Πιλοτική Δίκη Συλλόγου κατά ALPHA BANK

Σ

τις 7 Οκτωβρίου 2020 δόθηκε η πρώτη μάχη στο
Πρωτοδικείο Αθηνών με αντικείμενο την καταβολή της διαφοράς μεταξύ των καταστατικών παροχών του ΤΕΑΠΕΤΕ, και των δραστικά μειωμένων παροχών που λαμβάνουμε σήμερα από τον ΕΦΚΑ, με
βάση την αναλογιστική μελέτη 2017 της Prudential
Η πιλοτική αγωγή συναδέλφων κατά της Alpha
Bank -αγωγή με ευθύνη του Συλλόγου-, κατατέθηκε την 1.7.2019 και η πρώτη δικάσιμος ορίστηκε την
13.11.2019 κατά την οποία οι δικηγόροι της τράπεζας ζήτησαν την μία αναβολή που μπορούσαν να πάρουν και ορίστηκε νέα δικάσιμος για την 24.3.2020.
Λόγω των έκτακτων μέτρων η δίκη επαναπροσδιορίστηκε την 7.10.2020.
Τι διεκδικούμε
Με την πιλοτική αγωγή του Συλλόγου μας ασκούμε τα δικαιώματά μας έναντι της Alpha Bank - ως
καθολικής διαδόχου της Εμπορικής Τράπεζας - που
γεννήθηκαν, όπως και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις,
από την από 12.4.1995 συλλογική συμφωνία ενοχικού τύπου που συνήψε η Εμπορική Τράπεζα με το
Σύλλογο Εργαζομένων της και από την ημέρα εκείνη
(12.4.1995).
Όλοι οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΕΤΕ, πρώην εργαζόμενοι της Εμπορικής Τράπεζας και τώρα Alpha
Bank, δηλαδή οι τρίτοι, ασκούμε το άμεσο δικαίωμά
μας απευθείας από τον υποσχεθέντα -την Εμπορική

Τράπεζα- η οποία και υποχρεούται σε εκπλήρωση
των συμβατικών υποχρεώσεων που ανέλαβε
έναντι όλων ημών -ατομικά- με την συμφωνία
αυτή με βάση την οποία εγγυήθηκε στο διηνεκές την
απρόσκοπτη λειτουργία του ΤΕΑΠΕΤΕ, ως προς την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για οποιαδήποτε αιτία: «ακόμη και σε περίπτωση ενοποιήσεως, συγχωνεύσεως, διαλύσεως ή αδυναμίας
αυτού»
Με αυτή τη δύσκολη δικαστική μάχη, διεκδικούμε
τη διαφορά μεταξύ των παροχών που λαμβάνουμε
σήμερα από δημόσιους φορείς, (μετά την αναγκα-

στική ένταξή μας σε αυτούς) και των παροχών στο
ύψος που ορίζει το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ.
Τι δεν αποτελεί αντικείμενο της αγωγής μας
Πρώτα-πρώτα δεν διεκδικούμε το σύνολο των παροχών ΤΕΑΠΕΤΕ αλλά μόνο το μέρος που απομένει,
αν αφαιρέσουμε τις παροχές που λαμβάνουμε σήμερα από το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα.
Δεν διεκδικούμε κάποιου είδους αποζημίωση από
το κράτος η φορέα του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος.
η συνέχεια στη σελ. 12

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΕΤΑΤ ΚΑΙ ΕΤΕΑ

Ο

ι συνταξιούχοι ΕΤΑΤ και
προσυνταξιούχοι ΕΤΕΑ,
συνολικά 5.000 οικογένειες,
είναι οι πλέον βάναυσα πληγέντες με το ν. 4387/2016.
Ο επανυπολογισμός των
συντάξεων (άρθρο 73Α) και
η σημαντική μείωση που εισήγαγε οδήγησε σε περαιτέρω συρρίκνωση του εισοδήματος των συνταξιούχων
αυτών της Εμπορικής, περιάγοντάς τους σε ιδιαίτερη
δυσχερή οικονομική κατάσταση. Οι νέες μειώσεις που
προβλέφθηκαν στα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα ήταν
εντελώς δυσανάλογες με τις προβλέψεις του νόμου
για όλες τις άλλες κατηγορίες πλην του κλάδου των
τραπεζοϋπαλλήλων Εμπορικής.
Αποτέλεσμα όλης αυτής της ανατροπής είναι ότι με
τον ν. 4387/2016 επιβάλλονται σε μας τα βάρη που
ανήκαν στην πρώην Εμπορική Τράπεζα και κατόπιν
στη διάδοχο αυτής την Alpha Bank.
Πρόκειται ουσιαστικά για μια ανεπίτρεπτη «ιδιότυπη νομοθετική άφεση χρέους» υπέρ της εργοδότρι-

Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις, ο Σύλλογός μας
αντέδρασε άμεσα και νομικά
και συνδικαλιστικά.
Νομικά:

ας Τράπεζας δηλαδή χαριστική ενέργεια του νομοθέτη υπέρ του ισχυρότερου μέρους της σύμβασης
εργασίας,
Δηλαδή και καταστρατηγούνται τα δικαιώματα των
πρώην εργαζομένων Εμπορικής -ασφαλισμένων
στο ΕΤΑΤ και επιβαρύνεται ο νέος φορέας ΕΦΚΑ με
οικονομικά βάρη και μοναδικός ωφελημένος είναι
μια ιδιωτική επιχείρηση η Alpha Τράπεζα που απαλλάσσεται από νομοθετημένες οικονομικές υποχρεώσεις της.

Κατατέθηκαν από τη νέα διοίκηση του συλλόγου στις 6
Μαρτίου 2017 στο ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας),
δύο Αιτήσεις Ακυρώσεως
για τους προσυνταξιούχους
ΕΤΕΑ και ΕΤΑΤ με προσδιορισμό πρώτης δικασίμου
την 1.4.2019. Έκτοτε, με
πρωτοβουλία του εισηγητή
Συμβούλου του ΣτΕ, χωρίς
σχετικό αίτημα των διαδίκων (Συλλόγου μας και Δημοσίου) αναβλήθηκε για την 7.10.2019, 2.12.2019,
13.1.2020, 01.6.2020, 5.10.2020.
Ήδη στις 7 Δεκεμβρίου 2020 συζητήθηκαν στο
ΣτΕ οι δύο αυτές Αιτήσεις για τις επιπλέον οριζόντιες περικοπές με το άρθρο 73Α του ν. 4387/2016 και
αναμένεται η απόφαση.
η συνέχεια στη σελ. 8
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Συναδελφική Ενότητα

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Γ ΕΝ ΙΚ Η Σ ΥΝ ΕΛΕΥΣ Η

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. του Συλλόγου
Αθήνα, 19/12/2019

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ του Συλλόγου
μας, σύμφωνα με το καταστατικό, και αποφασίστηκε ομόφωνα (απουσίαζε ο
συνάδελφος Χρήστος Μπρατσιάκος) με 8 ψήφους η κατανομή των αξιωμάτων
ως εξής:

Πρόεδρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Έφορος Λέσχης
Μέλη

Χρήστος Τσιλώνης
Βασίλης Τσόκανος
Γεώργιος Δέδες
Παύλος Δερμενάκης
Γεώργιος Ρήγας
Αναστασία Τσιλιμπάρη
Δημήτριος Πολίτης
Χρήστος Μπρατσιάκος
Νίκος Κωνστανταρέας

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Τσιλώνης

Ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Ρήγας

Κ

ατά την διάρκεια
της μέχρι τώρα
θητείας του Δ.Σ., έλαβαν χώρα τα εξής γεγονότα σχετικά με την
αρχική σύσταση των
μελών του:
Την 31/1/2020 υπέβαλε την παραίτησή
του για λόγους υγείας
ο Γιώργος Ρήγας και
αντικαταστάθηκε από
τον Κωνσταντίνο Σταθόπουλο -κατά σειρά
επιλαχόντα του ίδιου
συνδυασμού της ΚΙ.
ΣΥ.Ε.Τ.-, ο οποίος και
εκλέχτηκε από το Δ.Σ.
ομόφωνα στην θέση
του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.
Την 27/5/2020 υπέ-

11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Μ

αζική ήταν η συμμετοχή των μελών του συλλόγου
μας στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11.11.2019 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» στην Αθήνα, με 1.019 υπογράψαντα
μέλη στην κατάσταση παρουσίας της Γ.Σ.
Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου https://www.ssem.gr
(από το μενού της Αρχικής σελίδας, επιλέγοντας Ενημερώσεις και στη συνέχεια Γενικές Συνελεύσεις) μπορείτε να παρακολουθήσετε σε video τη συζήτηση για
τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας.
Ξεχωριστό θέμα συζήτησης στη ΓΣ αποτέλεσαν οι
εκλογικές διαδικασίες για την διοργάνωση των αρχαιρεσιών, τον καθορισμό των πόλεων της έδρας των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε) και την Εκλογή
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.). Επίσης για
πρώτη φορά συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν οι προεκλογικές δαπάνες των συνδυασμών που θα ελάμβαναν
μέρος στις αρχαιρεσίες της 9ης Δεκεμβρίου 2019.

βαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους ο
Χρήστος Μπρατσιάκος και αντικαταστάθηκε από τον
Παναγιώτη Πηγαδίτη -κατά σειρά επιλαχόντα του
ίδιου συνδυασμού της Δ.Α.Κ.-.
17/2/2021 υπέβαλε την παραίτησή του για
προσωπικούς λόγους ο Νίκος Κωνστανταρέας και
αντικαταστάθηκε από τον Ευάγγελο Τζώρτζη -κατά
σειρά επιλαχόντα του ίδιου συνδυασμού της
ΔΗ.ΣΥ.Ε.-.

Οι Εκλογές του Συλλόγου μας 9.12.2019

Σ

τις 9 Δεκεμβρίου 2019 διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων
του Συλλόγου μας. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία στην Αθήνα καθώς και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων των εκλογών από την Κ.Ε.Ε., έγινε με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, σύμφωνα με το Ν. 4331/2015, μετά από αίτηση του Συλλόγου μας προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
των αρχαιρεσιών, στις 17.12.2019 ανακοίνωσε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των
εκλογών για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και το ΔΣ ΤΕΑΠΕΤΕ, ώστε να συγκροτηθεί σε σώμα το
ΔΣ, και στις 23.12.2019 τα αναλυτικά αποτελέσματα. Σε σύνολο 2.477 ψηφισάντων
μελών του συλλόγου μας ευρέθησαν 2.439 έγκυρα ψηφοδέλτια, 25 άκυρα και 13
λευκά (Πίνακας 1).
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 9.12.2019

ΚΙ.ΣΥ.Ε.Τ.

ΨΗΦΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1.534

6

62.89%

Δ.Α.Κ.

350

1

14.35%

Α.ΔΗ.Π.

281

1

11.52%

ΔΗ.ΣΥ.Ε.

179

1

7.34%

ΛΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Επικεφαλής ΕΑΣ.Σ.)

86

-

3.53%

ΓΑΖΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9

-

0.37%

2.439

9

100.00%

ΣΥΝΟΛΟ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί ειλικρινά όλες και όλους εσάς που συμμετείχατε
σε αυτές τις εκλογές. Οφείλουμε ευχαριστίες και συγχαρητήριά στην Πρόεδρο και τα
μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που συμμετείχαν εθελοντικά και διοργάνωσαν άψογες εκλογές, αφιερώνοντας ανιδιοτελώς πολλές ώρες από τον προσωπικό τους χρόνο και ολοκλήρωσαν ταχύτατα και χωρίς κανένα πρόβλημα την όλη
διαδικασία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στους συναδέλφους μας στο Λασίθι και την
Κέρκυρα, όπου διεξήχθησαν για πρώτη φορά εκλογές το 2019. Τις εκλογές διοργάνωσαν με δική τους πρωτοβουλία οι εκεί συνάδελφοι.
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Στον Πίνακα 2., φαίνονται τα αντίστοιχα εκλογικά αποτελέσματα για
τις εκλογές των ετών 2016, 2015, 2012.
Πίνακας 2.
ΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2015-2012
ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Πίνακας 1.

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα
των εκλογών του Συλλόγου μας
για τα έτη 2016-2015-2012

ΨΗΦΟΙ

ΕΔΡΕΣ

2016

2015

2012

1.067

393

-

4

2

-

Δ.Α.Κ.

576

663

980

2

3

4

Α.ΔΗ.Π.

222

191

174

1

-

-

ΔΗ.ΣΥ.Ε.

416

427

479

2

2

2

Ε.Α.Σ.

156

283

209

-

1

1

Ε.Σ.Α.Κ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

-

198

371

-

1

2

-

-

168

-

-

-

2.437

2.155

2.381

9

9

9

ΚΙ.ΣΥ.Ε.Τ.

2016 2015 2012

Οι παύλες στους πιο πάνω πίνακες, σημαίνουν ότι είτε οι εν λόγω παρατάξεις δεν έλαβαν μέρος στις αντίστοιχες εκλογές, είτε ότι δεν κατάφεραν να βγάλουν έδρα.
Επισημαίνεται ότι παρά την αποχώρηση παράταξης από τα δρώμενα του Συλλόγου άρα και από τις αρχαιρεσίες, ο αριθμός των συναδέλφισσών και συναδέλφων που προσήλθαν στις κάλπες στις εκλογές του
2016 αυξήθηκε κατά 282 ψηφοφόρους. Από 2.155 ψηφίσαντες στις
εκλογές του 2015, σε 2.437 ψηφίσαντες στις εκλογές του 2016.

Οικονομική διαχείριση με διαφάνεια και λογοδοσία

Η

παρούσα διοίκηση (από τον Δεκέμβρη 2016)
έθεσε ως ένα από τα πρώτα θέματα προτεραιότητας την τακτοποίηση των οικονομικών του
Συλλόγου, την διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές
και την λογοδοσία. Με βάση τα παραπάνω έχει προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:
•	Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται, ανεξάρτητα αν είναι εντός προϋπολογισμού, εγκρίνονται από τα μέλη του ΔΣ, σε κάθε συνεδρίαση.
• Ό
 σον αφορά τον προσανατολισμό των δαπανών,
τα ¾ και πλέον των δαπανών αφορούν άμεσες δαπάνες για τις ανάγκες των μελών του Συλλόγου.
• Η
 Εξελεγκτική Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση
σε όλα τα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου. Οι
έλεγχοι που πραγματοποιεί και οι εκθέσεις που
συντάσσει δεν είναι τυπικοί αλλά αυστηρότατοι
και ουσιαστικοί, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των εκθέσεών της στις Γ.Σ.

• Γ
 ια πρώτη φορά το 2017, συντάχθηκε ετήσιος
ισολογισμός (για το έτος 2016) και συντάσσεται
πλέον ετήσιος ισολογισμός ο οποίος κατατίθεται
στην ΓΣ, όπως ρητά ορίζεται από το καταστατικό
του Συλλόγου.
•	Εάν παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη, για πραγματοποίηση
δαπάνης
που
ξεπερνά το όριο
στη συγκεκριμένη κατηγορία
του προϋπολογισμού, υπάρχει έγκριση από
το Δ.Σ. για την
πραγματοποίησή της και ειδική
αναφορά προς
έγκριση
στην

επόμενη Γ.Σ., κατόπιν ειδικού σχολιασμού της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
• Σ
 τις Γ.Σ. μετά από τον πλήρη έλεγχο των δαπανών, από το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή,
η διοίκηση του Συλλόγου λογοδοτεί στα μέλη
για την τελική έγκρισή τους.

