής και Πειραιώς, εφαρμόζονται
ως προς τον Συντελεστή Επανυπολογισμού
(Σ.Ε) οι ρυθμίσεις περί του τρόπου επανυπολογισμού των παροχών σε όσους κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές, σε σχέση με τα
γενικά ισχύοντα για τους ασφαλισμένους του
ΕΤΕΑΜ, και ιδιαίτερα εφαρμόζεται κατά την
αναπροσαρμογή το μεσοσταθμικό ποσοστό
εισφοράς 14,25% υπέρ επικουρικής ασφάλισης και το σύνολο των ποσών των εισφορών που καταβλήθηκαν κατά τις καταστατικές προβλέψεις του ΤΕΑΠΕΤΕ.
Ελπίζουμε ότι θα εγκύψετε με προσοχή στην
επίλυσή του ώστε με την παρέμβασή σας και
τις ενέργειές σας να βρεθεί λύση στο θέμα της
κατάφορης αδικίας που υπέστησαν οι συνταξιούχοι
της Εμπορικής λόγω των επί πλέον δραματικών
περικοπών στις επικουρικές συντάξεις τ.ΕΤΕΑ με
το νόμο Κατρούγκαλου για να υπάρξει σχετική
διόρθωση του επανυπολογισμού των επικουρικών μας συντάξεων.»

Με το Ν. 4387/2016 εισήχθησαν οι γενικότερες
ρυθμίσεις περί ενοποίησης του συνολικού κοινωνικοασφαλιστικούσυστήματος και εισαγωγής ενιαίων
κανόνων ασφάλισης.
Επειδή όμως υπήρχαν περιπτώσεις ασφαλιστικών ταμείων στα οποία προβλεπόταν αυξημένα ποσοστά εισφορών, υπήρξε ειδική ρύθμιση κατά τον
επανυπολογισμό των συντάξεων ώστε, σύμφωνα
και με τη συνταγματική αρχή της ισότητας, να αποφευχθεί το ενδεχόμενο, να καταβάλλονται όμοιες
συντάξεις σε ασφαλισμένους που επιβαρύνθηκαν
με διαφορετικά ποσά εισφορών κατά τη διάρκεια
του ασφαλιστικού τους βίου.
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Από
Οι Περικοπές,
το Ενημερωτικό
οι Δικαστικές
Σημείωμα
Αποφάσεις,
του Συλλόγου
οι Αιτήσεις
μας, Απριλίου
και η…2019,
Συνέχεια
που διακινήθηκε σε πολιτικά κόμματα, βουλευτές υπουργούς, Μ.Μ.Ε.
και πανελλαδικά από τους εκπροσώπους μας στην Επαρχία:
Την περίοδο από 1.1.1993 - 1.1.2002, το συνολικό ασφάλιστρο ΤΕΑΠΕΤΕ διαμορφώθηκε σταδιακά
σε 14,75 %.

«Οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας υπέστησαν τις μεγαλύτερες περικοπές στις συντάξεις τους
έχουν καταβληθεί υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.)
που συστάθηκε το 1948.
Από 18.4.2006 οι εισφορές, για τους µέχρι
31.12.92 ασφαλισµένους του ΤΕΑΠΕΤΕ, καταβάλλονταν στο ΕΤΕΑΜ (ΕΤΕΑ), μετά την υπαγωγή των
ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ
στο Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων
(Ε.Τ.Α.Τ) και στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), με τις διατάξεις της
παρ.1 του άρθρου 26 του ν. 3455/06.
Ειδικότερα αναφέρουμε ότι, από το 1965 μέχρι
το 1993, καταβάλλονταν επί του συνόλου των πάσης
φύσεως αποδοχών εισφορά που αντιστοιχεί σε ποσοστό ύψους 11,50% (συνολικό ασφάλιστρο ασφαλισμένου και εργοδότη).

ΠΑΎΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΎ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΎ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΡΆΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΆΞΕΩΝ
από το ΕΤΕΑΕΠ για ποσά συντάξεων που είχαν
δοθεί σε δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής
παροχής του τ. ΕΤΕΑΜ, προερχόμενους
από το ΤΕΑΠΕΤΕ

Ο

Σύλλογός μας έθεσε το θέμα στο Υπουργείο,
τον Ιανουάριο 2017, μόλις ενημερώθηκε από
συναδέλφους ότι τους εστάλησαν από το ΕΤΕΑ σημειώματα καταλογισμού υπέρογκων ποσών (έως
110.000 ευρώ) και τους ζητούνταν να επιστρέψουν
ποσά από συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΕΑΜ/ΕΤΕΑ του ΤΕΑΠΕΤΕ, γιατί δεν προέβησαν έγκαιρα σε κατάθεση αίτησης συνταξιοδότησης
στο ΙΚΑ, με την συμπλήρωση των προϋποθέσεων
για κύρια σύνταξη.
Μετά από πολύμηνες ενέργειες του Συλλόγου,
εκδόθηκε στις 8-3-2018 απόφαση του πρώην
Υφυπουργού Α. Πετρόπουλου με οδηγίες προς το
ΕΤΕΑΕΠ για την παύση αναζήτησης των ποσών της
προσυνταξιοδοτικής παροχής ΤΕΑΠΕΤΕ που είχαν
λάβει από το τ. ΕΤΕΑΜ/ΕΤΕΑ, για το διάστημα που
δεν ελάμβαναν κύρια σύνταξη ΙΚΑ.

Το ΕΤΕΑΕΠ έστειλε επιστολές στους 150 περίπου
συναδέλφους που με βάση την εγκύκλιο σταμάτησε η παρακράτηση από τις επικουρικές συντάξεις
ΕΤΕΑ ποσών ως «αχρεωστήτως καταβληθέντων»
και τους ενημέρωσε για τα νέα ποσά.
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Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της Άλφα Τράπεζας
για το σύνολο των συνταξιούχων της Εμπορικής
Τράπεζας την δεκαετία 2002-2012, μετά από στατιστική επεξεργασία, παρουσιάζουμε κατωτέρω
ποσοστά ασφαλίστρων και ποσά καταβληθέντων
ασφαλιστικών εισφορών που αναμφίβολα αποδεικνύουν την αναντιστοιχία με τις αποδιδόμενες συντάξεις και τον άδικο τρόπο επανυπολογισμού τους.
Στοιχεία για το σύνολο των συνταξιούχων της
Εμπορικής Τράπεζας για την δεκαετία 2002 - 2012:
Το συνολικό ποσό εισφοράς ασφαλισμένων που
καταβλήθηκε στο ΙΚΑ για Κύρια Ασφάλιση ανέρχεται σε 118.202.209€, ήτοι 9,45% επί των πάσης
φύσεως αποδοχών και µε τον περιορισµό (πλαφόν)
της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ενώ, το συνολικό ποσό εισφοράς ασφαλισμένων
και εργοδότη που καταβλήθηκε για την Επικουρική Ασφάλιση ανέρχεται σε 240.935.251€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό κατά μέσο όρο 19,26%, επί του
πλαφόν της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης ΙΚΑ.
Σημειώνουμε ότι σε πολλούς συνταξιούχους της
Εμπορικής το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 25%.

10ετίας 550.801,82€, οι εισφορές υπολογίστηκαν
στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ, δηλαδή σε
αποδοχές 308.890€ και καταβλήθηκαν υπέρ ΙΚΑ
28.881,54€, με ασφάλιστρο 9,45%, ενώ καταβλήθηκαν για Επικούριση 63.512,61€, δηλαδή ασφάλιστρο 20,78%, επί της ανώτατης ασφαλιστικής
κλάσης ΙΚΑ.
Για συνταξιούχο με σύνολο αποδοχών της
10ετίας 770.823,21€, οι εισφορές υπολογίστηκαν
στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ, δηλαδή σε
αποδοχές 312.450€ και καταβλήθηκαν υπέρ ΙΚΑ
29.526,80 €, με ασφάλιστρο 9,45%, ενώ καταβλήθηκαν για Επικούριση 81.635,21€, δηλαδή ασφάλιστρο 26,13%, επί της ανώτατης ασφαλιστικής
κλάσης ΙΚΑ.
Να σημειωθεί ότι το ασφάλιστρο για το ΕΤΕΑΜ,
ανερχόταν σε μόλις 6%, με ποσά εισφορών υπολογιζόμενα επί αποδοχών έως το πλαφόν της ανώτατης
ασφαλιστικής κλάσης ΙΚΑ».