Ενημέρωση
για την αποκατάσταση των επικουρικών συντάξεων
την 2 Ιουνίου 2020 (ν. 4670/2020), μετά από την ακύρωση από το ΣτΕ, την 5/10/2019, της Υπουργικής Απόφασης
επανυπολογισμού των επικουρικών συντάξεων ν. 4387/2016

Η

αποκατάσταση στα προ του ν. Κατρούγκαλου
ποσά των επικουρικών συντάξεων 3.500 συνταξιούχων μας ΤΕΑΠΕΤΕ, με την επικουρική σύνταξη Ιουνίου 2020, είναι ιδιαίτερα σημαντική και
αποτελεί ευχάριστο γεγονός μετά από τα τρία χρόνια
επιπλέον μειώσεων που είχαν υποστεί.
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.
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. Πράγματι
με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ το μέσο μεικτό ποσό
διόρθωσης (αύξησης) της επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ είναι € 251.
Δηλαδή αποκαταστάθηκαν οι επικουρικές συντάξεις στο σύνολο των συνταξιούχων μας ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του 2006), που είχαν υποστεί μειώσεις με το νόμο «Κατρούγκαλου».
Πρόκειται για συνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του

2006), που το συνολικό ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξής τους ήταν πάνω από το όριο των
1.300 ευρώ, που όριζε η υπουργική απόφαση «Κατρούγκαλου» η οποία ακυρώθηκε με τις αποφάσεις
του ΣτΕ.
Τα αναδρομικά 8 μήνου (Οκτ.2019-Μάιος 2020)
πιστώθηκαν στις 9/7/2020, ενώ για τους συνταξιούχους επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΕΑΜ, το
ΕΤΕΑΕΠ προχώρησε σε σταδιακές πιστώσεις μετά
από συσχετισμό οφειλών.
Περιπτώσεις συναδέλφων που δεν «είδαν»
αυξημένο ποσό επικουρικής σύνταξης τον Ιούνιο 2020 είναι διότι:
α) δ εν είχαν υποστεί μείωση στην επικουρική τους
σύνταξη το 2016.
β) είχαν στο εκκαθαριστικό τους (Μαΐου 2020) ποσό
προσωπικής διαφοράς. 250 συνταξιούχοι ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠΕΤΕ πήραν «λογιστική» αύξηση στο εκκαθαριστικό ΕΤΕΑΕΠ Ιουνίου 2020, γιατί η όποια
αύξηση συμψηφίστηκε με το ποσό της προσωπικής διαφοράς που είχαν στο εκκαθαριστικό Μαΐου 2020.
Συνεπώς από τη στιγμή που δεν υπήρξε μείωση
στο τελικό ποσό της επικουρικής σύνταξής τους το

2016, δεν μπορεί με την αποκατάστασή της το 2020
στα πριν το ν. Κατρούγκαλου επίπεδα να υπάρξει θέμα αύξησης. Όλο αυτό το διάστημα, Μάιος
2016-Μάιος 2020, ελάμβαναν χωρίς μείωση το ίδιο
ποσό επικουρικής σύνταξης, ενώ οι παραπάνω αναφερόμενοι 3.500 συνάδελφοι συνταξιούχοι ΤΕΑΠΕΤΕ, το ίδιο διάστημα είχαν σημαντική μείωση στην
επικουρική τους σύνταξη σε σχέση με την σύνταξη
που ελάμβαναν από την 31/12/2014.
Επίσης αποκαταστάθηκαν οι κοινές επικουρικές
συντάξεις ΕΤΕΑ των συνταξιούχων ΕΤΑΤ της Εμπορικής -που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ μέχρι
31.12.2014– των οποίων το 2016 περικόπηκαν με
τον επανυπολογισμό οι επικουρικές τους συντάξεις
ΕΤΕΑ.
Ακόμη διευκρινίζουμε και πάλι, ότι οι προσυνταξιούχοι ΕΤΕΑ και οι συνταξιούχοι ΕΤΑΤ δεν περιλαμβάνονται στον ν. 4670/2020 γιατί η ακύρωση από το
ΣτΕ της Υπουργικής Απόφασης αφορά ΜΟΝΟΝ τον
επανυπολογισμό -με το ν. 4387/2016 (άρθρο
96) - των επικουρικών συντάξεων ETEA.
Παράλληλα όμως δημιουργείται αίσθημα πικρίας
για τους συνταξιούχους ΕΤΑΤ (προσυνταξιούχους
και λαμβάνοντες την συμπληρωματική επικουρική
σύνταξη ΕΤΑΤ) και προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ, που είναι και παραμένουν οι πλέον βάναυσα πληγέντες με
το ν. «Κατρούγκαλου». Εξακολουθεί να υφίσταται
η κατάφωρη αδικία σε βάρος των 5.000 συναδελφισσών και συναδέλφων του ΕΤΑΤ της Εμπορικήςπου κατέστησαν συνταξιούχοι μετά τον Απρίλιο
2006- και οι οποίοι έχουν υποστεί επιπλέον οριζόντιες περικοπές με το άρθρο 73Α του ν. 4387/2016.
Ενωμένοι όλοι όπως πορευτήκαμε το προηγούμενο τρίχρονο και αγωνιστήκαμε για την δικαίωση
όλων των συνταξιούχων της Εμπορικής με αποκορύφωμα της αγωνιστικές συγκεντρώσεις και πορείες Μαρτίου-Μαΐου-Ιουνίου 2019, θα συνεχίσουμε
όλοι μαζί μέχρι την αποκατάσταση των συντάξεων
και των υπολοίπων συναδέλφων μας από τις μειώσεις του 2016, όπως και κάναμε με τις συγκεντρώσεις και πορείες του Ιουλίου 2020.
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Τοπικά Παραρτήματα
Στην προτεινόμενη αλλαγή του καταστατικού του Συλλόγου μας θεσμοθετείται για πρώτη φορά η ίδρυση και η λειτουργία των τοπικών παραρτημάτων.
Επειδή όλοι θεωρούμε πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, ζητήσαμε να τοποθετηθούν με ένα σύντομο άρθρο στην εφημερίδα, συνάδελφοι που
δραστηριοποιούνται σε 3 παραρτήματα, όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιφέρειες.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΒΌΛΟΥ
Η στόχευση και η δραστηριότητα του Τοπικού Παραρτήματος μας θα μπορούσε να δώσει βάθος και
μια άλλη διάσταση στις μεταξύ μας σχέσεις, να ξεφύγει από την επιφανειακή προσέγγιση της κοπής
πίτας και ετήσιας συγκέντρωσης, όχι βέβαια ότι δεν
χρειάζεται και αυτό. Ως συνταξιούχοι ερχόμαστε
αντιμέτωποι με πλήθος καθημερινά προβλήματα,
οικονομικά, οικογενειακά, υγείας, απώλειες. Είναι
σημαντικό να γνωρίζει κάποιος ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να ζητήσει κάποια μικρή ή
μεγάλη βοήθεια. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ανήκουμε στη μεγάλη και αλληλέγγυα οικογένεια της
Εμπορικής που έχει δώσει δείγματα γραφής στα
χρόνια που πέρασαν.
•	Θα ήταν πολύ χρήσιμο, όπως διάβασα και αλλού,
να υπάρχει ένας χώρος συγκεκριμένος, κάτι
σαν τη λέσχη τραπεζικών που υπήρχε παλιά στο
Βόλο, ίσως κάτι που το μοιραζόμαστε με άλλη
παρόμοια ομάδα, όπου να τηρούνται κάποια

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΚΑΒΆΛΑΣ
Σκέψεις γύρω από την σκοπούμενη τροποποίηση
του Καταστατικού του Συλλόγου

Με την προωθούμενη ψήφιση τροποποίησης διατάξεων του Καταστατικού από την Διοίκηση του
Συλλόγου, όλοι περιμένουμε να δούμε ένα εκσυγχρονισμένο καταστατικό που να καλύπτει τις απαιτήσεις της Εποχής μας με σκοπό την εκμετάλλευση
των σύγχρονων τεχνολογιών για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου, την άμεση και αποτελεσματικότερη συμμετοχή των μελών μας στη διαμόρφωση
των αποφάσεων και τη συμμετοχή στις δράσεις που
αναλαμβάνονται.
Μεταξύ των προωθούμενων διατάξεων είναι και
αυτές που θεσμοθετούν τη συγκρότηση και λειτουργία των Τοπικών Παραρτημάτων και για τις
οποίες θέλω να εκφράσω τη γνώμη μου.
Τα Τοπικά Παραρτήματα δημιουργήθηκαν με
πρωτοβουλία συναδέλφων της επαρχίας. Εκείνο
που ξέρω για το Τοπικό Παράρτημα Καβάλας, είναι
ότι ξεκίνησε από μια ιδέα και πρωτοβουλία του αειμνήστου συναδέλφου Αντώνη Ιωαννίδη που έψαξε
και βρήκε τους συνταξιούχους τόσο της Καβάλας,
όσο και των όμορων Νομών Δράμας, Ξάνθης και
Σερρών που τότε δεν ήταν πολλοί, με σκοπό τη σύσφιξη των κοινωνικών κυρίως σχέσεων. Η εκλογή
των μελών στην αρχή γινόταν “με ανάθεση” στους
φίλους του Αντώνη και στη συνέχεια με ψηφοφορία, μαζί με τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου με πρό-
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χρήσιμα έγγραφα και να υπάρχει μια παρουσία
κυρίως, έστω μια η δυο φορές την εβδομάδα.
•	Με δεδομένο ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν ποικίλα ενδιαφέροντα όσον αφορά τον πολιτισμό,
τις τέχνες, τη φύση, την οικολογία κλπ θα μπορούσαν να γίνουν διάφορες δράσεις. Για παράδειγμα για να παρακολουθούμε τις διάφορες
εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι πολιτιστικοί
φορείς της πόλης (θέατρα, συναυλίες κλπ) μπορούμε κατόπιν συνεννοήσεως να διεκδικήσουμε έκπτωση σε εισιτήρια αγοράζοντας πχ 10, 20
κλπ. ανάλογα με τη δήλωση συμμετοχής, τύπου
ομαδικό.
•	Επίσης μπορεί να διοργανωθεί: επίσκεψη σε
χώρους, όπως το μουσείο πόλης, ένα πρωινό
Κυριακής και να ακολουθήσει καφές η brunch.
Ομαδικό περπάτημα δίπλα στη θάλασσα ή στο
βουνό.
•	Αυτή την περίοδο που όλα γίνονται διαδικτυακά
θα μπορούσε να συμμετέχουμε σε ένα πολιτιστικό γεγονός που θα μας προταθεί από συναδέλ-

φους από την Αθήνα, όπως μια βιβλιοπαρουσίαση ή παρακολούθηση κάποιου προγράμματος
για απόκτηση γνώσεων, όλοι θέλουμε να μάθουμε κάποια χρήσιμα πράγματα.
Όλα τα παραπάνω φυσικά κατόπιν καλής συνεννόησης με το κέντρο προκειμένου να αποφεύγονται
ακούσια ατοπήματα.
Χρυσούλα Εμμανουήλ

χειρο ψηφοδέλτιο που συντασσόταν πριν την έναρξη
της ψηφοφορίας. Ο αριθμός των μελών είχε ορισθεί
σε 3, υπήρξε όμως περίπτωση, που μετά την ψηφοφορία εκλέχτηκαν 4, “για να μην υπάρξουν πικρίες
και παρεξηγήσεις”!

επιβάλει την εκλογή τουλάχιστον ενός μέλους της
Τοπικής Επιτροπής από κάθε Νομό που εκπροσωπεί
το Παράρτημα. Αυτό σημαίνει ενεργοποίηση όλων
των μελών που θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάδειξης υποψηφίων και εκλογής των.

Με τη πάροδο του χρόνου όμως η λειτουργία του
Παραρτήματος άλλαξε και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αναπτύσσονται δράσεις ενημέρωσης των
μελών και κινητοποίησης των. Ο αριθμός των μελών
έχει αυξηθεί (ήδη το Παράρτημά μας που εκπροσωπεί πλέον μόνο τους Νομούς Καβάλας και Δράμας
αριθμεί 100 μέλη) και τα θέματα που μας απασχολούν έχουν γίνει αρκετά σοβαρά και απαιτούν ενεργότερη συμμετοχή, πέρα από τις “κοινωνικές εκδηλώσεις”. Το θέμα έχει γίνει πλέον αρκετά σοβαρό για
να αντιμετωπίζεται όπως παραπάνω περιγράφεται.

Λαμβάνοντας υπόψη το προσχέδιο των διατάξεων, που ήδη μας έχει κοινοποιήσει ο Σύλλογος θα
ήθελα να επισημάνω πως καλό θα ήταν οι αρχαιρεσίες να γίνονται στην έδρα κάθε Νομού, ώστε να
υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Σήμερα παρατηρούμε ότι η προσέλευση από τους άλλους Νομούς
είναι μηδενική έως πολύ μικρή. Βέβαια η διενέργεια
αρχαιρεσιών σε κάθε Νομό έχει κάποιο κόστος, όχι
όμως τόσο μεγάλο σε σχέση με το όφελος της “άμεσης Δημοκρατίας”. Το θέμα της συμμετοχής βέβαια
μπορεί να λυθεί με την καθιέρωση της “ηλεκτρονικής ψήφου”, κάτι που φαίνεται πως θα πάρει αρκετό
χρόνο.

Αυτό έρχεται να θεραπευθεί με την προωθούμενη τροποποίηση και την “θωράκιση” του θεσμού
των Τοπικών Παραρτημάτων με κανόνες τόσο για
τη λειτουργία, όσο και τις διαδικασίες εκλογής, λήψης αποφάσεων και εκπροσώπησης των συναδέλφων από διαφορετικούς Νομούς. Μέχρι σήμερα η
εκπροσώπηση επαφίετο “στον πατριωτισμό” των
μελών και δεν υπήρχε προθυμία από συναδέλφους
άλλων Νομών για συμμετοχή στην εκπροσώπηση.
Αυτό έρχεται να θεραπεύσει η τροποποίηση που

Ξακουστός Βαγγέλης
Τοπικό Παράρτημα Καβάλας

Κλείνοντας θέλω να επισημάνω πως οι προωθούμενες διατάξεις είναι στη σωστή κατεύθυνση και
καλώ τους Συναδέλφους να τις υπερψηφίσουν στην
Γενική Συνέλευση της 31 Μαρτίου 2021, στην οποία
πρέπει να συμμετάσχουμε ΟΛΟΙ χωρίς κομματικές
κλπ πολιτικές προκαταλήψεις!

με δύναμη από την περιφέρεια
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΆΤΑΣ
Τοπικά παραρτήματα, περιφερειακή
οργάνωση τοπικών επιτροπών, πλαίσιο δράσης,
καθήκοντα και επιδιώξεις
Σε συνέχεια των όσων αναλυτικά αναφέρονται στα
παραπάνω επιμέρους υπομνήματα θεωρούμε ότι το
προτεινόμενο πλαίσιο δράσης και καθηκόντων των
τοπικών παραρτημάτων είναι προς την σωστή κατεύθυνση και μας βρίσκει σύμφωνους.
Ωστόσο, διατυπώνουμε προς αξιολόγηση τις παρακάτω προτάσεις.
•	Αρχικά και ίσως το πιο βασικό (προκειμένου να
υπάρχει δυνατότητας επικοινωνίας), είναι ότι θα
πρέπει να μας δοθεί κατάλογος των ενεργών
μελών ανά περιφέρεια παραρτήματος (που να
καλύπτει οργανωτικά το τοπικό παράστημα),
με όσα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα

στο Σύλλογο (όπως τηλέφωνα, e-mail και διευθύνσεις).
Εάν υπάρχει η δυνατότητα να
είναι καταχωρημένα τα μέλη
και ανά νομό θα διευκολύνει
περισσότερο. Σε διαφορετική
περίπτωση θα ήταν χρήσιμο να
διαμορφώσουμε έναν τέτοιο
κατάλογο.
•	Αναφορικά με την έγκυρη και
έγκαιρη ενημέρωση των μελών για διάφορα θέματα, αυτή
πρέπει να γίνεται κυρίως από
το Σύλλογο και επικουρικά
κάθε παράρτημα να συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή, με ενημερώσεις και ανακοινώσεις
στα μέλη του με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο.
•	Όσο αφορά την δυνατότητα λειτουργίας γραφείου της τοπικής επιτροπής σε χώρο δημόσιου ενδιαφέροντος θεωρούμε ότι είναι μια καλή
ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
σε θέματα που απασχολούν ατομικά και συλλογικά τα μέλη. Για την περίπτωση της Καλαμάτας
θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την περίπτωση
φιλοξενίας (μια φορά το μήνα ένα δίωρο) στο
Εργατικό Κέντρο, εάν και εσείς συμφωνείτε σε
αυτό.
•	Αναφορικά με τις εκλογές των μελών των τοπικών επιτροπών εφόσον συμμετέχουν μέλη
από δύο ή και τρεις Νομούς να εκπροσωπείται
ο κάθε νομός ανάλογα με τον αριθμό των μελών

που θα ψηφίσουν κατά την εκλογική διαδικασία.
Στην διαδικασία αυτή ασφαλώς και θα μπορούν
να θέσουν υποψηφιότητα μέλη άλλων νομών
εκτός της έδρας του παραρτήματος. Πρέπει να
σημειώσω όμως ότι πιθανότατα (λόγω απόστασης) να προκύπτουν πρακτικές δυσκολίες στις
συναντήσεις των μελών.
•	Για την βέλτιστη ενημέρωση των μελών των
παραρτημάτων θα ήταν σκόπιμο τα μέλη της
Τοπικής Επιτροπής να παρακολουθούν από κοντά τουλάχιστον μια συνεδρία του Δ.Σ. ανά έτος
ή όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο από το Δ.Σ. του
Συλλόγου το οποίο να τους απευθύνει πρόσκληση.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Τοπικό Παράρτημα Καλαμάτας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Εγγυητής το Καταστατικό για την ενημέρωση και δραστηριοποίηση
των συναδέλφων με αξιοποίηση των τεχνικών δυνατοτήτων απομακρυσμένης συμμετοχής
Διοικητικό Συμβούλιο - Όργανα του Συλλόγου
– Επιτροπές
Καθιερώνονται ανοιχτές συνεδριάσεων όλων των
οργάνων του Συλλόγου, Διοικητικού Συμβουλίου,
Πανελλαδικών συναντήσεων παραρτημάτων, επιτροπών, (-με την επιφύλαξη μυστικότητας σε εξαιρετικές
περιστάσεις-) με προηγούμενη έγκαιρη δημοσίευση
της ώρας του τόπου και των θεμάτων τα οποία θα συζητηθούν, με ελεύθερη φυσική παρουσία και ταυτόχρονη χρήση των σύγχρονων μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής.

Ζωντανή μετάδοση όλων των σημαντικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. από την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας -μέσω livestreaming- την 23 Ιουνίου
2020, την 28 Ιουλίου 2020, την 5.10.2020 και
15.1.2021 που παρακολούθησαν από 600 έως
900 συνάδελφοι!!!

Όλοι οι συνάδελφοι που επιθυμούν θα ενημερώνονται για τα θεματά μας, την ίδια ώρα που γίνεται το
Διοικητικό Συμβούλιο κι οι Πανελλαδικές Συναντήσεις. Θα πληροφορούνται τον προβληματισμό και τις

ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΟΛΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ!

Παράρτημα Ιωαννίνων

τοποθετήσεις. Θα έχουν δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων και τοποθετήσεων.
Θεσμοθετείται αυτό που ήδη γίνεται από τη
σημερινή Διοίκηση του Συλλόγου.