Ενδεικτικά παραδείγματα ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν και ποσοστά ασφαλίστρων:
Για συνταξιούχο με σύνολο αποδοχών της

Ενημέρωση για την Επιστροφή των Αχρεωστήτως...
Καταβληθέντων Ποσών Συντάξεων ΕΤΕΑΕΠ-ΕΤΕΑΜ
που ζητούσε η Δ΄ Διεύθυνση ΕΤΕΑΕΠ, με τις από 18.6.2018 επιστολές της

Μ

ετά τη συνάντηση με την Διευθύντρια
του Γραφείου του πρώην Υφυπουργού
Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Σύλλογος ενημέρωσε σχετικά για τις από 18.6.2018 επιστολές
του Προϊσταμένου της Δ΄ Διεύθυνσης ΕΤΕΑΕΠ κου Α. Αθανασίου προς συναδέλφισσες
περί ενημέρωσης οφειλής, με τις οποίες ζητά
την «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συντάξεων ΕΤΕΑΕΠ-ΕΤΕΑΜ».
Είναι γνωστό ότι τον 7o/2014 το ΕΤΕΑ άρχισε να καταβάλει σε 100 συναδέλφισσες/φους
την μειωμένη, κατώτερη επικουρική σύνταξη
ΕΤΕΑΜ, αντί της κατώτερης επικουρικής σύνταξης του ΤΕΑΠΕΤΕ, που μέχρι τότε ελάμβαναν μετά την συνταξιοδότησή τους από το
ΙΚΑ.
Οι συνταξιούχοι αυτοί, ευρίσκονταν στο
προσυνταξιοδοτικό σύστημα του ΤΕΑΠΕΤΕ
πριν το 2006 και όταν συνταξιοδοτήθηκαν από
το ΙΚΑ τους αφαιρέθηκε το ποσό της κύριας
σύνταξης ΙΚΑ από το ποσό της προσυνταξιοδότησης του ΤΕΑΠΕΤΕ και ως επικουρική
σύνταξη τους καταβάλλονταν η κατώτερη
επικουρική σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ.
Με επιστολές του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΕΤΕΑΠ τους ζητούνταν να επιστρέ-

ψουν τη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ και ΕΤΕΑΜ από το
2006, μέχρι τον 7ο/2014 που τους δόθηκε η
μειωμένη επικουρική σύνταξη ΕΤΕΑΜ. Με
αυτές τις επιστολές τους ζητούνταν να επιστρέψουν ποσά οφειλής που φθάνει μέχρι τα
23.000 ευρώ.
Από πλευράς του Υπουργείου υπήρξε άμεση θετική ανταπόκριση στο αίτημα του Συλλόγου μας για άμεση παύση της αναζήτησης των
ποσών αυτών των επικουρικών συντάξεων
ΕΤΕΑΕΠ και σε τηλεφωνική επικοινωνία που
είχε με το Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ, κο Ν. Μπρίκη η
Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ έλαβε απόφαση για την
παύση της αναζήτησης των «αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών συντάξεων ΕΤΕΑΕΠ».
Όμως δεν έχει εκδοθεί ακόμη οριστική
απόφαση παύσης του καταλογισμού των
«οφειλών» αυτών παρά τις παρεμβάσεις του
Συλλόγου στον αρμόδιο Υφυπουργό και την
κατάθεση από πλευράς Συλλόγου τεκμηριωμένου νομικού κειμένου με τις θέσεις του επί
του θέματος.
Ο Σύλλογός μας επανέφερε το θέμα στο νέο
Υφυπουργό για την οριστική του λύση.

Πώς φθάσαμε στο μηδενισμό των αποθεματικών
του ΕΤΑΤ - ΤΕΑΠΕΤΕ
Έχει σημασία να γνωρίζουμε πώς φθάσαμε μέχρι εδώ, επειδή ποτέ δεν υπήρξε αναλογιστική
μελέτη με το πραγματικό κόστος πληρωμής των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και ποτέ δεν υπήρξαν
μετέπειτα αναλογιστικές μελέτες αναθεώρησης της αρχικής οικονομικής μελέτης του 2005.

Τ

ο «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος» (ΤΕΑΠΕΤΕ),
συνεστήθη με την από 25.10.1948 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και του
Συλλόγου Εργαζομένων, ως Ειδικός Λογαριασμός
Επικουρικής Ασφάλισης (ΣτΕ 1277/65, 1133/69,
3275/74 και 2859/82) χωρίς νομική προσωπικότητα
(ΣτΕ 2859/1982 και Α.Π.: 748/69,797/1990).
Σκοπός του ήταν η παροχή στους ασφαλισμένους
σε αυτό εργαζομένους της Εμπορικής Τράπεζας
μηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος κ.λ.π. (πέραν των
χορηγούμενων παροχών από το ΙΚΑ, φορέα κύριας
ασφάλισης).
Με τις μεταγενέστερες ΣΣΕ, ήτοι τις από 12-121984 έως 8-7-1996 συλλογικές συμφωνίες, το ΤΕΑΠΕΤΕ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο καταστατικό του,
χορηγούσε σύνταξη (προσυνταξιοδοτική παροχή),
σε υποκατάσταση της κύριας ασφάλισης, στους παλαιούς ασφαλισμένους του, πριν αυτοί θεμελιώσουν
δικαίωμα σε σύνταξη από το ΙΚΑ, που είναι ο φορέας
κύριας ασφάλισης. Μετά τη θεμελίωση δικαιώματος
και την απονομή της κύριας σύνταξης από το ΙΚΑ, το
ΤΕΑΠΕΤΕ κατέβαλλε μόνο την αναλογούσα επικουρική σύνταξη.
Με βάση αυτή την ιδιωτικής προέλευσης συστατική πράξη, το ΤΕΑΠΕΤΕ λειτούργησε κανονικά για
περισσότερα από 50 χρόνια.

Η πρώτη νομοθετική παρέμβαση ενάντια στο
ΤΕΑΠΕΤΕ έγινε με το άρθρο 61 του ν. 3371/2005, με
το οποίο ιδρύθηκε το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), με σκοπούς του, μεταξύ άλλων, και την καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν
σε συστήματα προσυνταξιοδότησης που χορηγούνται στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους και έως
της συμπληρώσεως των αντίστοιχων προϋποθέσεων του ΙΚΑ. Όπως αποδείχτηκε στην πράξη, η ενέργεια αυτή δεν είχε στόχο την ένταξη των ταμείων σε
ένα ενιαίο ασφαλιστικό φορέα, αλλά εξυπηρετούσε
την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων με την απαλλαγή της Εμπορικής Τράπεζας από τις ασφαλιστικές της
υποχρεώσεις έναντι του προσωπικού της.
Με οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών και με
στοιχεία που έδωσε η Eμπορική Τράπεζα, η Εταιρία
Hewitt Associates εκπόνησε το 2005, ειδική οικο-

νομική μελέτη η οποία υποεκτίμησε σημαντικά τις
ασφαλιστικές υποχρεώσεις της Εμπορικής Τράπεζας
απαλλάσσοντάς την από εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι μια εκ των παραδοχών ήταν ότι «η μελλοντική τάση συνταξιοδοτήσεων θα γίνεται κατά μέσο όρο σε ηλικία ανώτερη κατά
τρία (3) χρόνια μετά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας του ΤΕΑΠΕΤΕ για τους άνδρες και κατά τέσσερα (4)
χρόνια για τις γυναίκες».
Από 18-4-2006 όλοι οι τότε ενεργοί ασφαλισμένοι
του ΤΕΑΠΕΤΕ υπήχθησαν στο ΕΤΑΤ και ορίσθηκε η
εισφορά της Εμπορικής Τράπεζας, για την κάλυψη της
οικονομικής επιβάρυνσης του ΕΤΑΤ (Ν.3455/2006),
στα 377,32 εκ. ευρώ, η οποία καταβλήθηκε σε δέκα
ετήσιες δόσεις. Η καταβολή των δόσεων άρχισε από
τον Ιανουάριο 2005 και η τελευταία, ύψους 49 εκ.
ευρώ, κατεβλήθη τον Ιανουάριο 2014.

689 εκατ. ευρώ και απαιτούνταν 1,2 δισεκ. ευρώ
αποθεματικά, για να καταστεί μελλοντικά δυνατή
η κάλυψη των υποχρεώσεων του ταμείου (ΤΕΑΠΕΤΕ).
Οι ετήσιες δαπάνες του ΕΤΑΤ (ΤΕΑΠΕΤΕ και ΤΠΤΠ)
κατά το 2015, ανέρχονταν στο ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ως άνω υποχρεώσεις καλύπτονταν
έως τότε, με βάση τους ν. 3371/2005 και 3620/2007,
αποκλειστικά από εισφορά της Εμπορικής Τράπεζας
και της Alpha Bank.
Με τον Ν. 4387/2016, εντάχθηκε το ΕΤΑΤ στον
ΕΦΚΑ, με την αιτιολογική έκθεση να αναφέρει ότι
αυτό γίνεται λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης, ενώ έχουμε την παρακάτω δήλωση στη Βουλή,
την 8.5.2016, του αρμόδιου Υπουργού Γ. Κατρούγκαλου:

Το 2007 ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με την
υποχρεωτική υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (ΤΑΠΤΠ) της Alpha Bank
στο ETAT (Ν.3620/2007), χαρίζοντας εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ στους μεγαλομετόχους της. Η εισφορά της Τράπεζας προσδιορίστηκε να καταβληθεί
σε 10 ετήσιες δόσεις των 67 εκ. ευρώ και η τελευταία θα καταβαλλόταν τον Ιανουάριο του 2017.

«Πολιτικά θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι δεν θεωρούμε ότι έχουν απαλειφθεί οι ευθύνες των τραπεζών, οι υποχρεώσεις τους, για τη χρηματοδότηση
αυτής της προσυνταξιοδοτικής ρύθμισης. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε την πάγια τακτική να δημοσιοποιούνται ιδιωτικές υποχρεώσεις. Ρυθμίζουμε όπως
έχει η κατάσταση κι επιφυλασσόμαστε για το μέλλον
να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την πολιτική αυτή εκκρεμότητα».

Τα ως άνω αποθεματικά του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ μηδενίστηκαν από το τέλος του 2014. Βέβαια, αυτό ήταν
γνωστό στους εκάστοτε αρμόδιους κυβερνητικούς
παράγοντες ότι θα συμβεί αφού:

Με την ένταξη του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ, χωρίς αναλογιστική μελέτη για την επιβάρυνση που θα επέφερε
η ένταξη αυτή, ο ΕΦΚΑ επιβαρύνθηκε με το ποσό
των 70 εκατ. ευρώ, ετησίως.

1)	Οι αρχικές παραδοχές της μελέτης (2005) δεν είχαν σχέση με τα πραγματικά δεδομένα του ΤΕΑΠΕΤΕ
2)	Ακόμα και αυτές οι παραδοχές της μελέτης παραβιάστηκαν ασύστολα από την Τράπεζα μέσω
των μαζικών εθελούσιων εξόδων προσωπικού
για να μειώσει το λειτουργικό της κόστος και

Το υπολειπόμενο ποσό των 20 εκ. ευρώ ετησίως
-για την κάλυψη των 90 εκατ. ευρώ των ετήσιων
δαπανών 2015 του ΕΤΑΤ- επιβάρυνε τους προσυνταξιούχους των Ταμείων της Εμπορικής Τράπεζας
και της Alpha Bank με νέες περικοπές στις συντάξεις, που πλέον ανέρχονται σωρευτικά σε ποσοστό
της τάξεως του 50%.

3)	Το 2010, μετά από 4 ½ έτη λειτουργίας του ταμείου και πριν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες
αθρόων εθελούσιων εξόδων εργαζομένων έγινε
μελέτη για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με τη μελέτη το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού της
Εμπορικής στο ΕΤΑΤ είχε ήδη διαμορφωθεί στα

Με τον τρόπο αυτό, αντί να δρομολογηθεί η
αναθεώρηση των οικονομικών μελετών ένταξης
των ταμείων στο ΕΤΑΤ, που θα είχε σαν συνέπεια
την υποχρέωση καταβολής επί πλέον εισφοράς
της Alpha Bank, μετακυλίεται η υποχρέωσή της
στον Κρατικό Προϋπολογισμό (70 εκ.) και στους
συνταξιούχους (20 εκ.).
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Η σημασία της Αναλογιστικής Μελέτης

Ο

Σύλλογος μας με απόφαση του Δ.Σ. της
19.12.2016 ανέθεσε στην εταιρεία Prudential
Actuarial Solutions Ltd την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης, με σκοπό την αποτίμηση σε παρούσες αξίες, ήτοι της επιβάρυνσης του ΕΤΑΤ κατά
την 31/12/2016, με τη συνταξιοδοτική δαπάνη,
που είναι αναγκαία για την κάλυψη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ για το
χρονικό διάστημα από 31/12/2016 και εφεξής.
Η παραπάνω συνταξιοδοτική δαπάνη αφορά στην
κοστολόγηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων
όλων των δικαιούχων για:
•	τη δικαιούμενη παροχή (σύνταξη ή τις συντάξιμες αποδοχές που δικαιούται) μέχρι τη
συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα ασφάλισης,
•	τη διαφορά επικουρικής σύνταξης μετά από τη
συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα,
σύμφωνα με το άρθρο 61, του Ν.3371/2005 περί
ΕΤΑΤ και με την παραδοχή των διατάξεων του άρθρου 10 του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Αναλογιστικό έργο
Η εκπόνηση του αναλογιστικού έργου εστιάστηκε

στις αποτιμήσεις των ασφαλιστικών δικαιωμάτων
των ακόλουθων κατηγοριών, που κατά την 18-42006 ήταν ενεργοί ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΠΕΤΕ:
α)	Όσων βρίσκονται ήδη στο προβλεπόμενο από το
Ν.3371/2005 σύστημα προσυνταξιοδότησης του
ΕΤΑΤ, καθώς και αυτών που ευρίσκονται σε αναστολή σύνταξης (Α’ ασφαλιστικό δικαίωμα).

Αποτελέσματα
Από την όλη αναλογιστική ανάπτυξη προέκυψε ότι σε παρούσες αξίες, απαιτείται ένα επιπρόσθετο ποσό ύψους 1,093 δις ευρώ (βασικό
σενάριο) ώστε το ΕΤΑΤ, κατά την 31/12/2016, να
ανταποκριθεί στις αναληφθείσες υποχρεώσεις του
για την καταβολή των ασφαλιστικών δικαιωμάτων
των ασφαλισμένων στο Ταμείο (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.).

Εμπόδια που συναντήσαμε

β)	Όσων μετά από το σύστημα προσυνταξιοδότησης του ΕΤΑΤ συνταξιοδοτήθηκαν από τον κύριο
φορέα ασφάλισης (Ι.Κ.Α., Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), λαμβάνοντες από το ΕΤΑΤ μόνον τη διαφορά επικουρικής
σύνταξης (Β’ ασφαλιστικό δικαίωμα).

Απέναντί μας είχαμε όλους όσους δεν ήθελαν να
βγει ο «λογαριασμός» και να σταλεί εκεί που πρέπει.

Στο αναλογιστικό έργο δεν συμπεριελήφθησαν
οι σημερινοί εν ενεργεία ασφαλισμένοι, οι οποίοι
υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του Ν. 3371/2005
περί ΕΤΑΤ, διότι δεν παραδόθηκαν σχετικά στοιχεία.
Αποσαφηνίζεται ότι η μελέτη εκπονήθηκε με βάση
τις προδιαγραφές οι οποίες γίνονται κατά κανόνα
αποδεκτές από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Έκαναν ότι μπορούσαν γι αυτό, όπως η τέως πρόεδρος του ΕΤΑΤ κ. Α. Χαρίση που όχι μόνο αρνήθηκε να δώσει τα απογραφικά στοιχεία, απαραίτητα για
την εκπόνηση της αναλογιστικής, αλλά αρνήθηκε
ακόμη και να εκτελέσει Εισαγγελική Παραγγελία για
χορήγηση των οικονομικών στοιχείων των συνταξιούχων.