Μαθαίνουμε τα νέα από τις συναντήσεις μόλις
βγαίνουν οι εκπρόσωποί μας από τα κυβερνητικά γραφεία, όπου κι αν βρισκόμαστε!
2/7/2020, 9/7/2020, 21/7/2020 σε όλες τις πορείες και συγκεντρώσεις υπήρχε ζωντανή μετάδοση
από την ιστοσελίδα του Συλλόγου που παρακολούθησε πλήθος συναδέλφων.
Ποιος αρμόδιος μετά από αυτές τις διαδικασίες
ελεύθερης πληροφόρησης και συμμετοχής μπορεί να αμφισβητήσει την ενότητά μας;
• Την κοινή μας πίστη για το δίκαιο των αιτημάτων μας;
• Την ακλόνητη απόφαση μας να κερδίσουμε;

Παράρτημα Θεσσαλονίκης
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ΔΙΚΗ ΣτΕ 7.12.2020
Ορισμένοι από τους ισχυρισμούς μας

Μ

ε το ν. 4387/2016 οι συνταξιούχοι ΕΤΑΤ και οι
προσυνταξιούχοι Εμπορικής του ΕΤΕΑΜ (μετέπειτα ΕΤΕΑ), έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση
κατά διακριτική μεταχείριση σε σχέση με όλους τους
άλλους συν/χους.
Θεσπίστηκε ή ένταξή τους, στο γενικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα του ΕΦΚΑ, χωρίς όμως η ένταξη
να συνοδεύεται από κατοχύρωση του υπολογισμού
των παροχών βάσει των καταστατικών διατάξεων
ΤΕΑΠΕΤΕ, όπως είχε γίνει με τους προηγούμενους
νόμους, αλλά με ουσιαστικές περικοπές στην προσυνταξιοδοτική παροχή, στη δε συμπληρωματική επικουρική σύνταξη ΕΤΑΤ προβλέπεται πλέον η πλήρης
κατάργηση της
Με τους προηγούμενους νόμους (3371/2005,
3455/2006) είχαμε αλλαγή του φορέα καταβολής των
παροχών, με υπαγωγή των ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΑΤ, δηλαδή διοικητική μεταβολή, συνοδευόμενη όμως με πλήρη κατοχύρωση της συνέχισης της
καταβολής των παροχών μας με τους ισχύοντες μέχρι
τότε όρους του Καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ, και ταυτόχρονη νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο 26 Ν. 3455/200)
για την καταβολή, εισφοράς από την Εμπορική Τράπεζα ύψους 377,32 εκ. ευρώ προς το ΕΤΑΤ για τη χρηματοδότηση των παροχών μας. Μεταφερθήκαμε δηλαδή
στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, ΕΤΑΤ, από ένα ιδιωτικού δικαίου καθεστώς επικουρικής ασφάλισης (τις
διατάξεις του Καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ)
Πλέον με τον ν.4387/2016, καταργείται η προηγούμενη νομοθετική εγγύηση για ξεχωριστή χρηματοδότηση των παροχών μας, με αντίστοιχη κατάργηση θεμελιωμένων δικαιωμάτων μας.
Υπήρξε λοιπόν μια συνολική μεταβολή του καθεστώτος του ΕΤΑΤ και του ΤΕΑΠΕΤΕ, που έχει ως συνέπεια
τη μεταφορά της αρμοδιότητας καταβολής των παροχών μας από ένα νομοθετημένο καθεστώς «κλειστού ασφαλιστικού συστήματος» που αφορά την
καταβολή των παροχών κατά το Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ χρηματοδοτούμενου από την πρώην Εμπορική Τράπεζα, σε ένα εντελώς καινούργιο νομοθετικό
καθεστώς του ΕΦΚΑ το οποίο αποσυνδέει τις παροχές
μας από τις νομοθετημένες οικονομικές υποχρεώσεις
της τέως Εμπορικής Τράπεζας και εισάγει ειδικά για
τους συνταξιούχους της Εμπορικής Τράπεζας την

εφαρμογή δρακόντειων περικοπών.
Στην περίπτωση της ασφάλισης των υπαλλήλων
τέως Εμπορικής, την εγγυητική ευθύνη για τη διαχρονική καταβολή των παροχών κατά τους όρους
του Καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ την είχε αναλάβει η
Τράπεζα. Ρητά συμφωνήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4
του Καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ πως η Εμπορική Τράπεζα
είχε την ευθύνη κάλυψης οποιωνδήποτε τυχόν ελλειμμάτων.
Ούτε το κράτος, ούτε τρίτοι, ούτε η ασφαλιστική κοινότητα των ασφαλισμένων γενικά είχαν
οποιαδήποτε επιβάρυνση στη χρηματοδότηση των
παροχών ΤΕΑΠΕΤΕ, ούτε σχετιζόταν με οποιοδήποτε
τρόπο με τα οικονομικά δεδομένα του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος.
Η αιτιολογική έκθεση του νόμου 4387/2016, αν και
δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην νομοθετική παρέμβαση στο καθεστώς των ασφαλισθέντων στο ΤΕΑΠΕΤΕ, αναφέρει ως γενικό στόχο δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογεί όλες συλλήβδην τις ρυθμίσεις
του νόμου που περιορίζουν ασφαλιστικά δικαιώματα.
Η περικοπή των παροχών μας ΕΤΑΤ, με το ν.
4387/2016, με την γενική επίκληση επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος λόγω δημοσιονομικών προβλημάτων του γενικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, δεν έχει νόμιμη βάση, αφού το δικό μας
ασφαλιστικό καθεστώς δεν σχεδιάστηκε να επιβαρύνει τους λοιπούς ασφαλισμένους και συνταξιούχους.
Το αν η οικονομική μελέτη (του 2005) δεν ήταν
ορθή και έχρηζε αναθεώρησης και αντίστοιχα τα
ποσά που κατέβαλλε η Τράπεζα έχρηζαν και αυτά
αναθεώρησης, είναι διαφορετικό ζήτημα αναγόμενο
σε τυχόν πλημμελή εφαρμογή του προϋφιστάμενου
νομοθετικού καθεστώτος από τη διοίκηση και όχι σε
νομοθετημένη σύνδεση της βιωσιμότητας των παροχών μας με τη γενικότερη εξέλιξη του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος.
Κατά την κοινή λογική και χωρίς χρεία οποιασδήποτε ειδικής οικονομικής ή αναλογιστικής μελέτης προκύπτει ότι:
Είτε το καταβαλλόμενο κεφάλαιο (377,32 εκ. ευρώ)
από την Εμπορική Τράπεζα επαρκεί για την καταβολή

των παροχών ΕΤΑΤ, με βάση το Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ, είτε όχι.
Αν το καταβαλλόμενο από την Εμπορική Τράπεζα
ποσό επαρκεί, τότε δεν υπήρχε κανένας λόγος συγχώνευσης με οποιοδήποτε άλλο φορέα ούτε περιορισμού
των δικαιωμάτων μας ούτε και λόγος νομοθετικής διάλυσης του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ αφού τα απαραίτητα ποσά
για την καταβολή των παροχών ήταν εξασφαλισμένα.
Αν πάλι το ποσό είχε υπολογιστεί λάθος και στην
πορεία διαπιστώθηκε ότι δεν επαρκεί για την καταβολή των παροχών μας, τότε στοιχειώδης υποχρέωση της διοίκησης και του νομοθέτη ήταν αφενός να υπολογιστεί με ορθά και επικαιροποιημένα
στοιχεία το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των
παροχών του ΕΤΑΤ και αφετέρου να υποχρεωθεί
η Εμπορική Τράπεζα να καταβάλλει το αναγκαίο
συμπληρωματικό ποσό μέχρι του ορίου του απαραίτητου για την εξασφάλιση της καταβολής των
παροχών όπως είχαν θεσπιστεί με το καταστατικό
ΤΕΑΠΕΤΕ.
Και στη μια περίπτωση και στην άλλη ούτε το
ΕΤΑΤ ούτε το ελληνικό δημόσιο θα είχε οποιαδήποτε επιβάρυνση από τη συνέχιση του προϋφιστάμενου νομοθετικού καθεστώτος και επομένως
κανένας λόγος δημοσίου συμφέροντος δεν μπορούσε να υπάρξει ειδικά για την παρέμβαση στα
δικαιώματα μας.
Το κόστος για την απονομή των παροχών ΕΤΑΤ
δεν προβλέφθηκε από το νομοθέτη να καλύπτεται
ούτε από οποιοδήποτε δημόσιο πόρο ούτε βέβαια
από μειώσεις συντάξεων, αλλά αποκλειστικά από
το κεφάλαιο που κλήθηκε κατά την οικονομική μελέτη να καταβάλλει η Τράπεζα δηλαδή από παράγοντες αναγόμενους στο παρελθόν.
Τόσο ο νομοθέτης όσο και η διοίκηση αποδέχθηκαν ότι το κεφάλαιο 377,32 εκ. ευρώ που κλήθηκε να
καταβάλλει η Τράπεζα, καλύπτει το απαραίτητο ποσό
ώστε να καταβάλλονται οι παροχές που χορηγούσε το
συγχωνευθέν ταμείο.
Επομένως η ύπαρξη της αναγκαίας οικονομικής μελέτης του 2005 ήταν η πρώτη θεμελιακή προϋπόθεση
για την ανεκτή κατά το Σύνταγμα μεταφορά των δικαιωμάτων και προσδοκιών μας στο ΕΤΑΤ, και στη βάση
αυτή έκρινε το ΣΤΕ (Ολ.ΣτΕ 2197/2010) νόμιμη
την μεταφορά των αξιώσεων μας από το ΤΕΑΠΕΤΕ
στο ΕΤΑΤ.

Όσον αφορά την ιδιαίτερα δυσμενή μεταχείριση των συνταξιούχων ΕΤΑΤ της
εμπορικής τράπεζας σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ασφαλισμένων

Ο

Επανυπολογισμός έγινε με ποσοστό αναπλήρωσης 1,86% για κάθε συντάξιμο χρόνο σύμφωνα με
τις οδηγίες της 7.9.2016 εγκυκλίου του Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επί των συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται από τις 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) με
ποσοστό 0,45%.

Το εισόδημα των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας, προερχομένων από το ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ έχει
πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία συνταξιούχων, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί που υπέστησαν επιπλέον και τις περικοπές του Ν. 4387/2016.
Η διάταξη του 73Α Ν.4387/2016 δημιουργεί μια «καινοτόμα» προσέγγιση εις βάρος των συν/χων Εμπορικής Τράπεζας καθώς από τη μία εισάγεται συντελεστής
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επανυπολογισμού 1,86% που δεν προβλεπόταν ούτε
από το Καταστατικό ΤΕΑΠΕΤΕ ούτε από κάποια γενική
ή ειδική διάταξη, από την άλλη παραπέμπει στο καθεστώς υπολογισμού του Καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ, όσον
αφορά το ζήτημα ποιες θεωρούνται ως «συντάξιμες
αποδοχές».
Το Καταστατικό ΤΕΑΠΕΤΕ προέβλεπε μεν ποσά εισφορών υπολογιζόμενα και με αυξημένο ασφάλιστρο. αλλά και επί του συνόλου των αποδοχών των εν
ενεργεία ασφαλισμένων, όμως το ποσό της σύνταξης
υπολογιζόταν σε μειωμένες συντάξιμες αποδοχές σε
σχέση με το μισθό των εν ενεργεία, καθώς σωρεία
επιδομάτων που λάμβανε ο εν ενεργεία υπάλληλος
δεν συνυπολογίζονταν στις συντάξιμες αποδοχές.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 10Α Καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ συνυπολογίζονταν μόνο ο βασικός
μισθός και ελάχιστα από τα καταβαλλόμενα επιδόματα. Όμως, το σύνολο των αποδοχών των εν ενεργεία
ασφαλισμένων υπόκειτο σε εισφορές.
Και αυτό γιατί το άρθρο 5 του Καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ ρητά όριζε πως στους υπαλλήλους Εμπορικής επι-

βάλλεται εκτός των άλλων εισφορά πάνω σε όλες
ανεξαίρετα τις τακτικές και έκτακτες αποδοχές
τους.
Κατ’ αποτέλεσμα, κατά το καταστατικό ΤΕΑΠΕΤΕ, τα
αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης εξουδετερώνονταν
με την χαμηλή βάση υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών καθώς σωρεία μισθολογικών παροχών υπόκειντο μεν σε εισφορές αλλά δεν υπολογίζονταν στη βάση
υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών.
Κατά συνέπεια, με την εφαρμογή του άρθρου
73Α ειδικά για τους συν/χους Εμπορικής Τράπεζας, εισήχθη μια διάταξη που συνδυάζει τις αρνητικότερες διατάξεις του Καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ
με δυσμενέστερο δείκτη αναπλήρωσης και οδηγεί
σε διπλή επιβάρυνση και διπλή μείωση συντάξεων.
Η διάταξη αυτή δεν δικαιολογείται από καμία
ασφαλιστική αρχή, αφού συνιστά ιδιαίτερη διάκριση εις βάρος των συν/χων Εμπορικής και ούτε
μπορεί να υπαχθεί συστηματικά σε κάποια προσπάθεια είτε στα πλαίσια ενοποίησης της ασφαλι-

για το προσυνταξιοδοτικό
Tο ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ
Η ίδια απάντηση πάντα…
Τι κατέθεσε το Υπουργείο στην δίκη ΣτΕ
7/12/2020. Έγγραφο Υπουργείου, 20.2.2019,
προς το ΣτΕ ενόψει της δικασίμου 1.4.2019 των
δύο αιτήσεων ακύρωσης του Συλλόγου μας.
Στο έγγραφο αυτό προβάλλεται το «επιχείρημα» ότι το ΕΤΑΤ εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ λόγω οικονομικής αδυναμίας του να συνεχίσει ! να χορηγεί τις παροχές στο ύψος που ορίζονταν από τις
καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ με ποσοστό
αναπλήρωσης της σύνταξης 116% !
Αφήνουν να εννοηθεί ότι όταν συνταξιοδοτείσαι
από το ΤΕΑΠΕΤΕ, λαμβάνεις ως σύνταξη το 116%
του τελευταίου μισθού σου ως εργαζόμενος.
Το δεύτερο «επιχείρημα» ήταν για ιδιαίτερα
ευνοϊκό καθεστώς ηλικίας συνταξιοδότησης ΤΕΑΠΕΤΕ, π.χ. έγγαμες γυναίκες με 20 έτη χωρίς όριο
ηλικίας.
Ως γενικό σχόλιο επισημαίνουμε ότι οι ίδιες θέσεις
διατυπώθηκαν από την Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σ. Βρακκά (επί Υφυπουργού Α. Πετρόπουλου)
στις συναντήσεις με το Σύλλογο στο Υπουργείο το
2019, καθώς και από τον πρώην Υπουργό Ι. Βρούτση κατά τη συζήτηση στη Βουλή επίκαιρης ερώτησης του ΚΙΝΑΛ στις 31.7.2020 με θέμα την επαναφορά 5.000 Συντάξεων ΕΤΑΤ & ΕΤΕΑ στα προ ν.
«Κατρούγκαλου» επίπεδα
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
(Έγγραφο Υπουργείου, 20.2.2019)
Προκειμένου να παραπλανήσει το δικαστήριο
επιχειρεί να συσκοτίσει τη διάκριση μεταξύ καταβληθέντων αποδοχών ως εργαζόμενου (επί των
οποίων καταβλήθηκαν και ασφαλιστικές εισφορές)
και αποδοχών που λαμβάνονται υπόψιν για τον
υπολογισμό της σύνταξης, δηλαδή τις συντάξιμες,
θεωρούμενες ως «τακτικές αποδοχές».
Το «ποσοστό αναπλήρωσης» της σύνταξης που
προέβλεπε το Καταστατικό ΤΕΑΠΕΤΕ ήταν πράγματι
δυνατόν να φτάσει μέχρι και το 116%, αλλά το ποσοστό αυτό δεν υπολογιζόταν επί των καταβαλλόμενων
αποδοχών ενέργειας.