στην εκπόνηση της μελέτης

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 • ΜΈΓΑΡΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΆΣ ΒΟΥΛΉΣ

Εκδήλωση Παρουσίασης αποτελεσμάτων αναλογιστικής μελέτης
για το ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ

Ο

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, την
19.10.2017, σε μια σημαντική εκδήλωση προβολής
και διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων μας στο ιστορικό
κτίριο της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων, παρουσίασε τα
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αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης για το ταμείο μας
ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΑΤ που εκπόνησε η εταιρεία Prudential. Παρευρέθηκαν Βουλευτές, Υπουργοί, Δημοσιογράφοι, Σωματεία συνταξιούχων και εργαζομένων στις Τράπεζες κ.λ.π.

Τόσο αυτή, όσο και ο προηγούμενος πρόεδρος κ.
Ν. Φράγκος, όφειλαν να κάνουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να υπάρχουν αποθεματικά στο
ταμείο μας. Είχαν την υποχρέωση να ζητήσουν αυτοί
την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και όχι να την
εμποδίζουν ή να κρύβουν στα συρτάρια τους άλλες
μελέτες που εμφάνιζαν αναλογιστικό έλλειμμα στο
ταμείο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Τα στοιχεία που απέκρυψαν επιμελώς, αφορούσαν
σε οικονομική μελέτη του 2010, για 40 επικουρικά
ταμεία σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και
το ΤΕΑΠΕΤΕ, κατ’ εντολή της τρόικα με σκοπό την
επιβολή περικοπών στις επικουρικές συντάξεις. Η
μελέτη έγινε, τρόικα και κυβέρνηση στην πορεία την
αξιοποίησαν για περικοπές επικουρικών.
Όμως οι «θεματοφύλακες» του ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ
μόλις αντελήφθησαν ότι:
α)	το ΤΕΑΠΕΤΕ δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα επικουρικά ταμεία,
β)	το ΤΕΑΠΕΤΕ είναι μία ιδιωτική σύμβαση που τις
υποχρεώσεις τις καλύπτει η Τράπεζα και όχι ο
Κρατικός Προϋπολογισμός,
γ)	για το αναλογιστικό έλλειμμα των 689 εκ. ευρώ
του ΤΕΑΠΕΤΕ, που προέβλεπε η συγκεκριμένη

μελέτη, έπρεπε να στείλουν το λογαριασμό στην
ALPHA Τράπεζα, πανικόβλητοι «έθαψαν» τη μελέτη και την «ξέχασαν». Σε αγαστή συνεργασία,
η συνδικαλιστική γραφειοκρατία του χώρου μας
«σφύριζε αδιάφορα». Υποστήριζαν όλοι τους ότι
«κάτι άκουσαν» αλλά δεν είχαν δει κάποια μελέτη.

Σημαντικό γεγονός η αναλογιστική
μελέτη για το ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ
Μετά από τόσα εμπόδια, η αναλογιστική μελέτη
για τους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ, ολοκληρώθηκε,
χάριν της δικής σας στήριξης και δράσης, με καθοριστική τη συμμετοχή σας στην απογραφή (3.497 απο-

Για την εκπόνηση της αναλογιστικής όμως, κάθε
άλλο παρά αδρανείς παρέμειναν. Με κάθε τρόπο, με
κωλυσιεργίες και διάφορες μεθοδεύσεις, προσπαθούσαν να παρεμποδίσουν και να ακυρώσουν την
ανάθεση εκπόνησης, για την οποία είχε ήδη ληφθεί
απόφαση από το ΔΣ. Η αποφασιστική στάση των συναδέλφων, έκοβε κάθε φορά τη φόρα τους και τους
ανάγκαζε προσωρινά να υποχωρούν.

γραφέντες).

Όλοι αυτοί προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες με
σκοπό να μην εκπονηθεί η αναλογιστική μελέτη πριν
την κατάθεση προς ψήφιση στη Βουλή του νόμου
Κατρούγκαλου, τον Μάιο 2016.

ωση να τον ευχαριστήσει δημόσια για την προσφορά

Κατάφεραν, λοιπόν, να χαθεί πολύτιμος χρόνος,
διότι αν είχαμε έγκαιρα τη μελέτη στα χέρια μας δεν
θα είχε τολμήσει η Κυβέρνηση το 2016 να προχωρήσει στην κατακρεούργηση των συντάξεών μας και
να φθάσει η κατώτερη σύνταξη του ταμείου μας στα
620 ευρώ μεικτά.

Το σημαντικό έργο της συλλογής των απογραφικών δεδομένων των συνταξιούχων του ΕΤΑΤ έφερε
σε πέρας, σε πολύ σύντομο χρόνο, ο συνάδελφος
Μάκης Λιοσάτος, αφιερώνοντας πολλές ώρες από
τον προσωπικό του χρόνο για την σημαντική αυτή
συλλογική υπόθεση. Το ΔΣ αισθάνεται την υποχρέτου.
Η μελέτη αυτή αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο για
τις περαιτέρω διεκδικήσεις μας, ιδιαίτερα μετά τις
τελευταίες περικοπές, γιατί προσδιόρισε για πρώτη
φορά, με απόλυτη ακρίβεια, το κόστος των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, όπως αυτά καθορίζονται από
το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ, όσων αποχώρησαν
από την Τράπεζα από το 2006 και μετά.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ
«Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ. 2747
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής
Τράπεζας σας συγχαίρει για την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Υπουργού και εύχεται καλή επιτυχία στο έργο σας.
Οι 10.000 οικογένειες των συνταξιούχων της
πρώην Εμπορικής Τράπεζας προσβλέπουν σε
εσάς για τη δικαίωσή τους, αφού αναγνωρίζουν
τον άνθρωπο και πολιτικό, που είχε το σθένος να
πει «τα σύκα – σύκα και τη σκάφη – σκάφη».
Ενθυμούμεθα πως, τόσο κατά τη διάρκεια της
Ημερίδας που διεξήχθη στην Παλιά Βουλή την 19η
Οκτωβρίου 2017, κατά την παρουσίαση της αναλογιστικής μελέτης για το πρώην ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ,
όπου αναδείχθηκε το επίμαχο θέμα της αποκατάστασης της κατάφωρης αδικίας που υπέστησαν
οι συνταξιούχοι της Εμπορικής με τις επί πλέ-

ον εξοντωτικές περικοπές με τον Νόμο «Κατρούγκαλου» 4387/2016, σαφέστατα δηλώσατε
πως «άμεσα!… χθες», πρέπει να δικαιωθούν οι
συνταξιούχοι μας, αλλά και στη διάρκεια της επικοινωνίας σας με τον πρόεδρο του Συλλόγου μας
αρχές Ιουνίου 2019, μετά από συγκέντρωσή μας
στο Υπουργείο Εργασίας και πορεία μας στο Μέγαρο Μαξίμου, με σαφήνεια δηλώσατε την πρόθεσή σας να αποκαταστήσετε σε κάθε περίπτωση
τις αδικίες, πολύ περισσότερο αν αναλαμβάνατε το
αρμόδιο Υπουργείο, του οποίου σήμερα για καλή
μας τύχη προΐστασθε!
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
μαζί με την παρούσα, με την οποία ζητάμε το
συντομότερο συνάντηση μαζί σας, σας υποβάλλουμε συνημμένα νέο υπόμνημα, σε συνέχεια του από 17 Ιουλίου 2019 υπομνήματός μας,
το οποίο αναλυτικά τεκμηριώνει τις αδικίες που

έχουν γίνει σε βάρος των συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ και το δίκαιο των διεκδικήσεών μας.
Επιπρόσθετα, επ΄ευκαιρία της παρούσας, θα
θέλαμε να ζητήσουμε την παρέμβασή σας για
την έκδοση των νέων επικουρικών συντάξεων
ΕΤΕΑΕΠ σε συνταξιούχους της πρ. Εμπορικής
ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ που η απονομή
τους εκκρεμεί από 1/1/2015. Ακόμη, δεν έχουν
εκδοθεί οι οδηγίες που ανέφερε το έγγραφο του
ΕΦΚΑ (Αριθ.Πρωτ.1358076/14.11.2018) για προσαύξηση επικουρικής σύνταξης όσων κατέβαλλαν
αυξημένες εισφορές κατ΄εφαρμογή του άρθρου
30 του ν. 4387/2016.
Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα μια αποτελεσματική συνάντηση μαζί σας, όπως προσδοκούν οι
10.000 συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους
και οι οποίοι είναι ενημερωμένοι από εσάς για
τις θετικές σας προθέσεις».
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ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΦΚΑ 14.02.2019

Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων πρ. ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ

Μ

ετά τη συνάντηση του Συλλόγου μας
με την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λοιπών Παροχών ΕΦΚΑ, κα Ε. Φουρνάρου, ο
Σύλλογός μας ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους για όσα προκύπτουν μετά την απόφαση του ΔΣ ΕΦΚΑ της 14ης Φεβρουαρίου
2019, κατά την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα
η εισήγηση της Διεύθυνσης Λοιπών Παροχών (προσυνταξιοδοτικών παροχών).
Όλοι όσοι αποχώρησαν από την Τράπεζα
από το 2014 ή θα αποχωρήσουν (ασφαλισμένοι πριν την 1.1.1993) και είχαν θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ, πριν
την 12.5.2016, σύμφωνα με το άρθρο 7.1α
με 30 έτη, λαμβάνουν τη σύνταξη, ή τα αναδρομικά της σύνταξης από την αποχώρησή τους από την
Τράπεζα.
Όσοι αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν (ασφαλισμένοι πριν την 1.1.1993) και έχουν θεμελιώσει την 12η Μαΐου 2016 (ημερομηνία ισχύος του
ν.4387/2016) δικαίωμα για σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ,
σύμφωνα με το άρθρο 7.1 του καταστατικού με:
•	25 έτη για συνταξιοδότηση στην ηλικία των 55
ετών
•	20 έτη για συνταξιοδότηση στην ηλικία των 60
ετών,
•	20 έτη για γυναίκες με συνταξιοδότηση στην
ηλικία των 45 ετών.
θα λάβουν σύνταξη από την ημερομηνία συμπλήρωσης των 55 ετών με 25 έτη, ή 60 ετών με 20 έτη,
ή 45 ετών για γυναίκες με 20 έτη.
Συνάδελφοι που με την εξαγορά στρατιωτικής θητείας θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ
σύμφωνα με το άρθρο 7.1, ως άνω, τους δίδεται
η δυνατότητα να εξαγοράσουν σήμερα το χρόνο
στρατιωτικής θητείας και να συνταξιοδοτηθούν
άμεσα ή και να λάβουν τα αναδρομικά της σύνταξής
τους, από την αποχώρησή τους από την Τράπεζα ή
τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. Θα πρέπει να
υποβάλλουν την αίτηση αναγνώρισης συντάξιμου
χρόνου ΤΕΑΠΕΤΕ, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης) και
να καταβάλλουν την αναλογούσα εισφορά.
Όλες οι αποφάσεις απονομής σύνταξης (απαραίτητες για τη χορήγηση του εφάπαξ), που
εκκρεμούσαν εδώ και μήνες, έχουν εκδοθεί ώστε
οι συνάδελφοι να τις προσκομίσουν στην Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην οδό
Ακαδημίας 58, 6ος όροφος (2ο Τμήμα Εφάπαξ).
Ειδικότερα:

Όλοι όσοι αποχώρησαν από την Τράπεζα το 2014
και είχαν 29 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα ασφάλισης στο
ΤΕΑΠΕΤΕ (ασφαλισμένοι πριν την 1.1.1993) θα λάβουν τη σύνταξη από την αποχώρησή τους από την
Τράπεζα.
α.	Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται και όσοι
συμπληρώνουν τα έτη αυτά ασφάλισης με την
εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας.
β.	Όσοι είχαν αποχωρήσει το 2014 και είχαν 29
έτη, 6 μήνες και 1 ημέρα και ήδη έχουν λάβει
τη σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας των
55 ετών, θα λάβουν και αυτοί τα αναδρομικά
της σύνταξης από την αποχώρησή τους από την
Τράπεζα.
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Οι συνάδελφοι που αποχώρησαν το 2018 ή και
προγενέστερα (ασφαλισμένοι πριν την 1.1.1993)
αλλά την 12η Μαΐου 2016 είχαν 29 έτη 6 μήνες και
1 ημέρα ασφάλισης στο ΤΕΑΠΕΤΕ (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ασφάλισης με εξαγορά στρατιωτικής θητείας) συνταξιοδοτούνται άμεσα και λαμβάνουν τη σύνταξή τους από την αποχώρησή τους
από την Τράπεζα.
Όσοι είχαν θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη με
25 έτη (ή 20 κ.λ.π.) την 12η Μαΐου 2016 και εν τω
μεταξύ συμπλήρωσαν την ηλικία των 55 ετών (ή
60 ετών με 20 έτη, ή 45 ετών γυναίκες με 20 έτη,
κ.λ.π.) λαμβάνουν σύνταξη από την ημερομηνία
συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
Όσοι αποχώρησαν μετά την 12η Μαΐου 2016 και
είχαν 25 έτη ασφάλισης την 12.5.2016 (ή 20 έτη),
αλλά δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τα 55 χρόνια,
(ή τα 60 χρόνια με 20 έτη κ.λ.π.) εκδόθηκαν οι αποφάσεις συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής
της σύνταξης και θα λάβουν τη σύνταξη με τη συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου.
Συνάδελφοι, με την απόφαση του ΔΣ ΕΦΚΑ
14.2.2019, ολοκληρώθηκε η προσπάθεια της Διοίκησης του Συλλόγου για τη συνταξιοδότηση των
συναδέλφων με 30 έτη Χ.Ο.Η.
Ο δρόμος άνοιξε όταν, μετά από πολύμηνες προσπάθειες του ΣΣΕΜ, ο τότε Αν. Πρόεδρος ΕΦΚΑ,
κος Λάμπρος Σέμπος, εισηγήθηκε στο ΔΣ την
22.3.2018 τη συνταξιοδότηση των επτά συναδέλφων με 30 έτη και η εισήγηση αυτή υπερψηφίστηκε με τη στήριξη μελών του ΔΣ - εκπροσώπων
επαγγελματικών, κοινωνικών οργανώσεων, ΓΣΕΕ,
Δημοσιογράφοι, Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ,
ΑΜΕΑ (ψήφοι 5 υπέρ, 4 κατά).
Ήταν μία απόφαση ορόσημο με την οποία δικαιώθηκαν προσυνταξιοδοτικής παροχής με το άρθρο
7.1α του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ οι 7 συνάδελφοι που από το 2014 είχαν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης με 30 έτη Χ.Ο.Η. Απόφαση ελλιπής
ως προς το σκέλος της εφαρμογής της, αφού τους
δόθηκε η σύνταξη από την Ιανουάριο 2018 και όχι
από την αποχώρησή τους, μετά τις γνωστές ετερόκλητες συνδικαλιστικές και άλλες παρεμβάσεις.
Αμέσως μετά, ο Σύλλογος ζήτησε από την Διοίκηση του ΕΦΚΑ την απονομή σύνταξης σε όσους
συναδέλφους αιτούνταν σύνταξη με το άρθρο 7.1α
του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ, με 30 έτη Χ.Ο.Η.,
καθώς επίσης και με 25 έτη με ηλικία 55 ετών κ.λ.π.
κατά την απόφαση του ΣτΕ 935/2018.
Παρόλη τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης του
ΕΦΚΑ στο αίτημα του Συλλόγου να προχωρήσουν