στικής νομοθεσίας, είτε στα πλαίσια διαφορετικής
μεταχείρισης ασφαλισμένων που είχαν πληρώσει
ασφαλιστικές εισφορές.
Όσον αφορά τον επανυπολογισμό της χορηγούμενης από το πρώην ΕΤΑΤ διαφοράς ποσών επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ (συμπληρωματική επικουρική σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ βάσει του ν.3371/2005), αυτός
υλοποιήθηκε με μία «καινοτόμα» ρύθμιση, ήτοι με μία
«απαντητική επιστολή» του Υφυπουργού Κοινωνικής
Ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ (Αριθ. Πρωτ. Φ80020/
οικ.40784/Δ.15.687/ 22 Φεβρουαρίου 2017) στο από
9/9/2016 ερώτημα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
του πρώην ΕΤΑΤ, με αποτέλεσμα να προκύψει συνολική μείωση μέχρι και 80% στις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις τ. ΕΤΑΤ.
Για την παρέμβαση του νομοθέτη εις βάρος των δικαιωμάτων αυτών των συνταξιούχων, πρέπει να συνυπολογιστεί ότι οι επίμαχες περικοπές επέρχονται
σωρευτικά με προηγούμενες αλλεπάλληλες περικοπές
των συντάξεων, τον αυθαίρετο διαχωρισμό των συντάξεων σε 50% κύρια και 50% επικουρική για την επιβολή των μειώσεων και επιπλέον και τη μείωση του Ν.
4387/2016, αλλά, σε αντίθεση με όλους τους άλλους
συνταξιούχους της χώρας, τις έχουν υποστεί χωρίς

Ο υπολογισμός της επικουρικής
σύνταξης που θεσπίστηκε με το καταστατικό ΤΕΑΠΕΤΕ (άρθρο 10) όριζε
ότι το ποσό της σύνταξης είναι το γινόμενο του αθροίσματος των ετών
ασφάλισης κύριας και επικουρικής
σύνταξης επί το ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης 1,65714%.
Αυτό το ποσοστό με 35 χρόνια
ασφάλισης μπορεί να φτάσει ποσοστό 116%, όχι όμως του τελευταίου
μισθού -επί του οποίου επιβάλλονταν υψηλότατες ασφαλιστικές
κρατήσεις συνολικού ύψους 14,75%- αλλά επί
του βασικού τελευταίου μισθού (συν τα επιδόματα οικογενειακό και τέκνων) ή άλλως επί των «τακτικών
αποδοχών» κατά την ορολογία του Καταστατικού του
ΤΕΑΠΕΤΕ. Οι «τακτικές αποδοχές» για τον υπολογισμό της σύνταξης ανέρχονταν για όλους μας
περίπου στο 60% κατά μέσο όρο των καταβαλλόμενων αποδοχών ως εργαζόμενοι.
Παραπλανητικά αναφέρεται στους ισχυρισμούς του
Υπουργείου, που προσπαθεί να πείσει ότι δεν είμαστε
πρωτοφανώς αδικημένη κατηγορία και ότι δεν έχουμε υποστεί τη δυσμενέστερη από όλους τους ασφαλισμένους μείωση της σύνταξης σε σχέση με τις αποδοχές ενέργειας.
Σήμερα, το ποσοστό αναπλήρωσης 60% επί των
καταβληθεισών αποδοχών μετά τον επανυπολογισμό
του άρθρου 73Α, μειώθηκε από 60% που ίσχυε πριν
την ισχύ των προηγούμενων διατάξεων στο σημερινό ποσοστό 32-35% των πράγματι καταβληθεισών
αποδοχών εργαζόμενου.
Αυτή είναι η κρίσιμη για τον έλεγχο τηρήσεως
των συνταγματικών δεσμεύσεων του νομοθέτη
σύγκριση, δηλαδή η σύγκριση μεταξύ των αποδοχών εργαζόμενου και του ύψους της σύνταξης,
από την οποία προκύπτει και το πραγματικό ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης, το οποίο είναι
32% και όχι 116%.
Όσον αφορά το δεύτερο «επιχείρημα» του
Υπουργείου για το ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς
ηλικίας συνταξιοδότησης ΤΕΑΠΕΤΕ, π.χ. έγγαμες

κανένα δίχτυ προστασίας, όπως για παράδειγμα αυτό
που εισήγαγε:
η ρύθμιση για την προσωπική διαφορά και τη διατήρησή της κατά τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων (αρ. 14 του Ν. 4387/2016)
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) και η ρύθμιση
για την προσωπική διαφορά και την διατήρησή της με
τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων σε
όσους συνταξιούχους το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης είναι κάτω από τα 1.300€.
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. Πρόκειται για προφανή
περίπτωση αδικαιολόγητα δυσμενούς μεταχείρισης δικαιούχων, όπως οι συνταξιούχοι ETAT, παράλληλα με
προσβολή του πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού
δικαιώματος και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Οι επίμαχες περικοπές μάλιστα παρίστανται ιδιαίτερα
αυθαίρετες όχι μόνο γιατί στην περίπτωση του ΕΤΑΤ/

γυναίκες με 20 έτη χωρίς όριο ηλικίας, η απάντηση
είναι ότι τα ίδια ισχύουν σε όλα τα ειδικά ταμεία Τραπεζών -ΔΕΚΟ
Δεν τίθεται κανένα θέμα ευνοϊκότερης μεταχείρισής μας ως προς τις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αφού για όλα τα ταμεία
επικουρικής ασφάλισης που έχουν ήδη ενοποιηθεί με
το ΕΦΚΑ ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Επομένως δεν θα ήταν δυνατόν να υποστηριχτεί
ότι τυχόν δυσμενέστερη μεταχείριση ως προς τον
υπολογισμό της παροχής αντισταθμίζεται από ευμενέστερη μεταχείριση μας σε άλλους τομείς όπως στις
προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης.
Χαρακτηριστικό θύμα (παράδειγμα) δυσμενούς
μεταχείρισης κατά την εφαρμογή του άρθρου 73α
Ν. 4387/2016 (αποχώρηση από την τράπεζα τον
Ιούλιο του 2009):
Tελευταίος μικτός μισθός Ιουλίου 2009:
3.595,06 ευρώ, και επί αυτού του ποσού είχαν καταβληθεί εισφορές υπέρ ΤΕΑΠΕΤΕ 14,75%.
Απόφαση Απονομής Σύνταξης ΕΤΑΤ:
2.230,28 ευρώ, συνολικό ποσό μικτής σύνταξης
ΤΕΑΠΕΤΕ, το οποίο αντιστοιχεί στο 62% του παραπάνω ασφαλιστέου μισθού και όχι στο 116%.
Καταβαλλόμενο μηνιαίο μικτό ποσό σύνταξης
1.213,68 ευρώ, μετά τον επανυπολογισμό και
αποτελεί το 32,73% του τελευταίου μισθού ως
εργαζόμενου.

ΤΕΑΠΕΤΕ δεν μπορούσε να τεθεί κατά το νόμο θέμα
οικονομικής βιωσιμότητας, αλλά και γιατί επιβαρύνονται περισσότερο από κάθε άλλο συνταξιούχο, παρά
το γεγονός ότι στην περίπτωση των υπαλλήλων της
Εμπορικής οι καταβληθείσες κατά τη διάρκεια του
ασφαλιστικού βίου εισφορές ήταν πολύ υψηλότερες
των εισφορών που καταβάλλονταν από τους άλλους
συνταξιούχους.
Όχι μόνο δεν έγινε σύνταξη αναλογιστικής μελέτης και μελέτης κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, (αφού η διάταξη του άρθρου 73Α του νόμου, δεν
αποτελούσε καν αντικείμενο της θεσπισθείσας με το Ν.
4387/2016) αλλά υπήρξε αντικείμενο τροπολογίας
που κατατέθηκε την τελευταία στιγμή, αλλά ούτε
καν στην αιτιολογική έκθεση δεν ανιχνεύεται κάποιο ίχνος αιτιολόγησης της ιδιαίτερα δυσμενούς
μεταχείρισης μας.
Εντελώς αντίθετα, κατά τη συζήτηση στη Βουλή
συνομολογήθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό ότι όσον
αφορά τη χρηματοδότηση των παροχών μας υπήρχε
όχι δημοσιονομικό πρόβλημα, αλλά ζήτημα οικονομικής ευθύνης της Τράπεζας προς εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της.
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Δίκη ΣτΕ 7.12.2020 για το προσυνταξιοδοτικό
την αντιμετώπιση του όποιου τυχόν οικονομικού προβλήματος, αλλά επιφυλασσόμενη να
μελετήσει το ζήτημα σε κάποιο απροσδιόριστο
χρόνο μετά τη νομοθέτηση.
Αναγνωρίστηκε δηλαδή ότι δεν τηρήθηκε καμία
από τις συνταγματικές προϋποθέσεις που συνιστούν προϋποθέσεις συνταγματικού περιορισμού
των παροχών από τον ίδιο τον αρμόδιο Υπουργό
κατά τη συζήτηση στη Βουλή.

Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλος
(Πρακτικά Συνεδρίασης Βουλής 08/05/2016):
«Έρχοµαι στις τροπολογίες τώρα. …Η δική µας
τροπολογία αφορά οργανωτικά κυρίως θέµατα του
Υπουργείου Εργασίας… και την ένταξη του ΕΤΑΤ,
του προσυνταξιοδοτικού ταµείου, στον ενιαίο
φορέα, ακριβώς για να έχουµε πλήρη αντιµετώπιση
των θεµάτων της κοινωνικής ασφάλισης. 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 το γε νυν έχον όπως έχει η κατάσταση κι επιφυλασσόµαστε για το µέλλον να δούµε πώς θα
µπορέσουµε να ρυθµίσουµε την πολιτική αυτή
εκκρεµότητα».
Αυτή η «πολιτική εκκρεμότητα» μετακυλίεται τώρα με τον ν. 4387/2016 στους δικούς μας
ώμους.

Αποτέλεσμα όλης αυτής της ανατροπής είναι ότι
με τον ν. 4387/2016 και τις υπουργικές αποφάσεις
επιβάλλονται σε μας τα βάρη που ανήκαν στην πρώην Εμπορική Τράπεζα και κατόπιν στη διάδοχο αυτής την Alpha Bank. Το βάρος αυτό μεταφράζεται σε
δραστικές περικοπές των ασφαλιστικών παροχών
μας, βάρος κυριολεκτικά αφόρητο, όπως δείχνει η
περίπτωση μειώσεων που αναπτύσσεται κατωτέρω.
Φυσικά ο χαρακτηρισμός από τον Υπουργό της
εκκρεμότητας ως μόνο πολιτικής δεν είναι ορθός,
κατά τα λοιπά όμως η Πολιτεία δια του αρμόδιου
Υπουργού συνομολόγησε ότι:
Α) Τα όποια οικονομικά προβλήματα μπορούσαν
τυχόν να έχουν ανακύψει αφορούσαν ιδιωτικές
υποχρεώσεις (της τέως Εμπορικής Τράπεζας
Τράπεζας) και όχι οικονομικά ελλείμματα του δημόσιου κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος.
Β) Η Πολιτεία προέβη στην επίμαχη ρύθμιση με
την προσθήκη με τροπολογία του άρθρου 73Α
του νόμου, όχι κατόπιν κάποιας μελέτης για

Επομένως έχουμε την πραγματικά σπάνια
περίπτωση στην οποία η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, της συνταγματικής
υποχρέωσης της μέριμνας για την κοινωνική
ασφάλιση και του κοινωνικού κράτους δικαίου
συνομολογήθηκε από τον συντάκτη του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση στη Βουλή.
Αναγνωρίστηκε ότι υπήρχαν μέσα για την αντιμετώπιση του οποιουδήποτε τυχόν οικονομικού
προβλήματος του ΕΤΑΤ, αναλογικά ελαφρύτερα από
το σφαγιασμό των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των
ασφαλισμένων και συν/χων της Εμπορικής Τράπεζας, αλλά αντί να προβεί στη λήψη των μέτρων
αυτών (δηλαδή στη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και αν χρειαζόταν και νομοθετικών μέτρων για
τη συμπλήρωση του ποσού που ήταν αναγκαίο για
την απρόσκοπτη καταβολή των παροχών μας) προτίμησε να περικόψει τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά και προσυνταξιοδοτικά δικαιώματα και να
εξαγγείλει μια πολιτικού χαρακτήρα αόριστη επιφύλαξη, να δει τι θα κάνει στο μέλλον για να διεκδικήσει (σημ. δεν ξεκαθάρισε ποιος) τα επιπλέον ποσά
που θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί από τις τράπεζες και στην περίπτωση μας την Εμπορική Τράπεζα
στο ΕΤΑΤ, ώστε να είναι δυνατή η καταβολή των παροχών του στο διηνεκές χωρίς κανένα περιορισμό.

η συνέχεια από τη σελ. 1

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΕΤΑΤ ΚΑΙ ΕΤΕΑ
Συνδικαλιστικά:
Ο αγώνας επαναφοράς των συντάξεων 5.000
συνταξιούχων ΕΤΑΤ-προσυνταξιούχων ΕΤΕΑ
της Εμπορικής Τράπεζας, στα προ νόμου «Κατρούγκαλου» επίπεδα.
Ο αγώνας αυτός, με την δική σας μαζική στήριξη
στις πορείες και διαβήματά μας στο αρμόδιο υπουργείο, στη Βουλή και στο Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζεται, και θα συνεχιστεί μέχρι την τελική δικαίωσή μας.
Ταυτόχρονα με τεκμηριωμένες επιστολές του Δ.Σ.
του συλλόγου μας προς τον αρμόδιο υπουργό και
υφυπουργούς, τέθηκε το δίκαιο θέμα μας με στόχο
την επίλυσή του:
• 22.01.2020. Επιστολή Συλλόγου μας προς κ Γιάννη
Βρούτση για αποκατάσταση των συντάξεων ΕΤΑΤ.
• 19.06.2020. Νέα επιστολή Συλλόγου μας προς
Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση για αποκατάσταση των
συντάξεων ΕΤΑΤ και προσυνταξιούχων ΕΤΕΑ.
• 19.11.2020. Επιστολή Συλλόγου μας προς
Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Τσακλόγλου Παναγιώτη με την οποία, επανερχόμαστε για το πρόβλημα της άρσης της κατάφωρης
αδικίας που έχει συντελεστεί σε βάρος 5.000 συνταξιούχων της πρώην Εμπορικής Τράπεζας με
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την εφαρμογή του άρθρου 73Α του Ν. 4387/2016,
στους οποίους μετά από τα τεσσεράμισυ χρόνια
των επί πλέον εξοντωτικών οριζόντιων περικοπών
του ν. «Κατρούγκαλου» παραμένουν γι΄αυτούς οι
μειώσεις στις συντάξεις, και αιτούμαστε εμφατικά
και αναμένουμε την αποκατάσταση των συντάξεων τ. ΕΤΑΤ στα προ του Ν. 4387/2016 επίπεδα και
σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων, με αίτημα
την επίλυση του θέματος με νομοθετική παρέμβαση σε επόμενο νομοσχέδιο με ασφαλιστικές διατάξεις και συνάντηση με το Σύλλογο.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της covid-19, με
συνέπεια και συνεχείς ενέργειες, ο Σύλλογος εξακολουθεί να παράγει πολιτική και συνδικαλιστική δράση μέχρις την επίτευξη της δικαίωσης.
Είναι αξιοσημείωτο θαυμασμού για το συνδικαλιστικό κίνημα, αυτό που επετεύχθη εν μέσω του
καλοκαιριού, από το πρωτοβάθμιο σωματείο των
Συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας. Τρεις μεγάλες κινητοποιήσεις (2α, 9η, 21η Ιουλίου 2020), τόσο σε
πλήθος όσο και δυναμισμό, στο Υπουργείο Εργασίας
και στη συνέχεια οι πορείες μας μέχρι τη Βουλή των
Ελλήνων και το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ενημερώθηκε το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, για
την αποκατάσταση και των συντάξεων ΕΤΑΤ στα προ
ν. «Κατρούγκαλου» επίπεδα.

Οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας απέδειξαν για μία ακόμα φορά, και στη νέα κυβέρνηση ότι
δεν «μένουν» στα σπίτια τους με σταυρωμένα τα χέρια αναμένοντας λύσεις από σωτήρες που δουλεύουν για το «καλό τους». Μέσα στο κατακαλόκαιρο και
εν μέσω της 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, δελτία τύπου προς βουλευτές,
πολιτικά κόμματα, εφημερίδες, ηλεκτρονικά ΜΜΕ,
με υπομνήματα, επερωτήσεις βουλευτών στην Βουλή), 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 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.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΔΡΆΣΗΣ
ΟΜΆΔΑΣ ΔΑΝΕΊΩΝ
γαστικά ΣΣΕ84 χωρίς έξοδα» 14/1/2021.
• Την «Επίσπευση Διαδικασιών νόμου «Κατσέλη»
12/1/2021.

Σ

υνεχίζονται στο διάστημα από το τελευταίο
3μηνο του 2019 μέχρι και σήμερα οι δράσεις της
Ομάδας δανείων, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν και συνεχίζονται λόγω των
περιορισμών του COVID-19.
Συγκεκριμένα στο προαναφερόμενο διάστημα, συνεχίστηκε η συνδρομή στις προσπάθειες συναδέλφων για διευθέτηση του δανεισμού τους έτσι ώστε,
κατά περίπτωση, να μπορούν να τον εξυπηρετήσουν
χωρίς να εξαντλούνται οικονομικά και βεβαίως με
πρωταρχικό στόχο την διατήρηση της περιουσίας
τους και ιδιαίτερα της κατοικίας τους. Στο παραπάνω
πλαίσιο το Δ΄3μηνο του 2020 εξετάσθηκαν 28 νέα
αιτήματα, φθάνοντας έτσι συνολικά στα 500 αιτήματα από την ενεργοποίηση της Ομάδας μέχρι τέλους
2020, ενώ ήδη στον πρώτο μήνα του 2021 έχουν
υποβληθεί 22 νέα αιτήματα.
Ιδιαίτερο βάρος, παράλληλα, δόθηκε στην αναζήτηση πληροφοριών και διευκρινήσεων σε ότι αφορά παροχές και διευκολύνσεις που δόθηκαν λόγω
COVID από κάθε εμπλεκόμενη πλευρά (Τράπεζα ή
και Δημόσιο), με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και παροχή συνδρομής σε συναδέλφους που δυνητικά τους αφορούν.
Στο παραπάνω πλαίσιο εκδόθηκαν σχετικές ανακοινώσεις με διευκρινήσεις, ενημερώσεις και σχολιασμούς από πλευράς της Ομάδας, για τα ζητήματα:
• Tην «Αναστολή δόσεων δανείων» 7/4/2020.
• Tο «Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ» 26/10/2020,
30/10/2020, 13/11/2020, 10/2/2021.
• Την «Επιστολή προς Δανειολήπτες από Alpha
Bank για την Διαχείριση Καθυστερημένων
Δανείων από τη CEPAL» 12/12/2020.
• Την «Διαδικασία άρσης προσημείωσης σε στε-

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα
ζητήματα που σχετίζονται με
το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»
απαιτήθηκαν αρκετές παρεμβάσεις και διαβουλεύσεις της
Ομάδας με την Alpha Bank,
αφ’ ενός μεν για να επιβεβαιωθεί η ισχύς του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης και για τα δάνεια
ΣΣΕ84, αφ΄ετέρου δε για την επίλυση τεχνικών-λειτουργικών ζητημάτων που δημιουργήθηκαν σε ότι
αφορά τα δάνεια ΣΣΕ84. Μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι παρεμβάσεις της Ομάδας για ταχεία και έγκαιρη επίλυση των υπολειπόμενων εκκρεμοτήτων έτσι
ώστε να ξεκινήσει η επιδότηση, που αφορά όλους
τους δανειολήπτες συναδέλφους με στεγαστικά
ΣΣΕ84 οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα.
Άμεση επίσης ήταν η συνδρομή της Ομάδας
με έγγραφες παρεμβάσεις στην Alpha Bank,
σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε από καταγγελίες συναδέλφων, η αυθαίρετη ανάληψη για
εξόφληση καθυστερημένων οφειλών, των ποσών που πιστώθηκαν σε λογαριασμούς προερχομένων από Επιστροφή αναδρομικών ποσών
από μειώσεις συντάξεων του ιδιωτικού τομέα
του Ν.4714/2020, κατά παρέκκλιση της σχετικής νομοθεσίας με την οποία τα εν λόγω ποσά
χαρακτηρίστηκαν ανεκχώρητα και ακατάσχετα
έναντι οιουδήποτε τρίτου. Οι ενέργειες είχαν ως
αποτέλεσμα την άμεση επιστροφή των ποσών.
Η συνδρομή της Ομάδας ζητήθηκε από τον Σύλλογο και για το ζήτημα της καταγγελίας από πλευράς
της Groupama του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του Συλλόγου Εργαζομένων το οποίο ίσχυε
από το 2003 και αφορούσε την ασφαλιστική κάλυψη
των δάνειων ΣΣΕ84, συναδέλφων σε περίπτωση θανάτου ή Μ.Ο.Α. (Σχετικές ανακοινώσεις 20/9/2020,
12/12/2021, 30/12/2020, 11/1/2021, 1/2/2021).
Με βάση τα χρονικά περιθώρια στα οποία απαιτήθηκε, η διερεύνηση του ζητήματος και η υποβολή

προτάσεων, τηρώντας ως βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας σε ότι αφορά τις Ασφαλιστικές προτάσεις
την διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης των συναδέλφων και μετά την 1/1/2021 που έπαυε η ισχύς
του ασφαλιστηρίου λόγω της καταγγελίας του, προκρίθηκε κατ’ αρχάς η Νέα πρόταση της Groupama
(αυξημένο ασφάλιστρο & χωρίς Μ.Ο.Α.).
Θα πρέπει επίσης ιδιαίτερα να επισημανθεί ότι
επιπλέον σημαντικά κριτήρια που οδήγησαν στην
επιλογή της πρότασης Groupama, πέραν του προαναφερθέντος βασικού κριτηρίου ήταν, η διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης των ασφαλισμένων
συναδέλφων χωρίς περαιτέρω διαδικασίες από
πλευράς τους, ιδιαίτερα χωρίς δήλωση της κατάστασης υγείας, καθώς και η δυνατότητα εκ των
υστέρων αποχώρησης (διακοπή της συμμετοχής)
όσων δεν επιθυμούν την συνέχιση ασφάλισης για
τους δικούς του λόγους.
Επίσης από τις υπόλοιπες προσφορές που υποβλήθηκαν από ασφαλιστικές εταιρίες (ΑΧΑ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ) προκρίθηκε μόνο ως εναλλακτική
λύση μετά από ολοκληρωμένη εξέταση των ασφαλιστικών όρων και η πρόταση της ΑΧΑ (με θετικά και
αρνητικά στοιχεία). Μέχρι σήμερα δεν εχει παραληφθεί σχέδιο ασφαλιστικού συμβολαίου για εξέταση
των όρων από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, προκειμένου
να αξιολογηθεί ως ολοκληρωμένη πρόταση.
Η ψήφιση επίσης του Ν.4738 (ΦΕΚ Α 207/
27.10.2020) περί Ρύθμισης οφειλών και παροχή
δεύτερης ευκαιρίας (Νέος πτωχευτικό νόμος), εχει
αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών συζητήσεων
και διερεύνησης από την Ομάδα μέχρι σήμερα, ετσι
ώστε να υπάρξει η κατάλληλη υποδομή, μετά και
την έκδοση των απαιτούμενων (55 περίπου) εφαρμοστικών ΚΥΑ και λοιπών εγκυκλίων, συνδρομής
της Ομάδας όπου απαιτηθεί, στο μέτρο του δυνατού,
στους συναδέλφους.
Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό της δράσης,
θέλουμε να επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά την
πρόσκληση για συμμετοχή συναδέλφων στην Ομάδα
δανείων με εμπειρία στα σχετικά θέματα που επεξεργάζεται η Ομάδα, αφού ο όγκος των εργασιών
είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικός λόγω της ποικιλίας
της πολυπλοκότητας των θεμάτων και του χρόνου
που απαιτείται για την ολοκλήρωση των αιτημάτων
ρυθμίσεων των συναδέλφων.

ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΕΦΚΑ

Συναδελφική Ενότητα

οι αρμοδιότητες του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠΕΤΕ

Ο

ι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών
Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (του ΤΑΥ-

ΤΕΚΩ- Χαρ.Τρικούπη 6-8, Αθήνα) μεταφέρθηκαν σε όλα τα Υποκαταστήματα

Ιδιοκτησία του
Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
ΕΚΔΟΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:
Χρήστος Τσιλώνης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Ζέλα Φυκούρα, Παύλος Δερμενάκης,
Χρήστος Τσιλώνης, Βασίλης Τσόκανος, Δημήτρης Πολίτης

e-ΕΦΚΑ.
Οι συνάδελφοι θα προσέρχονται πλέον στα Υποκαταστήματα ΕΦΚΑ
για τα θέματα Ασθένειας του ΤΑΠΕΤΕ (πρ. Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος).
Ειδικότερα, για την παράταση της ασφάλισης των μελών της οικογένειας στα Τμήματα/Γραφεία Μητρώου.
Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία Ασφαλιστικής Ικανότητας (δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη -πάροχοι υγείας, φαρμακεία, συμ-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
3ης Σεπτεμβρίου 8, Αθήνα 104 32
Τηλ.: 210-5222813 - 210-5222864 • Fax: 210-5234806
e-mail: info@ssem.gr • www.ssem.gr

βεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ κτλ) σε έμμεσα (προστατευόμενα) μέλη του
συνταξιούχου, δηλαδή την ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής ικανότητας
και την ημερομηνία ισχύος της στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» στο «atlas.gov.gr», με
τους κωδικούς TAXISnet και τον ΑΜΚΑ.
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Συναντήσεις - δηλώσεις πολιτικών προσώπων

23.07.2020 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΚΙΝΑΛ
για την αποκατάσταση των συντάξεων ΕΤΑΤ

Α

Νέο παράρτημα του
Συλλόγου στη Ρόδο

κόμη ένα νέο παράρτημα του Συλλόγου μας δημιουργήθηκε στη Ρόδο, το οποίο είχε δυναμική παρουσία στις τελευταίες κινητοποιήσεις μας τον Ιούλιο
2020.
Πιο συγκεκριμένα, απέστειλαν ένα αντιπρόσωπο στη
συγκέντρωση του Συλλόγου στην Αθήνα και όλοι οι
υπόλοιποι, 61 τον αριθμό, συγκεντρώθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου υπό
μορφή υπομνήματος παρέδωσαν
στον Περιφερειάρχη το Δελτίο
Τύπου του Συλλόγου με τα αιτήματά μας, για να διαβιβαστεί στο
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στην Αθήνα. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους
του νέου παραρτήματος Ρόδου,
για αυτή την πρωτοβουλία τους.
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Εξελίξεις στην επικουρική ασφάλιση
Διαβάσαμε με επιφύλαξη και φόβο θα έλεγα, τις εξελίξεις που αφορούν την Επικουρική Ασφάλιση σε σχέση με την αντικατάσταση τμήματος αυτής με κεφαλαιοποιητικούς ατομικούς λογαριασμούς.
Το άρθρο των Σάββα Γ. Ρομπόλη Ομότ. Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου Βασίλειου Γ. Μπέτση Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΨΕΥΔΑΙ ΣΘΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, και σε πολλές εφημερίδες και σάιτ, επιχειρούσε μια εκτίμηση του παραπάνω θέματος.
Ζητήσαμε από τον Βασίλη Μπέτση, έναν από τους δύο συντάκτες του κειμένου, Αναλογιστή Κοινωνικής Ασφάλισης και Πιστοποιημένο Σύμβουλο Επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συνεργάτη του Συλλόγου μας στην εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης
Prudential, να μας εξηγήσει λίγο πιο αναλυτικά τι συμβαίνει.
1.	Από τους υποστηρικτές της κεφαλαιοποίησης
της επικουρικής ασφάλισης προβάλλεται σαν
επιχείρημα ότι «μεγάλο μέρος των εισφορών
των ασφαλισμένων θα επενδυθεί στην ελληνική οικονομία με αποτέλεσμα ταχύτερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, περισσότερες
θέσεις εργασίας, υψηλότερη παραγωγικότητα,
υψηλότερους μισθούς και υψηλότερα έσοδα
για τον Κρατικό Προϋπολογισμό». Πως κρίνεται αυτή την άποψη;
 υτή είναι η νεοκλασική αντίληψη, όπου θεωρεί
Α
ότι η αύξηση της αποταμίευσης θα προκαλέσει
και υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ και
αύξηση της απασχόλησης κλπ, και αυτό θα γίνει
όχι επενδύοντας στην ελληνική οικονομία όπως
αναφέρεται αλλά αυτό που εννοούν είναι ότι η
ανάπτυξη θα έρθει τοποθετώντας τις εισφορές
των ατομικών λογαριασμών των εργαζομένων
στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους των χρηματιστηριακών αγορών, δηλαδή ότι η ανάπτυξη
θα έρθει μέσα από τα χρηματιστήρια και όχι από
την πραγματική οικονομία. Αυτή η αντίληψη είναι αρκετά παλιά, όμως, σύμφωνα με σχετικές
μελέτες που έχουν εκπονηθεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2000 και μέχρι το 2020,
δεν έχει αποδειχθεί και υποστηριχθεί τεχνικά και
επιστημονικά ότι η μετάβαση από το διανεμητικό
σύστημα αλληλεγγύης των γενεών σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα καθορισμένων παροχών, προκαλεί αύξηση της εθνικής αποταμίευσης και της
παραγωγικότητας της εργασίας. Για παράδειγμα
στην Χιλή το 1980, όπου το σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης λειτουργούσε με το διανεμητικό σύστημα, ο δείκτης εθνικής αποταμίευσης ήταν 21%.
Από το 1981 που η συγκεκριμένη χώρα εισήγαγε
υποχρεωτικά (εκτός του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας) το κεφαλαιοποιητικό σύστημα των
ατομικών λογαριασμών, ο αντίστοιχος δείκτης το
1991 ήταν 18,8% (Brown, 2000, Security for Social
Security: Is prefunding the answer?). Επίσης, σε
άλλη έρευνα (Holzmann 1997) αναφέρεται ότι «η
άμεση επίδραση της κεφαλαιοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης στην ιδιωτική αποταμίευση
ήταν πολύ χαμηλή μέχρι και αρνητική». Το ίδιο, ο
Hughes (1999) σε δημοσίευση του, η οποία προέκυψε από την συγκριτική ανάλυση 16 χωρών,
αναδεικνύει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των
περιουσιακών στοιχείων των συνταξιοδοτικών
ταμείων και της καθαρής εθνικής αποταμίευσης.
Στο ίδιο συμπέρασμα έχει καταλήξει και έρευνα
(1998) της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA). Επιπρόσθετα, σε παρόμοιες έρευνες
αναδεικνύεται το συμπέρασμα ότι η επένδυση των
αποταμιεύσεων των εισφορών των ασφαλισμένων
στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα δεν συσχετίζονταν
με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας,
σε αντίθεση με τα επιχειρήματα που διατυπώνονται σήμερα στην Ελλάδα από τους υποστηριχτές
του εγχειρήματος της κεφαλαιοποίησης της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης.
2.	Γιατί θεωρείται ότι «η αντικατάσταση τμήματος του διανεμητικού συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης από τους κεφαλαιοποιητικούς ατομικούς λογαριασμούς αποτελεί ένα εγχείρημα

υψηλού κινδύνου»;
 βασικός λόγος είναι εξαιτίας του μεγάλου κόΟ
στους μετάβασης που προκαλείται (εκτιμάται σε
62 δις ευρώ) και το οποίο είναι αχρείαστο για την
ελληνική οικονομία και κοινωνία, αφού το ασφαλιστικό σύστημα όπως είναι σήμερα είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο μέχρι το 2070 σύμφωνα με
την εγκεκριμένη από τη Επιτροπή Οικονομικής
Πολιτικής της ΕΕ αναλογιστική μελέτη του Ν.
4670/2020. Και αν λάβουμε υπόψη την αποπληρωμή των Μνημονιακών δανείων της χώρας μας
μέχρι το 2060 και τις οικονομικές και κοινωνικές
επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, τα δημοσιονομικά της χώρας μας θα επιβαρυνθούν υπέρμετρα αν προστεθεί και αυτό το χρέος. Ακόμα, κι
αν χρησιμοποιηθούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και πάλι δημιουργείται το ερώτημα γιατί
αυτά τα χρήματα να τα απωλέσει η οικονομία, οι
επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες και η κοινωνία για
να χρηματοδοτηθεί ένα κόστος μετάβασης που
είναι αχρείαστο για την ελληνική οικονομία και
κοινωνία. Τέλος, το κόστος μετάβασης είναι αναπότρεπτο σε ένα τέτοιο εγχείρημα, σε αντίθεση με
τα οποιαδήποτε οφέλη που αναφέρονται από τους
υποστηρικτές της κεφαλαιοποίησης της επικουρικής ασφάλισης τα οποία υπόκεινται σε μεγάλη
αβεβαιότητα και κυρίως αποτελούν εικασίες και
πεποιθήσεις ακόμα και αν υποστηριχθούν με κάποια μακροοικονομική μελέτη αφού και πάλι μια
τέτοια μελέτη ουσιαστικά θα εμπεριέχει ως υποθέσεις εργασίας αυτές τις πεποιθήσεις.
3.	Ποιά είναι η πρακτική των οικονομικά αναπτυγμένων Ευρωπαϊκών χωρών αναφορικά
με τον κεφαλαιοποιητικό πυλώνα ασφάλισης;
 ντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι προκειμένου
Ε
να υποστηριχτεί το εγχείρημα της κεφαλαιοποίησης της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης, διατυπώνεται ότι αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται σε
όλες τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και
ιδιαίτερη μνεία γίνεται για το συνταξιοδοτικό μοντέλο της Σουηδίας. Η αλήθεια είναι πως πράγματι
οι αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης όπως και η
Σουηδία έχουν αναπτύξει στο ασφαλιστικό τους
σύστημα κεφαλαιοποιητικό πυλώνα ατομικών λογαριασμών. Η διαφορά όμως αυτών των χωρών
με το προτεινόμενο μοντέλο της κεφαλαιοποίησης
της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης είναι ότι
καμία από αυτές τις χώρες δεν επιχείρησε να μετατρέψει το αναδιανεμητικό σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης σε κεφαλαιοποιητικό και αυτό για να
μην υποστούν το μεγάλο κόστος μετάβασης που
προκαλείται από μια τέτοια μετατροπή. Ένα τέτοιο
εγχείρημα της μετατροπής του αναδιανεμητικού
συστήματος σε κεφαλαιοποιητικό έχει επιχειρηθεί
μόνο από χώρες της Λατινικής Αμερικής και χώρες
της Βαλτικής. Σε μεγάλη έρευνα του διεξήγαγε το
Διεθνές Γραφείο Εργασίας μαζί με την Διεθνή Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης το 2018, έδειξε ότι από
τις 30 χώρες παγκοσμίως που προέβησαν σε αυτό
το εγχείρημα οι 18 από αυτές μετά από ορισμένα
χρόνια το εγκατέλειψαν επιστρέφοντας στο αναδιανεμητικό σύστημα της αλληλεγγύης των γενών
και της συλλογικής αντιμετώπισης των κινδύνων

του γήρατος, της αναπηρίας και της χηρείας (2018,
Reversing Pension Privatization: Rebuilding
public pension systems in Eastern European and
Latin American countries 2000-2018, WP No 63).
Τι έκαναν οι αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης; Οι
αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες διατηρούν τα
δημόσια αναδιανεμητικά συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης σε μακροχρόνια ισορροπία συνδέοντάς
τα με το προσδόκιμο ζωής όπως έχει συμβεί ήδη
και στην χώρα μας από το πρώτο Μνημόνιο και τον
Ν. 3863/2010 και έχουν δημιουργήσει συμπληρωματικά στη δημόσια αναδιανεμητική κοινωνική
ασφάλιση κεφαλαιοποιητικό πυλώνα από την αρχή
μέσω των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης
χωρίς να υποστούν κανένα κόστος μετάβασης που
θα έθετε σε πίεση τα δημοσιονομικά τους. Αυτός
ο συμπληρωματικός πυλώνας ασφάλισης υπάρχει και στη χώρας μας (2ο Πυλώνας ασφάλισης, Ν.
3029/2002 και Ν. 4680/2020) και μάλιστα τα τελευταία τρία χρόνια γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Άρα,
ποιος ο λόγος να κεφαλαιοποιηθεί η επικουρική
κοινωνική ασφάλιση και να δημιουργηθεί αυτό το
χρέος για την χώρα μας από το κόστος μετάβασης,
όταν υπάρχει ήδη κεφαλαιοποιητικός πυλώνας
που είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης;
4.	Ποιά είναι η διεθνής εμπειρία από την εφαρμογή του μοντέλου κεφαλαιοποίησης της επικουρικής ασφάλισης που εισηγήθηκε η Κυβέρνηση;
 την έρευνα που αναφέρθηκε και ανωτέρω την
Σ
οποία διεξήγαγε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και
η Διεθνής Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης, τις τριάντα μελέτες (case study) των αντίστοιχων χωρών
που μελετήθηκαν και από άλλες βιβλιογραφικές
αναφορές, αυτό που έχουν συμπεράνει οι μελετητές είναι η αποτυχία της επιλογής της κεφαλαιοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης, από αυτές τις
χώρες με αποτέλεσμα την επιστροφή με υψηλό
οικονομικό-κοινωνικό-συνταξιοδοτικό
κόστος
στο αναδιανεμητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και στα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία. Οι λόγοι
της αποτυχίας του πειράματος της κεφαλαιοποίησης της αναδιανεμητικής κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με τα case studies των χωρών αυτών,
ήταν κυρίως δημοσιονομικοί εξαιτίας του μεγάλου
κόστους μετάβασης (το κόστος μετάβασης προκαλείται από την πληρωμή των συντάξεων των σημερινών συνταξιούχων και της σημερινής γενιάς
εργαζομένων για τους οποίους δεν θα υπάρχουν
εισφορές για να πληρωθούν αφού αυτές θα καταβάλλονται στο νέο κεφαλαιοποιητικό). Επιπλέον
άλλοι λόγοι αποτυχίας που αναφέρονται είναι: α)
οι χαμηλοί συντελεστές αναπλήρωσης, β) η μεγάλη μείωση του μέσου επιπέδου των κεφαλαιοποιητικών συντάξεων, γ) οι ανισότητες μεταξύ
του συνταξιοδοτικού εισοδήματος των φύλων, δ)
τα υψηλά κόστη διαχείρισης, ε) η μεγάλη συγκέντρωση της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς, στ)
η περιορισμένη επίδραση στις κεφαλαιαγορές και
χρηματαγορές και ζ) η μεταφορά του δημογραφικού και του χρηματοοικονομικού κινδύνου στους
ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους.
Την συνέντευξη έδωσε στην Ζέλα Φυκούρα
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η συνέχεια από τη σελ. 1

Πιλοτική Δίκη Συλλόγου κατά ALPHA BANK
μας είναι ακριβώς η συμβατική δέσμευση της Alpha
bank, από την από 12/4/1995 συλλογική συμφωνία,
γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτων κατά τον νομικό
χαρακτηρισμό της, λόγω της οιονεί καθολικής διαδοχής που επήλθε στις 28/6/2013, όταν αυτή απορρόφησε την Εμπορική Τράπεζα.
Πριν την επίμαχη καταγγελία 12/9/2005, είχε
συντελεστεί ήδη η γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτων
(όλων ημών) και άρα η απόκτηση των ένδικων
δικαιωμάτων μας από την από 12/4/1995 σύμβαση / συλλογική συμφωνία ενοχικού τύπου
που συνήψε (η πρώην Εμπορική Τράπεζα) με τον
Σύλλογο Εργαζομένων της.