άμεσα οι συνταξιοδοτήσεις με 30 έτη Χ.Ο.Η.,
μετά την απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ και να
έχει άμεση εφαρμογή η απόφαση του Σ.τ.Ε
935/2018 για συνταξιοδότηση όσων είχαν
θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με
25 έτη (την 12.5.2016) και ότι δεν απαιτείται καμία υπουργική απόφαση, ο υπηρεσιακός μηχανισμός επεδίωκε την ανατροπή
της συγκεκριμένης απόφασης (απόφαση ΔΣ
ΕΦΚΑ 22.3.2018 για σύνταξη με 30 έτη) και
συνεπικουρούμενος από συνδικαλιστικές
δυνάμεις, με διάφορες προφάσεις - έκδοση
υπουργικής απόφασης για να εφαρμοστεί η
απόφαση του ΣτΕ! - όχι μόνο δεν υλοποιούσε τα παραπάνω αλλά σταμάτησε να απονέμει συντάξεις.
Μετά την ανάληψη, από την κα Γ. Βουτσινά, των
καθηκόντων της Διεύθυνσης Λοιπών Παροχών,
κανένα θέμα του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών
Παροχών δεν επιλύονταν ούτε καν εξετάζονταν
και αρνούνταν να υπογράψει ακόμη και ήδη επεξεργασμένα δελτία προσυνταξιοδοτικών παροχών,
προβάλλοντας διαρκώς την αόριστη δικαιολογία
αναμονής της μετάπτωσης του μηχανογραφικού
συστήματος του ΤΕΑΠΕΤΕ!
Το μόνο θέμα που ρυθμίστηκε, αυτό το διάστημα,
ήταν η αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας
για εργαζόμενους της Alpha Bank, προκειμένου να
τύχουν της δυνατότητας συμμετοχής στο πρόσφατο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου 2018, γεγονός
που πέραν των ασφαλισμένων, διακαώς επιθυμούσε και η ίδια η Τράπεζα, ενδιαφερόμενη για την επιτυχία της εθελούσιας εξόδου.
Όμως, κανείς δεν μπορεί, ανεύθυνα και ανεξέλεγκτα, να στερεί από τους δικαιούχους τις συντάξεις
τους.
Μετά από αυτό ο Σύλλογος, με επιστολή του τον
Οκτώβριο 2018 προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, δήλωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή
από τα μέλη μας και ασφαλισμένους του Ταμείου,
η διαιώνιση μιας τέτοιας απαράδεκτης κατάστασης,
που αντιστρατεύεται τον σκοπό του Ταμείου στερώντας από τους ασφαλισμένους την συνταξιοδοτική τους παροχή, ήτοι τον βασικό πόρο διαβίωσής
τους και ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας στη συγκεκριμένη Διεύθυνση
και την άμεση απονομή των συνταξιοδοτικών παροχών στους δικαιούχους.
Μόλις την αρχή του νέου έτους έγινε η αντικατάστασή της και γίνεται πλέον φανερό ότι επιτέλους
οι προσυνταξιούχοι του ΤΕΑΠΕΤΕ θα μπορούν να
εξυπηρετούνται κανονικά και να επιλύονται τα ανακύπτοντα ζητήματα.
Υπό τη νέα Διεύθυνση πραγματοποιήθηκε το αυτονόητο. Ζήτησε, με την εισήγησή της που ψηφίστηκε ομόφωνα από το ΔΣ του ΕΦΚΑ, την συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ, κατ΄
εφαρμογή του Καταστατικού όπως παραπάνω.
Το πανηγυρικό αυτό αποτέλεσμα για το χώρο μας
απέδειξε, για άλλη μια φορά, πως με υπομονή, επιμονή, μεθοδικότητα και δουλειά μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση (5-7-2018) για την καταβολή των επιστροφών
των διαφορών παρακρατηθέντων ποσών,

Σ

κατά το διάστημα από 01/01/2012 έως 30/06/2016, υπέρ ΕΟΠΥΥ, στους προ του 2006
συνταξιούχους επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ

τις 28/9/2018, η Η.ΔΙ.ΚΑ προχώρησε στις πιστώσεις των ποσών, από τις επιστροφές κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ για λογαριασμό του ΕΤΕΑΕΠ, σε 1.505 συνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του
2006).
Εκκρεμεί η επιστροφή και σε άλλους 800 περίπου, για τους οποίους το ΕΤΕΑΕΠ πρέπει να επεξεργαστεί περαιτέρω τα στοιχεία τους.
Δικαιούχοι είναι οι παραπάνω συνταξιούχοι
ΤΕΑΠΕΤΕ (που ελάμβαναν κύρια σύνταξη από το
ΙΚΑ και επικουρική σύνταξη από το ΤΕΑΠΕΤΕ–
ΕΤΕΑΜ- ΕΤΕΑ).

Τα ποσά που επιστρέφονται είναι οι διαφορές
που προέκυψαν, από τις επιστροφές παρακρατηθέντων εισφορών υγείας επί των επικουρικών
συντάξεων ΤΕΑΠΕΤΕ (ΕΤΕΑ) περιόδου 1/1/201231/8/2015 και τις υπολογισθείσες καταβολές εισφορών υγείας επί των κύριων συντάξεων ΙΚΑ
περιόδου 1/1/2012-30/6/2016.
Οι επιστροφές αυτές των ποσών στους δικαιούχους πραγματοποιούνται μετά από την παρέμβαση του Συλλόγου μας για την έκδοση Υπουργικής
Απόφασης του Α. Πετρόπουλου.
Απαιτήθηκαν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις
στο ΕΤΕΑΕΠ - στελέχη του οποίου αρνούνταν
την εφαρμογή του ν.4501/2017 στους συνταξιούχους της Εμπορικής - υποβολή τεκμηριωμένου σχεδίου στο Υπουργείο, στενή παρακολούθηση της επεξεργασίας των στοιχείων
από την ΗΔΙΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, μέχρι να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα.
Μπορεί να υπήρξε καθυστέρηση στην
καταβολή των ποσών των διαφορών παρακρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ που οφείλονταν
στους υπευθύνους του ΕΤΕΑΕΠ, όμως μετά

την παρέμβαση του Συλλόγου και την έκδοση της
Υπουργικής Απόφασης ο απολογισμός τελικά είναι προς όφελος των συνταξιούχων επικουρικής
σύνταξης του ΤΕΑΠΕΤΕ. Ο τρόπος υπολογισμού
που υιοθετήθηκε από το Υπουργείο και έγινε με
την συμβολή του Συλλόγου, είχε σαν αποτέλεσμα
όλοι οι προ του 2006 συνταξιούχοι επικουρικής
σύνταξης του ΤΕΑΠΕΤΕ να έχουν επιστροφές ποσών (το ανώτερο ποσό που θα καταβληθεί φθάνει τις 4.410 ευρώ).
Όσοι ελάμβαναν (προ του ν. 4387/2016) υψηλά
ποσά επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ, έλαβαν
και υψηλά ποσά επιστροφών.
Όσοι ελάμβαναν χαμηλά ποσά επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ, σε σχέση με την κύρια σύνταξη
του ΙΚΑ, έλαβαν μικρότερα ποσά επιστροφών ή
δεν έχουν επιστροφές αφού οι υπολογισθείσες
κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ επί της κύριας σύνταξης
ΙΚΑ είναι υψηλότερες από τα ποσά των επιστροφών για τις παρακρατήσεις υγείας επί της επικουρικής σύνταξης (αφορά περίπου 800 συνταξιούχους).

Ομάδα Δανείων
1.	Έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης με τις υπηρεσίες της τράπεζας για την
αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα δανειακών οφειλών των συναδέλφων.
2.	Οι ρυθμίσεις μειωμένων δόσεων λήγουν
(3ετία, 5ετία) και οι συνάδελφοι μπαίνουν στα
δύσκολα λόγω ιδιαίτερα αυξημένων δόσεων.
Άρα ανάγκες ρύθμισης με μακροπρόθεσμα βιώσιμο τρόπο.
3. Η
 αναζήτηση λύσης σε απ’ ευθείας διαπραγμάτευση των συναδέλφων με την τράπεζα καταλήγει κατά κανόνα σε λύση που εξυπηρετεί την
τράπεζα και εγκλωβίζει τον συνάδελφο.
4. Η
 εμπειρία που έχουμε ως Ομάδα βοηθά στο
να αναζητηθεί και να επιτευχθεί τελικά η καλύτερη λύση δυνατή και μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση για το συνάδελφο.
5.	Ο αριθμός των συναδέλφων που ζητούν βοήθεια μεγαλώνει και η ομάδα δανείων, το τεχνικό τμήμα, που επεξεργάζεται τις προτάσεις
δεν επαρκεί πλέον. Η ενασχόληση με κάθε πε-

ρίπτωση φτάνει
μέχρι την υπογραφή της νέας
ρύθμισης ακόμα
και μετά από αυτήν γεγονός που
σημαίνει πολλές
ανθρωποώρες
κατά περίπτωση.
Συνεπώς αναζητούνται εθελοντές. Επ’ αυτού
κάνουμε έκκληση στους συναδέλφους από
όλη την Ελλάδα να βοηθήσουν πλαισιώνοντας
την Ομάδα. Οι της επαρχίας συμμετέχουν ηλεκτρονικά με τη χρήση e-mail και του Skype.
6. Η
 εμπειρία από τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις που
έχουμε κάνει είναι θετική. Επιμένουμε στις
προτάσεις μας στην Τράπεζα και καταλήγουμε
σε λύσεις που εξυπηρετούν τους συναδέλφους και είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες.