Αντικείμενο αυτής της δίκης δεν είναι η νομιμότητα της από 12.9.2005 καταγγελίας, από την Εμπορική
Τράπεζα της ιδρυτικής του ΤΕΑΠΕΤΕ, ΣΣΕ του 1948,
τις λοιπές συμφωνίες, και την συλλογική συμφωνία
12/4/1995 για την οποία καταγγελία απάντησε θετικά
η απόφαση Αρείου Πάγου 9/2012.
Οι αξιώσεις μας δεν στηρίζονται στη συνέχιση της
ισχύος της από 12/4/1995, συλλογικής συμφωνίας,
που λύθηκε με την από 12/9/2005 καταγγελία της
Εμπορικής Τράπεζας.
Νομική βάση
Κύρια νομική βάση της ένδικης πιλοτικής αγωγής

Οι αξιώσεις μας αυτές έχουν γεννηθεί στις
12/4/1995, πολύ πριν την καταγγελία εκ μέρους της Εμπορικής Τράπεζας και τη λύση της
συμφωνίας αυτής την 12/9/2005.
Τα αποκτηθέντα από τους ενάγοντες συνταξιούχους μας δικαιώματα, δυνάμει της από 12.4.1995
γνήσιας σύμβασης υπέρ τρίτων, μεταβιβάστηκαν
στη διάδοχο της Εμπορικής Τράπεζας Alpha Bank
και δεν καταλύθηκαν με την από 12.9.2005 καταγγελία, διότι ως γνωστό, η καταγγελία των συμβάσεων
τις λύνει για το μέλλον και δεν έχει αναδρομική ισχύ.
Διεκδικούμενα ποσά της αγωγής
Μαζί με την αγωγή κατατέθηκε ειδικότερη Τεχνική Έκθεση, της εταιρείας Prudential, με την οποία

υπολογίζεται χωριστά για κάθε ενάγοντα το ποσό
της διεκδικούμενης διαφοράς από την ALPHA
BANK.
Νομική υποστήριξη
Η Νομική υποστήριξη του Συλλόγου απαρτίζεται
από εξαίρετη ομάδα νομικών που αποτελείται από
τον Ομότιμο Καθηγητή Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Άρι Καζάκο και τον Διδάκτορα Νομικής
κ. Ανδρέα Ματθαίου.
Βασικός μάρτυρας
Βασικός μάρτυρας υπέρ των δικαιωμάτων μας στο
Πρωτόδικο Δικαστήριο, ήταν ο επί σειρά ετών Πρόεδρος της Εμπορικής Τράπεζας κ. Ανδρέας Μπούμης που προσήλθε και κατέθεσε στο ακροατήριο
του δικαστηρίου. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται
για κατάθεση αυξημένης αξιοπιστίας, καθώς ο ίδιος
διοικούσε την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος από
το 1982 και χειρίστηκε προσωπικά το ζήτημα της
υπογραφής της ΣΣΕ του 1984 σε σχέση με παροχές
του ΤΕΑΠΕΤΕ.
Προσδοκούμε στην τελική μας δικαίωση.
Δημήτρης Πολίτης,
Έφορος Λέσχης

Συνέντευξη με τον Ανδρέα Μπούμη Πρόεδρο της Εμπορικής Τράπεζας

Γ

ια να διερευνήσουμε ακόμη περισσότερο ένα
από τα βασικά ζητήματα διεκδίκησης του Συλλόγου μας, την υποχρέωση της ALPHA Τράπεζας
να καταβάλει στους συνταξιούχους της Εμπορικής
Τράπεζας τα ποσά που όφειλε να είχε καταθέσει στο
Επικουρικό μας Ταμείο, ζητήσαμε τη γνώμη του Ανδρέα Μπούμη, ο οποίος και παραστάθηκε υπέρ του
αιτήματός μας στο δικαστήριο.
Ο κος Μπούμης ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εμπορικής Τράπεζας από το 19811988, την περίοδο της ιστορικής συμφωνίας του
Συλλόγου Εργαζομένων με την Διοίκηση για την
εξομοίωση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων και
παροχών με τους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας. Άρα και ο πιο ενδεδειγμένος για να συζητήσουμε μαζί του το παραπάνω θέμα.
Ήταν το διάστημα της Προεδρίας του αυτό που τάραξε τα νερά και μετέτρεψε την «κοιμισμένη» Εμπορική, σε μια δυναμική, πρωτοπόρα σε αντίληψη και
οργάνωση, εξωστρεφή Τράπεζα. Κι ήταν το ίδιο διάστημα που οι απολαβές, οικονομικές και θεσμικές,
των εργαζομένων βελτιώθηκαν. Αγαπήσαμε την
δουλειά μας τότε! Πολλές τράπεζες μας μιμήθηκαν
μετά. Αλλά δυστυχώς η Εμπορική μετά το 1988
χρόνο το χρόνο μετά από μια διαδοχή αδύναμων
έως ακατάλληλων να ανταποκριθούν Διοικητικών
Συμβουλίων, απαξιωνόταν σκόπιμα θα έλεγα, όλο
και περισσότερο, με αποτέλεσμα την εξαγορά της
Τράπεζας από την ALPHA.
Το πρώτο ερώτημα ήταν αν θεωρεί δίκαιο το
αίτημα του Συλλόγου Συνταξιούχων απέναντι
στην ALPHA Τράπεζα.
 . Μπούμης: Το δίκαιο κρίνεται σε δύο επίπεδα
Α
και πρώτα απ όλα από το αν υπήρχε συμφωνία ή
όχι.
Και συμφωνία υπήρχε από τον Σύλλογο των ερ-
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γαζομένων με την Διοίκηση της Εμπορικής για
εξομοίωση με την Εθνική Τράπεζα στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Η συμφωνία αυτή μάλιστα
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων
μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας τότε δεν ήταν εντολοδόχοι
καμιάς Κυβέρνησης. Συμμετείχαν τεχνοκράτες
τραπεζικοί, εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, -κι εκπρόσωπος του ΣΕΒ μεταξύ αυτών-,
και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Η εισήγηση
στηρίχθηκε τότε σε μια αρκετά λεπτομερειακή
αναλογιστική μελέτη με βάθος 20ετίας,η οποία
καταρτίσθηκε από την Δ/νση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας με την ευθύνη του κ. Δεδούση. Η μελέτη αυτή κατέληγε ότι η Τράπεζα με την
στόχευση που είχε και τα αποτελέσματα της τελευταίας οκταετίας, είχε την δυνατότητα να ανταποκριθεί στο αίτημα των εργαζομένων και στην
υποχρέωση που αναλάμβανε.
 έρα λοιπόν από το Νομικό κομμάτι, ότι δηλαδή
Π
ήταν μια συμφωνία με δίκαιο και νόμιμο τρόπο
εγκεκριμένη από όλα τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας, ήταν και σωστή επιχειρηματική απόφαση.
Γιατί ποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ήταν μια
εσφαλμένη ενέργεια, όταν μια Τράπεζα με επιτυχή αποτελέσματα, έκρινε σκόπιμο στα πλαίσια του
ανταγωνισμού ως «σοφός εργοδότης», να αμείψει το προσωπικό της, προσφέροντάς του τουλάχιστον αντίστοιχες παροχές με τον μεγαλύτερο
ανταγωνιστή της που ήταν η Εθνική Τράπεζα; Και
ποιος θα μπορούσε να αρνηθεί το άμεσο όφελος
μιας τέτοιας ενέργειας για την Τράπεζα; Με τη
λύση του ασφαλιστικού, -αν θυμάμαι καλά τότε
έφυγαν περίπου 2.000 εργαζόμενοι-, ανανεώθηκε και το προσωπικό και το στελεχικό δυναμικό με
νέους ανθρώπους, με μικρότερες αποδοχές, πα-

ραγωγικότερους και πιο ευπροσάρμοστους στις
νέες τεχνολογίες και κατευθύνσεις της Τράπεζας.
Βάση στήριξης στη συμφωνία της ασφαλιστικής
εξομοίωσης ήταν και η δυνατότητα αυτοτροφοδότησής του Ταμείου με τις τακτικές ασφαλιστικές
εισφορές των εργαζομένων και της Τράπεζας. Αν
προέκυπτε ανάγκη στήριξης αυτή θα καλυπτόταν
και από τα κέρδη που αποκόμισε η Τράπεζα από
τις βελτιώσεις στη σύνθεση του προσωπικού της
Όσο και αν σήμερα κάτι τέτοιο μοιάζει μακρινό,
αυτό θα ήταν δυνατό αν η Τράπεζα συνέχιζε να
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, τόσο τις
διοικητικές και αναπτυξιακές όσο και αυτές που
είχε αναλάβει απέναντι στο προσωπικό της.
Το δεύτερο ερώτημα ήταν αν εκτιμά ότι η
ALPHA Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί οικονομικά στην διεκδίκησή μας.
 . Μπούμης: Δεν είναι δυνατόν να τεθεί καν τέΑ
τοιο ζήτημα. Δεν μπορεί ένα πιστωτικό ίδρυμα,
που αυτό που «εμπορεύεται» είναι η εμπιστοσύνη, η Πίστη, να πει δεν πληρώνω διότι δεν έχω.
 ίναι καθολική διάδοχος της Εμπορικής Τράπεζας.
Ε
Αυτό σημαίνει ότι έχει αναλάβει την υποχρέωση
να τηρήσει τις συμφωνίες της Εμπορικής Τράπεζας. Αλλιώς καταργεί τον Νόμο 2190 που από
το 1920, με τις τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις
που έγιναν από τότε, καθορίζει τα των Ανωνύμων
Εταιρειών. Μια τέτοια άρνηση αποτελεί δυναμίτη
στο καθεστώς των συναλλαγών. Καμία ιδιωτική
συμφωνία δεν τελεί «υπό τέτοια αίρεση»!
 πομένως η απάντησή μου είναι απόλυτα θετική.
Ε
Μπορεί γιατί οφείλει να μπορεί άλλως αυτόδυναμιτίζεται!
Τη συνέντευξη πήρε η Ζέλα Φυκούρα

Καταθέσεις μαρτύρων υπέρ των δικαιωμάτων μας
χές κατά το Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ έστω και με
άλλο φορέα καταβολής.
Ένορκη Κατάθεση του μάρτυρά μας κου Ιωάννη
Μπαροτσάκη, τέως Διευθυντή ΤΕΑΠΕΤΕ
Μεταξύ άλλων κατέθεσε ότι το διάστημα από το
2005 -2010 οι παλιοί ασφαλισμένοι δεν θίχτηκαν ιδιαίτερα, αφού εξακολουθούσε κατά βάση να εφαρμόζεται ο τρόπος υπολογισμού των παροχών του
Καταστατικού ΤΕΑΠΕΤΕ, στη συνέχεια όμως, από
το 2010 και ύστερα η Πολιτεία προχώρησε σε σειρά νομοθετικών μειώσεων των παροχών των τέως
υπαλλήλων της Τράπεζας.

Ανδρέας Μπούμης - Οδυσσέας Ελύτης - Δημήτρης Παπαστάμος Δ/ντης Εθνικής Πινακοθήκης
Από την έκθεση των έργων του Θεόφιλου ιδιοκτησίας Εμπορικής Τράπεζας στην Εθνική Πινακοθήκη

Ένορκη Κατάθεση του μάρτυρά μας
Παναγιώτη Χριστόπουλου
Από το 1986 ως και το 1992 εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και για
τρία χρόνια Γενικός Γραμματέας. Αποχώρησε
από την Τράπεζα το 1998 με το βαθμό του Τμηματάρχη Β΄.
Κατέθεσε μεταξύ άλλων ότι η Τράπεζα αξιοποίησε την πεποίθηση των εργαζομένων για διαχρονική
απόλαυση του επιπέδου παροχών που είχε συμ-

φωνηθεί για να επιτύχει συμφωνίες περί εθελούσιας απομάκρυνσης προσωπικού της ως πάγια και
σταθερή πρακτική της, αρχίζοντας από το 1984, και
είχε πολλαπλά οφέλη τόσο στο πεδίο της μείωσης
του μισθολογικού της κόστους όσο και στο πεδίο
της βελτίωσης της ανταγωνιστικής της θέσης.
Επίσης ότι η Τράπεζα εξακολούθησε να εφαρμόζει προγράμματα εθελουσίας εξόδου και μετά
την καταγγελία της σύμβασης και των συλλογικών
συμφωνιών, το 2005, διαβεβαιώνοντας τους εργαζόμενους ότι θα απολάμβαναν εγγυημένα τις παρο-

Έτσι οι τέως υπάλληλοι της Εμπορικής Τράπεζας
υπέστησαν σημαντικότατη ζημία, ενώ αντίθετα η
Τράπεζα απόλαυσε όλα τα οφέλη που επιδίωκε από
την αρχή με τη θέσπιση των ρυθμίσεων ΤΕΑΠΕΤΕ,
χωρίς αντίστοιχα να επιβαρυνθεί με τη χρηματοδότηση του συνόλου των δεσμεύσεών της.
Επίσης ότι η συνέχιση της μείωσης του προσωπικού της Τράπεζας δεν είχε προαναγγελθεί και δεν
είχε ληφθεί υπόψη στην οικονομική μελέτη σχετικά
με το κόστος που έπρεπε να καταβάλλει η Τράπεζα
προς εγγύηση των παροχών ΤΕΑΠΕΤΕ.
Παρ’ όλα αυτά, η Τράπεζα, ούτε φρόντισε να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της μελέτης ενημερώνοντας και την Πολιτεία, ούτε κατέβαλε οποιοδήποτε
ποσό πέραν αυτού που είχε υπολογιστεί το 2005 στο
δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα.
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Ακριβής παράθεση των σελίδων 2, 3, 4 της μελέτης Prudential

1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση του ύψους
της επιβάρυνσης του ΕΤΑΤ για την κάλυψη της δαπάνης συνταξιοδότησης, για το χρονικό διάστημα
από την ημερομηνία αναφοράς (31/12/2016) της παρούσης Μελέτης και εφεξής, η οποία δαπάνη αφορά
στα δικαιώματα της πρόσθετης επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΑΤ των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του τέως Ειδικού Ταμείου Εμπορικής Τράπεζας
ΤΕΑΠΕΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 61, παρ. α του
Ν.3371/2005.
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω υπολογιζόμενο κόστος συνταξιοδότησης αφορά τα ποσά σύνταξης τα
οποία ίσχυαν προ των μειώσεων οι οποίες εφαρμόσθησαν από το έτος 2010 και εφεξής.
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι
στην παρούσα αναλογιστική μελέτη, η οποιαδήποτε
αναφορά σε κόστος υποχρέωσης ή επιβάρυνση αναφέρεται στα ποσά συντάξεων χωρίς να περιλαμβάνονται οι μειώσεις που εφαρμόσθηκαν μετά το 2010.
Για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσών λάβαμε δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία αναλυτικά
για κάθε έναν συνταξιούχο του ΤΕΑΠΕΤΕ του Α’ συνταξιοδοτικού δικαιώματος, του Β’ συνταξιοδοτικού
δικαιώματος και για κάθε συνταξιούχο του Α’ συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε αναστολή.
1.1.1 Η
 παρούσα μελέτη εκπονήθηκε με βάση τις
συνήθεις προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και
αποτιμά από την ανωτέρω ημερομηνία και
εφεξής το κόστος συνταξιοδότησης του ΕΤΑΤ
για τις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων
(τρεις υπομελέτες):

•

•

•

των ήδη συνταξιούχων του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ
(Α’ ειδικό ασφαλιστικό δικαίωμα).
των ήδη συνταξιούχων του κύριου φορέα
ασφάλισης, οι οποίοι λαμβάνουν από το
ΕΤΑΤ συμπληρωματική σύνταξη (Β’ ειδικό
ασφαλιστικό δικαίωμα).
των μελλοντικών συνταξιούχων του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΑΤ/
ΤΕΑΠΕΤΕ οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε
αναστολή.