7. Μ
 έχρι σήμερα έχουμε ανταποκριθεί σε 400
περίπου αιτήματα συναδέλφων και σε μερικές
δεκάδες φίλων των μελών του Συλλόγου που
μέσω των συναδέλφων έφτασαν στην Ομάδα.
Εκτιμούμε ότι στο πλαίσιο του ανθρωπισμού
και της κοινωνικής αλληλεγγύης οφείλουμε να
ανταποκριθούμε και σε αυτές τις περιπτώσεις.
8.	Η Ομάδα συνεχίζει και θα συνεχίζει το έργο της
σε όλη την περίοδο των εκλογών και μετά....
Διαβάστε τον αναλυτικό απολογισμό της Ομάδας Δανείων στην ιστοσελίδα του Συλλόγου

Εκκαθάριση

των ποσών
των παρακρατήσεων του ν.4093/2012
που έγιναν από την ΗΔΙΚΑ,
στο σύνολο των χορηγούμενων συντάξεων ΙΚΑ,ΕΤΕΑ, ΕΤΑΤ μετά την συνταξιοδότηση συναδέλφων από το
ΙΚΑ, καθόσον είχε ήδη παρακρατηθεί η ανάλογη εισφορά από το ποσό της προσυνταξιοδότησης.
Η Διευθύντρια Λοιπών Παροχών ΕΦΚΑ (τμήμα προσυνταξιοδοτικών παροχών) έχει θέσει σε άμεση προτεραιότητα την τακτοποίηση της εκκαθάρισης που θα υλοποιηθεί από την μηχανογραφική εταιρεία «ΕΠΙΛΥΣΙΣ».
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Μηχανογραφική κάλυψη συντάξεων Τμήματος
Προσυνταξιοδοτικών Παροχών ΕΦΚΑ πρώην ΕΤΑΤ
Το 2018, υπήρχε μηχανογραφική κάλυψη του Ταμείου, αλλά δεν λειτουργούσαν οι υπηρεσίες του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών Παροχών
ΕΦΚΑ. Από το 2019, λειτούργησαν οι υπηρεσίες αυτές του ΕΦΚΑ, υπό τη νέα Διεύθυνση, αλλά δεν υπήρχε μηχανογραφική κάλυψη του Ταμείου.

E

ιδικότερα, με την ένταξη του ΕΤΑΤ στον
ΕΦΚΑ, με το ν. 4387/2016, ο Σύλλογός
μας, με συνεχείς παραστάσεις στον αρμόδιο
Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κο Δ. Τσακίρη, είχε καταδείξει τα σοβαρά προβλήματα του Ταμείου μας,
που ουσιαστικά είχε σταματήσει να λειτουργεί πριν
το τέλος 2016.
Ο υπηρεσιακός μηχανισμός του ΕΦΚΑ όχι μόνον δεν είχε τη διάθεση να εξυπηρετεί, ως όφειλε, τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του
ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ, αλλά έφθασε μάλιστα στο σημείο, με την προηγούμενη
Διευθύντρια να σταματήσει ακόμη και
τις συνταξιοδοτήσεις, γιατί περίμεναν,
δήθεν, να υλοποιηθεί το ανύπαρκτο
έργο μετάπτωσης του μηχανογραφικού συστήματος ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ στο
πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ.

Ο Σύλλογός μας, μετά από επανειλημμένες παραστάσεις επεσήμανε
επίσης, ότι κανείς δεν μπορεί, ανεύθυνα και ανεξέλεγκτα, να στερεί από
τους δικαιούχους τις συντάξεις τους,
καθυστερώντας συνεχώς την υπογραφή των καθόλα έτοιμων συνταξιοδοτικών
αποφάσεων και μάλιστα αγνοώντας τις επανειλημμένες τοποθετήσεις του Διοικητή του ΕΦΚΑ.
Έκανε επίσης σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν
είναι αποδεκτή από τους συναδέλφους συνταξιούχους ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ, η διαιώνιση μιας τέτοιας
απαράδεκτης κατάστασης στερώντας από τους
ασφαλισμένους την συνταξιοδοτική τους παροχή,
ήτοι τον βασικό πόρο διαβίωσής τους.
Με την τοποθέτηση νέας Προϊσταμένης Διεύθυνσης, οι υπηρεσίες του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών Παροχών, όσον αφορά το ΤΕΑΠΕΤΕ, λειτουργούν πλέον αποτελεσματικά.
Ωστόσο, ακολούθησε νέος κύκλος υπονόμευσης
με τη μη παράταση λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος ΤΕΑΠΕΤΕ και την προσπάθεια de
facto ακύρωσης όλων των σημαντικών αποφάσεων της νέας Διεύθυνσης.
Για να αντιμετωπίσει τη νέα αυτή κατάσταση ο

Σύλλογός μας πραγματοποίησε το τελευταίο διάστημα αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, την Διευθύντρια Προμηθειών του
ΕΦΚΑ και με παραστάσεις στα ΔΣ του ΕΦΚΑ, πάντα με την ενεργό παρουσία συναδέλφων, πάλεψε
μεθοδικά ώστε να εξευρεθεί και να υλοποιηθεί η
πλέον ενδεδειγμένη λύση για σύναψη σύμβασης
του ΕΦΚΑ με εταιρεία πληροφορικής, για να τεθεί
σε λειτουργία το μηχανογραφικό σύστημα συντάξεων.

και κυρίως δε στο άρθρο 5 του καταστατικού
του ΤΕΑΠΕΤΕ.
Παράλληλα, μετά από παρέμβαση του ΣΣΕΜ
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank κο Β.
Ψάλτη για υλοποίηση της δέσμευσης της Τράπεζας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου
του Συλλόγου μας με την κα Π. Κονιδάρη, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού
της Τράπεζας, η οποία μας διαβεβαίωσε ρητά ότι
η σύμβαση θα υπογραφεί, όπως και έγινε.
Οι προσπάθειες ώστε το Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών του ΕΦΚΑ να
μην προχωρήσει σε έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων και πληρωμή συντάξεων στους συναδέλφους εκδηλώνονταν
συντονισμένα πάνω από ένα χρόνο.
Από πλευράς Συλλόγου Εργαζομένων
πρώην Εμπορικής υπήρξε υπονόμευση
της συνέχισης της μηχανογραφικής κάλυψης των συντάξεων με νέα σύμβαση
από το ΤΕΑΠΕΤΕ και υποστήριξαν ότι η
ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον ΕΦΚΑ!

Επειδή όμως δεν υπήρξε αποτέλεσμα ο Σύλλογος αποφάσισε ότι ο μόνος τρόπος σε για να
τεθεί άμεσα σε λειτουργία το μηχανογραφικό
σύστημα, ήταν η ανανέωση της σύμβασης ΤΕΑΠΕΤΕ-ΕΠΙΛΥΣΙΣ και ζήτησε από τους εκπροσώπους της Τράπεζας στο ΤΕΑΠΕΤΕ να συνδράμουν προς αυτή τη κατεύθυνση.

Όσον αφορά στην ηγεσία της παράταξης που αποχώρησε τον Δεκέμβριο 2016 από τον
ΣΣΕΜ και επί μήνες ανακοινώνει ότι έλυσε το θέμα
της πληρωμής των συντάξεων - απλώς δια δηλώσεων του εκπροσώπου της στο ΔΣ του ΕΦΚΑ
- απέδειξε ότι ενδιαφέρεται μόνο για τη φασαρία
αλλά από αποτέλεσμα μηδέν.

Παρά τη δέσμευση που ανέλαβαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς - η Τράπεζα, το ΤΕΑΠΕΤΕ και
η «ΕΠΙΛΥΣΙΣ» - και ενώ αναμενόταν η έναρξη
λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος,
υπήρξε υπαναχώρηση από την συμφωνία.

Όμως, οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας, με τις μαζικές γενικές συνελεύσεις, τις πρωτόγνωρες πρόσφατες δυναμικές συγκεντρώσεις
και τις πορείες για αποκατάσταση των συντάξεών
τους, έχουν κατακτήσει μετά από πολλές δεκαετίες την ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ και δεν επιτρέπουν
σε κανένα να την υπονομεύσει.

Ο Σύλλογος αντέδρασε και απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία στην Τράπεζα και στο ΤΕΑΠΕΤΕ και επεσήμανε τις ευθύνες τους, εάν
δεν συνεχιστεί η μηχανογραφική κάλυψη του
Ταμείου, που εδράζονται τόσο στις καταστατικές
διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ, όσο και στο Ν.3371/2005

Κρίνουμε τέλος πολύ σημαντικό να τονίσουμε
ότι επιτέλους θα υλοποιηθούν όλα όσα απορρέουν
από την ιστορική απόφαση του ΔΣ ΕΦΚΑ της 14ης
Φεβρουαρίου 2019 και σύντομα θα πιστωθούν οι
συνάδελφοι δικαιούμενοι σύνταξης με 30 χρόνια ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ.

Καταβολή, από το ΕΤΕΑΕΠ, των αναδρομικών από αυξήσεις έτους 2008
σε προσυνταξιούχους (προ του 2006) ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΠΕΤΕ που ανέλαβαν εκ νέου εργασία

Μ

ε τη σύνταξη μηνός Μαρτίου 2019, δόθηκαν τα αναδρομικά από τις αυξήσεις των συντάξεων του
2008 σε εκατό περίπου προσυνταξιούχους (προ του 2006) ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΠΕΤΕ που εργάστηκαν
μετά την αποχώρησή τους από την Τράπεζα.
Τα αναδρομικά του 2008 είχαν καταβληθεί στους συνταξιούχους του τ. ΤΕΑΠΕΤΕ με τις συντάξεις
Φεβρ. - Απρ. 2015.
Όμως, για όσους ανέλαβαν εκ νέου εργασία, το Ταμείο προέβαλε, από το 2014, ως αιτιολογία για τη μη
χορήγηση των αναδρομικών, τις διατάξεις των νόμων που προέβλεπαν μείωση της σύνταξης για το διάστημα απασχόλησης του συνταξιούχου και ότι τα ποσά των αυξήσεων των συντάξεων του 2008 έπρεπε
να συμψηφιστούν με τις μειώσεις λόγω ανάληψης εργασίας του συνταξιούχου.
Μετά από την επίμονη και πολύμηνη προσπάθεια του Συλλόγου μας, αλλά και συναδέλφων σε συνεργασία με το Σύλλογο, η Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ αποφάσισε να δοθούν τα ποσά των αναδρομικών χωρίς
καμία μείωση λόγω απασχόλησης.
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Παύση αναδρομικού
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Έκδοση Συλλόγου για
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
και τα νέα ηλικιακά όρια
μετά το Ν.4336/2015

Για πλήρη ενημέρωσή σας επισκεφθείτε την
ανανεωμένη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.
Προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης
και νέα ηλικιακά όρια
μετά τον
Ν. 4336/2015

ΕΦΚΑ
πότε παίρνω
κύρια σύνταξη
μετά τον
Ν. 4336/2015

Μάρτιος 2019
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΤΟΥ

Σ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ

το διάστημα 2017-2019 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Συγκεκριμένα, στις 31-5-2017, 15-32018, 15-3-2019 και 11-11-2019.
Η μαζική σας συμμετοχή σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου μας, με πάνω από 1.200,1.300 συναδέλφους, πρωτόγνωρη για
τα σημερινά δεδομένα της εγκατάλειψης των “κοινών”, απετέλεσε ιστορική στιγμή για τις συλλογικές διαδικασίες και έστειλε μήνυμα ενότητας

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2017-2019
και αποφασιστικότητας για διεκδίκηση μιας αξιοπρεπούς ζωής με συντάξεις ανάλογες των εισφορών που πληρώναμε επί χρόνια.
Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη του Συλλόγου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων μας.
Καθορίσατε την αλλαγή της πορείας του Συλλόγου μας. Βάλαμε όλοι
μαζί γερές βάσεις και ο Σύλλογος έχει αλλάξει πορεία.

Λειτουργία Πολιτιστικής Ομάδας
Ε

πειδή δεν δουλεύουμε πια σε ένα χώρο
που να εξασφαλίζει μια σταθερή επαφή μεταξύ μας, επειδή χανόμαστε από συνέλευση

τιστικές δραστηριότητες που στόχο έχουν να μας
δώσουν τη δυνατότητα να συναντηθούμε ξανά με
λιγότερη πίεση, πιο φιλικά, πιο ανθρώπινα.

χαιολογικού μουσείου της Θήβας και στα αρχαία
κάστρα των Ελεύθερών και των Αιγόσθενων. Κόστος 17 ευρώ.

σε συνέλευση και κάνουμε καιρό να βρεθούμε…

Ξεκινήσαμε λοιπόν το Α΄εξάμηνο 2019 με ένα
πρόγραμμα εκδρομών και θεατρικών παραστάσεων το οποίο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους
τομείς, σύμφωνα με τις προτάσεις και τη συμμετοχή των συναδέλφων. Σχηματίσθηκε μια πρώτη
επιτροπή, η οποία είναι ανοιχτή σε όλους τους
συναδέλφους που θέλουν να συμμετέχουν και
η οποία συνεδριάζει κάθε Τετάρτη, 12:30 στα
γραφεία του Συλλόγου.

Κυριακή 19 Μαΐου 2019, «Απόδραση στην Αίγινα» μονοήμερη κόστος 24 ευρώ.

σκεφτήκαμε να οργανώσουμε μια σειρά από πολι-

Οι εκδρομές που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι
παρακάτω:
Κυριακή 17
Μαρτίου 2019
Μονοήμερη,
Ξενάγηση στα
εξαιρετικά εκθέματα του αρ-
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Τριήμερο 7,8 και 9 Ιουνίου Εκδρομή στις πηγές
του Αχέροντα,στην Πάργα και στο Νεκρομαντείο.
Πορεία από τα χωριά του Σουλίου στις εκβολές του
Αχέροντα. Κόστος 95 ευρώ.
Παρακολούθηση της παράστασης Ικέτιδες του
Εθνικού θεάτρου Αντίτιμο 26 ευρώ την Μεταφορά
με πούλμαν με εισήγηση καθ οδόν από θεατρολόγο για το περιεχόμενο της παράστασης και ανάλυση του έργου, ενώ κατά την επιστροφή ακολουθεί
ανταλλαγή απόψεων και αποτίμηση της εμπειρίας.
Για τις εκδρομές μας, προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες οικονομικές και ποιοτικές συνθήκες σε συνεργασία με εξαιρετικούς
ξεναγούς, που μας παρείχαν πληροφορίες για την
ιστορία, τις ανθρώπινες
δραστηριότητες και την
ιδιαίτερη φυσική διαμόρφωση του τόπου που επισκεπτόμαστε. Οι εκδρομές μας περιλάμβαναν
περιηγήσεις και λογικές
πεζοπορίες.

Ετήσιες εκδηλώσεις κοπής πίτας 2017, 2018 και 2019

Σ

τα πλαίσια των καθιερωμένων εκδηλώσεων
για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του

Συλλόγου μας μετά από απόφαση του Δ.Σ. σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτισμού η κοπή της

Πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους συναδέλφους
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα
την 1η Μαρτίου 2017, στο φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου. Ακολούθησε και το επόμενο
έτος στις 30 Ιανουαρίου 2018.

Η εκδήλωση κοπής πίτας για το 2019 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL
HOTEL στις 15 Ιανουαρίου και η συμμετοχή των
συναδέλφων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.

Εκδηλώσεις
κοπής πίτας
και στην
Επαρχία

Π

ραγματοποιήθηκαν για το
2019 εκδηλώσεις κοπής πί-

τας στις πόλεις Βόλο (18/1), Λάρισα (19/1), Θεσσαλονίκη (23/1),
Χανιά (25/1), Ηράκλειο (26/1),
Κομοτηνή (2/2), Καβάλα (3/2),
Ιωάννινα (8/2), Πάτρα (9/2) και
Λαμία (16/2).
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ΔΥΝΑΜΏΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΉ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ
Συμμετέχετε στις Εκλογές του Συλλόγου μας στις 9 Δεκεμβρίου
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Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτρο
Γεωργοπούλου Μαρία
Περατικού Μαρία
Ξιφαράς Αλέκος
Οικονομόπουλος Νίκος
Σαβρανάκης Γιώργος
Μαυρίδης Γιώργος

Πλατιάς Θανάσης
Πρεσβέλου Βασιλική
Μπαλαφούτη Μαρία