Τα βασικά αποτελέσματα της μελέτης (βασικό
σενάριο) έχουν ως ακολούθως:
 τ ο κόστος συνταξιοδότησης σε παρούσες αξίες
των προσυνταξιούχων (Α’ ειδικό ασφαλιστικό δικαίωμα) εκτιμάται στα 967.203.574€.
 τ ο κόστος συνταξιοδότησης σε παρούσες αξίες
των ήδη συνταξιούχων του κύριου φορέα ασφάλισης, οι οποίοι λαμβάνουν από το ΕΤΑΤ συμπληρωματική σύνταξη (Β’ ειδικό ασφαλιστικό δικαίωμα) εκτιμάται στα 91.902.743€.
 τ ο κόστος συνταξιοδότησης σε παρούσες αξίες
των μελλοντικών συνταξιούχων του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ οι
οποίοι σήμερα βρίσκονται σε αναμονή, εκτιμάται
στα 33.955.033€.
 δ ηλαδή η συνολική επιβάρυνση εκτιμάται στα
1.093.061.351€.
Όπως αναφέρεται στην Ενότητα 4 «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ», εκπονήθηκαν, πλην του βασικού
σεναρίου και πέντε (5) επιπλέον σενάρια.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα για έξι σενάρια που εξετάστηκαν.

Πίνακας: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Σεναρίων
Τεχνικό
Επιτόκιο

Συνολική
Επιβάρυνση
(σε €)

Σενάριο 1α
EVK 2000
(Βασικό)

2,0%

1.093.061.351

Σενάριο 1β
Σενάριο 1γ
Σενάριο 2α
Σενάριο 2β
Σενάριο 2γ

1,0%
2,5%
2,0%
1,0%
2,5%

1.232.209.848
1.033.077.967
1.163.790.273
1.326.420.028
1.094.795.997

Σενάριο

Πίνακας
Θνησιμότητας

EVK 2000
EVK 2000
EAΕ 2012
EAΕ 2012
EAΕ 2012

Τα ανωτέρω μεγέθη έχουν χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2016 και είναι ευαίσθητα ως προς τις
τιμές των παραμέτρων των παραδοχών. Αυτονόητο
είναι ότι εάν αυτές οι παράμετροι διαφοροποιηθούν,
τότε τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν και για το λόγο αυτό η παρούσα Αναλογιστική
Μελέτη θα πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον
ανά 3-ετία.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονίσουμε ότι το σύνολο των παραπάνω αριθμητικών αποτελεσμάτων
αποτελούν συντηρητικές εκτιμήσεις και ενδεχομένως υποεκτιμούν την συνολική υποχρέωση με βάση
το ιδιαίτερα συντηρητικό πλαίσιο παραδοχών που
υιοθετήθηκαν και καταγράφονται στην Παράγραφο
4.
Β. ΜΑΡΓΙΟΣ
Πιστοποιημένος
Αναλογιστής,
B.Sc.,M.Sc.

Β. ΜΠΕΤΣΗΣ
Σύμβουλος
Αναλογιστής
Επαγγ. Ασφάλισης,
B.Sc., M.Sc, PhDc

Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σύμβουλος
Αναλογιστής
Επαγγ. Ασφάλισης,
B.Sc., M.Sc., MBA, Trustee

δείτε ολόκληρη τη μελέτη
στο site του Συλλόγου
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Μελετάμε – Προβάλουμε
Κατάθεση ομαδικής αγωγής για την διεκδίκηση
αναδρομικών ποσών συνταξιοδότησης με 30 έτη
Χ.Ο.Η., από την ημερομηνία αποχώρησης από
την Τράπεζα, από το έτος 2014

Ό

πως γνωρίζετε, με την απόφαση του Δ.Σ. ΕΦΚΑ της 14.2.2019 -με Πρόεδρο
Δ.Σ. ΕΦΚΑ τον κο Λάμπρο Σέμπο, Διοικητή -κατά την οποία εγκρίθηκε η
εισήγηση της κας Ε. Φουρνάρου, Διευθύντριας Λοιπών Παροχών ΕΦΚΑ (Προσυνταξιοδοτικών Παροχών), 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 Συλλόγου, ο τότε
Αναπληρωτής Πρόεδρος ΕΦΚΑ, κος Λάμπρος Σέμπος, Υποδιοικητής, εισηγήθηκε
στο Δ.Σ. την 22.3.2018 και υπερψηφίστηκε (ψήφοι 5 υπέρ, 4 κατά) η συνταξιοδότηση επτά συναδέλφων με 30 έτη. Ήταν μία απόφαση ορόσημο με την οποία δικαιώθηκαν προσυνταξιοδοτικής παροχής με το άρθρο 7.1α του καταστατικού του
ΤΕΑΠΕΤΕ οι 7 συνάδελφοι, οι οποίοι από το 2014 είχαν καταθέσει στο ΕΤΑΤ αίτηση
συνταξιοδότησης με 30 έτη Χ.Ο.Η. και επιπλέον είχαν προσφύγει και δικαστικά.
Μετά ταύτα όσοι αποχώρησαν από την Τράπεζα από το 2014 (ασφαλισμένοι πριν
την 1.1.1993) και είχαν θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ με 30 έτη, πριν
την 12.5.2016, δικαιώθηκαν μεν σύνταξης, αλλά δεν τους έχουν ακόμη καταβληθεί τα αναδρομικά της σύνταξης από την αποχώρησή τους από την Τράπεζα.
Οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι προς διασφάλιση των
δικαιωμάτων τους, προβαίνουν, με την νομική υποστήριξη του Συλλόγου, σε κατάθεση ομαδικών αγωγών για
την καταβολή των αναδρομικών, παράλληλα όμως με την
συνδικαλιστική διεκδίκησή
τους.

Σ

Καταβολή αναδρομικών 11μηνου
και στους προσυνταξιούχους

υνεχείς ήταν οι
παρεμβάσεις
του Συλλόγου μας
για την καταβολή
των αναδρομικών
ποσών 11μήνου και
στους προσυνταξιούχους,
καθόσον
στο άρθρο 114 του ν.
4714/31.7.2020, δεν
περιλαμβανόταν σαφής διάταξη, ότι δικαιούχοι των ποσών είναι και οι
προσυνταξιούχοι ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ.
Οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν με την αποστολή της από 7/8/2020 επιστολής του Συλλόγου μας προς τους αρμόδιους Υπουργούς. Στην Υπουργική απόφαση (ΚΥΑ Φ.11321/35005/1528/13.10.2020), τελικά, ρητά
συμπεριλήφθηκαν και οι προσυνταξιούχοι στους δικαιούχους επιστροφών μειώσεων συντάξεων του 11μήνου.
Να σημειωθεί ότι πριν την έκδοση της ΚΥΑ, και για να συμπεριληφθούν και οι πριν το 2006 προσυνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ/ΕΤΕΑ/ ΤΕΑΠΕΤΕ στα αναδρομικά του 11μήνου, χρειάστηκε η αποφασιστική παρέμβαση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο.
Εν τέλει πιστώθηκαν 2.500 προσυνταξιούχοι ΕΤΑΤ της Εμπορικής με
καθαρό ποσό έως και 5.600 ευρώ. Για 200 προσυνταξιούχους, το ποσό
ήταν μηδενικό, διότι στο επίμαχο διάστημα 11/6/2015 έως12/5/2016,
δεν είχαν περικοπές για κύρια σύνταξη από τους σχετικούς νόμους.
Επίσης επιστράφηκαν οι μειώσεις σε 380 προσυνταξιούχους του ΕΤΕΑ.
Στις 22 Δεκεμβρίου 2020, προχώρησαν και οι καταβολές 11μήνου
και σε όσους προσυνταξιούχους συνταξιοδοτήθηκαν από το ΙΚΑ μετά
τον Ιούνιο 2016 και σε όσους προσυνταξιούχους του ΕΤΕΑ είχαν οφειλές προς το ταμείο.

Συνδρομή Συλλόγου για υποβολή
ενστάσεων κατά αποφάσεων επικουρικής
σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ

Ο

Σύλλογος συνδράμει τους συνταξιούχους – μέλη του, που αιτήθηκαν επικουρική σύνταξη μετά την 1.1.2015 και εξής - για προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ, και από
1.1.2017 -για προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ, και τους απονεμήθηκε αισθητά μειωμένη
λόγω του εσφαλμένου υπολογισμού της, και ως προς το μέρος του υπολογισμού
του συντάξιμου μισθού αλλά και ως προς το μέρος του μη υπολογισμού της προσαύξησης του αρ. 30 ή του λανθασμένου υπολογισμού της προσαύξησης αυτής,
Σε συνεργασία με την νομική του σύμβουλο κυρία Σοφία Καπατσώρη, έχει δρομολογήσει διαδικασία υποβολής ενστάσεων για κάθε έναν ενδιαφερόμενο συνταξιούχο μέλος του, ξεχωριστά, στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που έκαστος
ανήκει, προκειμένου ουδείς εξ αυτών, να μην απολέσει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα, έως ότου το θέμα του υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων τους
επιλυθεί οριστικά.
Ωστόσο μέχρι την οριστική και συνολική δίκαιη διευθέτηση του θέματος δεν
εφησυχάζουμε αλλά συνεχίζουμε αγωνιστικά μέχρι την πλήρη διασφάλιση των
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών μας.

Περιπτώσεις προσυνταξιούχων ΕΤΑΤ που έλαβαν τη πρώτη απονομή κύριας σύνταξης ΙΚΑ και τα αναδρομικά ποσά σύνταξης τη περίοδο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 και το τ. ΕΤΑΤ ήδη είχε συσχετίσει τα
ποσά προσυνταξιοδοτικού ΕΤΑΤ με τα ποσά κύριας σύνταξης ΙΚΑ και
ήδη αντιλογίσθηκαν ποσά των εν λόγω νόμων, θα πρέπει οι δικαιούχοι αναδρομικών να υποβάλλουν αίτημα επιστροφών μειώσεων
ν.4093/2012 με χωριστά αιτήματα προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Κατά την διερεύνηση εάν δικαιούνται ή όχι αναδρομικά, να εξετάσουν εάν στο εκκαθαριστικό πρώτης
καταβολής κύριας σύνυταξης ΙΚΑ περιλαμβάνονται αναδρομικά μειώσεων του ν.4093/2012 από την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Το ίδιο
ισχύει και για το πρώτο εκκαθαριστικό της συμπληρωματικής επικουρικής ΕΤΑΤ (συμπλήρωμα ΕΤΑΤ)
Το Τμήμα προσυνταξιοδοτικού ΕΤΕΑΕΠ, σε περιπτώσεις προσυνταξιούχων ΕΤΕΑ που έλαβαν την πρώτη απονομή κύριας σύνταξης ΙΚΑ και
τα αναδρομικά ποσά σύνταξης τη περίοδο Ιουνίου 2015–Μαΐου 2016,
ήδη είχε συσχετίσει μεταγενέστερα τα ποσά ΤΕΑΠΕΤΕ με τα ποσά κύριας σύνταξης ΙΚΑ και ήδη τους είχε επιστρέψει -αντιλογίσει- ποσά παρακρατήσεων των εν λόγω νόμων και του ν. 4093/2012. Αυτό εμφαίνεται
στην κατάσταση συσχετισμού ποσών προσυνταξιοδοτικού που έχουν
λάβει από το ΕΤΕΑ.

Χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Επικουρικής Ασφάλισης για την έκδοση
της επικουρικής σύνταξης από τα υποκαταστήματα ΕΦΚΑ

Μ

ε το από 8/10/2020 έγγραφο του ΕΦΚΑ δίνεται
εντολή στα υποκαταστήματα ΕΦΚΑ να βρουν
τον χρόνο επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ
-απαραίτητου για την απονομή επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑΕΠ- από τις αποφάσεις απονομής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ για τις προσυνταξιοδοτικές παροχές
πριν το 2006, και από τις αποφάσεις απονομής σύνταξης ΕΤΑΤ για τις προσυνταξιοδοτικές παροχές μετά το
2006.
Φωτοαντίγραφα των φακέλων των ασφαλισμένων ΤΕΑΠΕΤΕ βρίσκονται ήδη στα κατά τόπους
υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ. Οι συνάδελφοι όταν προσέρχονται στα υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ του τόπου
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κατοικίας τους και ζητούν την έκδοση Βεβαίωσης
χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ, θα πρέπει να ζητούν να
τους βεβαιωθεί και ο χρόνος επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ καθώς επίσης να ζητούν να τους επιβεβαιωθεί ότι πράγματι ο φάκελός τους ΤΕΑΠΕΤΕ
ευρίσκεται εκεί.
Έτσι επιλύθηκε οριστικά το θέμα της έκδοσης της
Βεβαίωσης Χρόνου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ, που ταλαιπωρούσε επί μήνες τους συναδέλφους μας προσυνταξιούχους του ΕΤΕΑ, όταν ξαφνικά το τμήμα προσυνταξιοδοτικού ΕΤΕΑ σταμάτησε
να στέλνει τις βεβαιώσεις αυτές στα υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ. Οι συνάδελφοι αυτοί αντί να λάβουν την

επικουρική σύνταξη γήρατος ΕΤΕΑΕΠ που είχαν αιτηθεί με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα παρακολουθούσαν ένα παιχνίδι σκοπιμοτήτων των υπηρεσιακών
παραγόντων.
Βασική επιδίωξη του μηχανισμού, από ότι φαίνεται, ήταν να κερδίσει χρόνο για να καταφέρει στην
συνέχεια να ακυρώσει την κατ΄αρχήν θετική εξέλιξη που είχε επιτύχει ο Σύλλογος το Α΄τρίμηνο
2019 για τον υπολογισμό του επασφάλιστρου στις
επικουρικές συντάξεις ΤΕΑΠΕΤΕ από 1.1.2017 των
προσυνταξιούχων ΕΤΕΑ και κατ΄επέκταση και των
προσυνταξιούχων ΕΤΑΤ.

Εξηγούμε - Διεκδικούμε
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
1. Θεμελίωση δικαιώματος κύριας σύνταξης
ΕΦΚΑ
Στο διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου, www.ssem.
gr, υπάρχει σχετικό έντυπο με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ και με σχετικές οδηγίες.
Το έντυπο αυτό είχε διανεμηθεί στην Γ.Σ. του Μαρτίου
2019 και διατίθεται και από τα γραφεία του Συλλόγου.
Επίσης στο μενού «Νομοθεσία» υπάρχουν οι σχετικοί νόμοι καθώς και οι εγκύκλιοι.
Η Γραμματεία του Συλλόγου μας σε συνεννόηση με
τον αρμόδιο διοικητικό σύμβουλο από το ΔΣ και εάν
απαιτείται και με την συνδρομή νομικού συμβούλου,
παρέχει ενημέρωση σε ερωτήματα συναδέλφων για
την ηλικία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος
κύριας και επικουρικής σύνταξης γήρατος από τον
ΕΦΚΑ.
2. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης για Κύρια και Επικουρική
Σύνταξη ΕΦΚA
Τα στοιχεία στην ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να
καταχωρισθούν πριν την ημερομηνία θεμελίωσης
δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ, να
αποθηκευθούν προσωρινά, με δυνατότητα τυχόν
διορθώσεων πριν την οριστική αποθήκευση και να
υποβληθεί οριστικά η αίτηση την ημερομηνία
συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης -Υπάρχει τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης στον
αριθμό τηλεφώνου 1555.
Η γραμματεία του Συλλόγου μπορεί να παρέχει βοήθεια στην συμπλήρωση των ασφαλιστικών στοιχείων της αίτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην Αίτηση για ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ να συμπληρώσετε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ότι ήσασταν ασφαλισμένοι στο Ταμείο Επικουρικής

Ω

Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της
Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ), διότι από 1.1.2015 η επικουρική
σύνταξη υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών που υπεβλήθησαν σε εισφορές επικουρικής
ασφάλισης και όχι επί των ασφαλιστέων αποδοχών
της ασφαλιστικής κλάσης του κύριου φορέα ΙΚΑ.
Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης
Όσοι δεν έχουν απόφαση οριστικής καταμέτρησης των ημερών ασφάλισης (ενσήμων ΙΚΑ κ.λ.π.), να
προσέρχονται στα Κέντρα Ανακεφαλαίωσης πριν
τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης,
προκειμένου να τους χορηγηθεί η Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση.
Με τις διατάξεις του άρθρου 15 ν.3846/2010 τα υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ υποχρεούνται να χορηγούν την
Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης, μετά από αίτηση του
ενδιαφερομένου η οποία υποβάλλεται μέσα στα δύο
(2) τελευταία χρόνια πριν την συμπλήρωση του ορίου
ηλικίας για συνταξιοδότηση.
3. Έγκαιρη υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης
για απονομή κύριας & επικουρικής σύνταξης
e-ΕΦΚΑ με την συμπληρωση του ορίου
ηλικίας συνταξιοδότησης
Η αίτηση προς τον ΕΦΚΑ για απονομή κύριας σύνταξης και επικουρικής πρέπει να υποβληθεί την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, ώστε να μην διακινδυνεύσετε να κληθείτε
να επιστρέψετε σημαντικά ποσά σύνταξης, από το Ταμείο που λαμβάνετε την προσυνταξιοδοτική παροχή.
Την αίτηση για επικουρική σύνταξη θα πρέπει οι
ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν είτε ταυτόχρονα
με την υποβολή της αίτησής τους για κύρια σύνταξη
ή το αργότερο μέσα σε τρείς μήνες από την κοινοποίηση της απονομής της κύριας σύνταξής τους, προκειμένου η έναρξη καταβολής της επικουρικής σύνταξης

να τοποθετείται χρονικά από την
ημερομηνία
έναρξης καταβολής της
κύριας σύνταξης.

Προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης
και νέα ηλικιακά όρια
μετά τον
Ν. 4336/2015

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

Σας υπενθ υ μ ί ζο υ μ ε
ότι μετά από
πολύμηνες
ενέργειες
του Συλλόγου μας ρυθμίστηκε με Υπουργική Απόφαση της 8ης
Μαρτίου 2018 η παύση καταλογισμού υπέρογκων
ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων
σε προσυνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ προερχόμενους
από το ΤΕΑΠΕΤΕ, επειδή δεν κατέθεσαν έγκαιρα αίτηση συνταξιοδότησης στον κύριο φορέα.
Μάρτιος 2019

4. Α
 παραίτητη πλέον η υποβολή αίτησης
απονομής επικουρικής σύνταξης για τους
δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής
τ. ΕΤΕΑ που θεμελιώνουν δικαίωμα κυρίας
σύνταξης
Υπενθυμίζουμε ότι την ως άνω αίτηση για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΕΠ πρέπει πλέον να
υποβάλλουν από 1.1.2017 ΚΑΙ οι δικαιούχοι
προσυνταξιοδοτικής παροχής από το ΤΕΑΠΕΤΕ
(προσυνταξιούχοι ΠΡΙΝ τις 18.4.2006), όταν θεμελιώνουν δικαίωμα κύριας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ
- δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016 (αρ.
73Α παρ. 4) και οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού
καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ.

Δύο και τριών ταχυτήτων οι Συνταξιούχοι της Εμπορικής

ς εργαζόμενοι στην τέως Εμπορική Τράπεζα, είμαστε ασφαλισμένοι αφενός στον κύριο φορέα
ΙΚΑ, νυν ΕΦΚΑ και αφετέρου στο ΤΕΑΠΕΤΕ (Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής
Τράπεζας της Ελλάδος).
Δηλαδή έχουμε εισφέρει (καταβάλει) ασφαλιστικές εισφορές και στα δύο ταμεία, ΙΚΑ και ΤΕΑΠΕΤΕ, και εμείς ως εργαζόμενοι και ο εργοδότης
μας η Εμπορική Τράπεζα.
Με βάση το Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ, (άρθρο 7)
υφίσταται η δυνατότητα της αποχώρησής μας από
τον εργασιακό βίο λαμβάνοντας επικουρική σύνταξη από το ΤΕΑΠΕΤΕ. Στο δε κύριο φορέα ασφάλισης, πρώην ΙΚΑ, δικαιωνόμαστε κύρια σύνταξη
ευθύς αμέσως με την συμπλήρωση των σχετικών
ορίων ηλικίας.
Με τον ν. 3455/2006 (άρθρο 26), 5.000 συνταξιούχοι ΤΕΑΠΕΤΕ πριν την 18.04.2006 εντάχθηκαν αναγκαστικά στον ασφαλιστικό φορέα ΕΤΕΑΜ, το οποίο βαρύνεται και με την καταβολή της
σύνταξής τους.
Με τον ίδιο ν. 3455/2006, οι ασφαλισμένοι κατά
την 18.04.2006 -εργαζόμενοι στην Τράπεζα- εντάχθηκαν επίσης αναγκαστικά στον ασφαλιστικό
φορέα ΕΤΑΤ από τον οποίο συνταξιοδοτήθηκαν
μετά την ημερομηνία αυτή.
Με αυτό τον τρόπο προέκυψε ο διαχωρισμός των
συνταξιούχων της τέως Εμπορικής Τράπεζας σε
δύο κατηγορίες συνταξιούχων, τ. ΕΤΕΑ και τ. ΕΤΑΤ,
με αποτέλεσμα, ενώ ως ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΠΕ-

ΤΕ συνεισέφεραν, επί τη βάσει του μηνιαίου μισθού τους τα ίδια υψηλά ποσοστά ασφαλιστικών
εισφορών, μετά την αποχώρησή τους από την τράπεζα και την ένταξή τους στα πιο πάνω ασφαλιστικά
ταμεία, υπέστησαν διαφοροποιημένες περικοπές/μειώσεις στην καταβαλλόμενη σύνταξή τους
μέσω των μνημονιακών ή άλλων νόμων.
Επίσης με το ν. 3371/2005 διαχωρίστηκε και
ο τρόπος καταβολής της επικουρικής σύνταξης:
Οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΤΕΑΠΕΤΕ (πριν της 18.4.2006) -που
υπήχθησαν στο ΕΤΕΑΜ- όταν δικαιώνονταν κύριας
σύνταξης ΙΚΑ, τους αφαιρούνταν από το καταβαλλόμενο ποσό του ΤΕΑΠΕΤΕ, το ποσό της σύνταξης
του κύριου φορέα και τους καταβάλλονταν επικουρική σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ, το ποσό της διαφοράς
(επικουρική ΤΕΑΠΕΤΕ = σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ - κύρια
σύνταξη ΙΚΑ).
Οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΑΤ (μετά της 18.4.2006) μετά τη
συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας σύνταξης, δικαιώνονται εκτός από την κύρια
σύνταξη από το ΙΚΑ επλέον και επικουρική από το
ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΕΤΕΑ/ΕΤΕΑΜ) και τότε από το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής ΕΤΑΤ
τους αφαιρείται το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης και η διαφορά που τους καταβάλλεται
είναι η συμπληρωματική επικουρική σύνταξη ΕΤΑΤ
(αρ. 61 Ν. 3371/2005) [ διαφορά επικουρικής σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ = Σύνταξη ΕΤΑΤ - (κύρια σύνταξη
ΙΚΑ + επικουρική ΕΤΕΑΕΠ)].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η συνολική σύνταξη και στις 2 περιπτώσεις (1,2) είναι η ίδια.

Οι προσυνταξιούχοι ΤΕΑΠΕΤΕ (πριν της
18.4.2006) οι οποίοι συμπληρώνουν από
1.1.2017 και εξής τις προϋποθέσεις για κύρια σύνταξη, με οδηγίες της υπηρεσίας προσυνταξιοδοτικού του ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑ), καλούνται να αιτούνται εκτός της κύριας σύνταξης ΕΦΚΑ και την
απονομή επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ.
Στην συνέχεια αν προκύψει διαφορά μεταξύ της
καταβαλλόμενης σύνταξης προσυνταξιοδοτικού
καθεστώτος και του αθροίσματος πλέον κύριας
και επικουρικής σύνταξης που θα δικαιωθούν, με
το ποσό αυτό της διαφοράς -όπως προβλέπεται από
τον Ν. 3371/2005 αρ. 61 για το ΕΤΑΤ - θα τους απονέμεται η συμπληρωματική επικουρική σύνταξη
ΤΕΑΠΕΤΕ, από το τμήμα προσυνταξιοδοτικού
τ.ΕΤΑΤ (ΕΦΚΑ, Μενάνδρου 41-43).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Με το ν. 43587/2016 ορίζεται ότι το απομένον ποσό,
δηλαδή το ποσό της διαφοράς (=η συμπληρωματική
επικουρική ΤΕΑΠΕΤΕ) επανυπολογίζεται με βάση
ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο
ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45%, υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών ΤΕΑΠΕΤΕ.

Δημήτρης Πολίτης,
μέλος Δ.Σ. ΣΣΕΜ, Έφορος Λέσχης
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Απονομή επικουρικής σύνταξης, σε προσυνταξιούχους οι οποίοι συμπλήρωσαν
το προβλεπόμενου όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα, από 1.1.2015
για προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ, και από 1.1.2017 για προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ

Ό

πως είναι γνωστό, o νόμος 4387/2016 ή ν.
Κατρούγκαλου, εισήγαγε νέο τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων για όσους, λόγω
συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης,
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον κύριο
φορέα από 1.1.2015 και εντεύθεν. Πάγιο αίτημα του
Συλλόγου μας, αποτελεί η εφαρμογή του άρθρου 30
του ως άνω νόμου καθώς και η χορήγηση της σχετικής προσαύξησης (επασφάλιστρο) στις νέες επικουρικές συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ λόγω των αυξημένων
εισφορών που έχουμε καταβάλει στη διάρκεια τον
ασφαλιστικό μας βίου, έναντι του 6% που προβλεπόταν για το ΕΤΕΑΜ.
Ενέργειες του Συλλόγου για τον ορθό υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων από τα υποκαταστήματα ΕΦΚΑ.
Ο Σύλλογός μας αντέδρασε έγκαιρα και αποτελεσματικά σε μη νόμιμες αποφάσεις αρμοδίων υπαλλήλων αλλά και της διοίκησης του ΕΤΕΑΕΠ και σας
παραθέτουμε συνοπτικά, προς ενημέρωσή σας, τις
συνδικαλιστικές και νομικές ενέργειες:
Μετά από ουσιαστική παρέμβαση με παραστάσεις,
αποστολή επιστολών και εξωδίκου ακυρώθηκε το
από 30.10.2019 έγγραφό της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής του ΕΦΚΑ τουλάχιστον κατά το σκέλος του υπολογισμού των
συνταξίμων αποδοχών. Το έγγραφο αυτό όριζε ότι
θα λαμβάνονται υπόψη για την επικουρική σύνταξη
οι ασφαλιστέες αποδοχές του κύριου φορέα (πλαφόν
ασφαλιστικής κλάσης ΙΚΑ), οδηγώντας με τον τρόπο
αυτό σε πλήρη σύγχυση τους αρμοδίους υπαλλήλους των υποκαταστημάτων, και κατ’ επέκταση σε
μη ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας κατά

προϊσταμένη με το έγγραφό της αυτό, και προέβη
στην κατάθεση της από 8.7.2020 Επιστολής προς τον
Διοικητή,Υποδιοικητή του e- ΕΦΚΑ και στην Γενική
Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

την απονομή των επικουρικών μας συντάξεων καθώς και σε μακρά καθυστέρηση ως προς την απονομή τους.
Η ίδια προϊσταμένη με το 30.6.2020 έγγραφό της,
αναγνωρίζοντας το λάθος της διευκρινίζει πλέον
ότι για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές
κάθε ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ,
υποδεικνύοντας αυτά να εφαρμοστούν τόσο κατά
την έκδοση των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων στους ασφαλισμένους προερχόμενους από το
τ. ΤΕΑΠΕΤΕ όσο και κατά την διόρθωση των ήδη
εκδοθέντων επικουρικών συντάξεων για την κατηγορία αυτή.
Όμως με αυθαίρετη ερμηνεία αρνείται την χορήγηση επασφάλιστρου περιορίζοντάς το μόνον, στους
ασφαλισμένους ΤΕΑΠΕΤΕ που απώλεσαν το δικαίωμα λήψης σύνταξης προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος λόγω μη θεμελίωσης σχετικού δικαιώματος την
12.5.2016 -ημερ. δημοσίευσης του Ν. 4387/2016(αρ. 53 του Ν. 4387/2016)
Ο Σύλλογος αντέδρασε άμεσα στους ερμηνευτικούς ακροβατισμούς που επιχείρησε η ως άνω

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ενεργειών
του Συλλόγου και της πίεσης που ασκήσαμε με
κάθε δυνατό τρόπο προς τους αρμόδιους φορείς
για το θέμα του ορθού υπολογισμού των νέων επικουρικών μας συντάξεων από 1.1.2015 και εξής,
ήταν η έκδοση την 14.7.2020 εγγράφου της ιδίας
Προϊσταμένης με το οποίο -αναιρώντας στην ουσία
όσα μέχρι εκείνη την στιγμή είχε υποδείξει για τον
υπολογισμό των επικουρικών μας συντάξεων και
την μη εφαρμογή του αρ. 30 του Ν. 4387/2016 κατά
τον υπολογισμό τους- ζήτησε από το Υπουργείο
Εργασίας να τοποθετηθεί επί του θέματος μεταθέτοντας πλέον την τελική σχετική απόφαση στο
Υπουργείο.
Κατόπιν τούτου, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου,
με την νομική σύμβουλο του κ. Σοφία Καπατσώρη,
χωρίς χρονοτριβή πραγματοποίησαν, στις 23 Ιουλίου
2020, συνάντηση με την Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Καρασιώτου Παυλίνα, στην
οποία εξέθεσαν αναλυτικά τις θέσεις και τα επιχειρήματά τους, που συνηγορούν στο δίκαιο του αιτήματός μας για τον υπολογισμό της προσαύξησης (και δη
με τον ορθό τρόπο) στις επικουρικές μας συντάξεις
από 1.1.2015.
Αναμένουμε την τελική κρίση του Υπουργείου επί
του θέματος, ενώ ήδη από τις 23.9.2020 έχουμε ζητήσει νέα συνάντηση με την Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί λόγω covid.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.2015
Α. Το (Α) τμήμα της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2014,
Αποτελείται από δύο τμήματα:

Π

ως πρέπει να υπολογίζεται από 1.1.2015 η επικουρική σύνταξη σε ασφαλισμένους ΤΕΑΠΕΤΕ
οι οποίοι συνταξιοδοτούνται από τον κύριο φορέα
ΕΦΚΑ λόγω ορίου ηλικίας (από 1.1.2017 οι προσυνταξιούχοι ΤΕΑΠΕΤΕ του ΕΤΕΑΕΠ/ΕΤΕΑ).
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να τα γνωρίζουν οι συνάδελφοι για να ελέγχουν την ορθότητα της απόφασης
απονομής επικουρικής τους σύνταξης και σε περίπτωση μη ορθού υπολογισμού να υποβάλλουν εντός
τριμήνου ένσταση στο Υποκατάστημα ΕΦΚΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Βάσει του αρ. 5 του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ
αποδίδονταν η προβλεπόμενη εισφορά επικουρικής
ασφάλισης (εργοδότη & εργαζόμενου), ποσοστού
ύψους 14,75%, σε όλες ανεξαιρέτως τις τακτικές και
έκτακτες αποδοχές μας, ήτοι στο σύνολο των αποδοχών μας.
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Ι) Η επικουρική σύνταξη (Α1) ΕΤΕΑΕΠ που
αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη εισφορά επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΜ 6% (3% Εργαζόμενος & 3% Εργοδότης), υπολογίζεται με βάση
ποσοστό αναπλήρωσης 0,45%, επί όλα τα έτη επικουρικής ασφάλισης (σύνολο ετών σε όλους τους
φορείς επικουρικής ασφάλισης), επί των συντάξιμων αποδοχών που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ
(συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομάτων αδείας για τα
οποία έχουν καταβληθεί εισφορές), για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 έως και 31.12.2014.
Ήτοι,
Α1΄ Επικουρική = συντάξιμες αποδοχές Χ έτη
επικουρικής ασφάλισης Χ 0,45%
Σημείωση:
Το ασφάλιστρο 6% (3% εργαζ. + 3% εργοδ.) στο ΤΕΑΠΕΤΕ από 1/1/2002 έως 18/4/2006 υπολογίζονταν
στο σύνολο των αποδοχών.
Το ασφάλιστρο ΕΤΕΑΜ 6% (3% εργαζ.+3% εργοδ.)
από 19/4/2006 υπολογίζονταν στις αποδοχές της
ασφαλιστικής κλάσης ΙΚΑ.
ΙΙ) Προσαύξηση Επικουρικής σύνταξης (Α2)

λόγω καταβολής αυξημένων εισφορών (πέραν του
6%) στην επικουρική ασφάλιση ΤΕΑΠΕΤΕ.
Υπολογισμός προσαύξησης επικουρικής σύνταξης
με 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%)
επιπλέον εισφοράς (οι επιπλέον του 6% μονάδες) για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον
εισφορά ΤΕΑΠΕΤΕ, επί του συντάξιμου μισθού στον
οποίο υπολογίστηκε η επιπλέον εισφορά (συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομάτων αδείας για τα οποία έχουν
καταβληθεί εισφορές) για το χρονικό διάστημα από
1.1.2002 έως και 31.12.2014.
Α2΄ Ε
 πικουρική = συντάξιμες αποδοχές Χ έτη
ασφ.ΤΕΑΠΕΤΕ Χ Επασφάλιστρο ΤΕΑΠΕΤΕ Χ
0,075%)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών ασφαλισμένων για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον πενταετίας
από το έτος 2002 έως και 31.12.2014, αναζητείται χρόνος ασφάλισης και κατά το πριν το 2002
χρονικό διάστημα και μέχρι συνολικά έως πέντε
ετών ασφάλισης.
Β. Tο (Β) τμήμα της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και
εφεξής υπολογίζεται με το διανεμητικό σύστημα
προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση.

Αυθαίρετη παρακράτηση από το ΕΤΕΑΕΠ
ποσών επικουρικής σύνταξης που καταλογίσθηκαν σε συνταξιούχους προερχόμενους
από το ΤΕΑΠΕΤΕ, οι οποίοι ελάμβαναν την κατώτερη σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ

Π

ρόκειται για εξήντα (60) συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού
καθεστώτος του ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του
2006) οι οποίοι όταν δικαιωθήκαν
κύριας σύνταξης από το ΙΚΑ, αφαιρέθηκε από το καταβαλλόμενο ποσό του
ΤΕΑΠΕΤΕ το ποσό της σύνταξης του
κύριου φορέα και το ΕΤΕΑΜ, τους κατέβαλε ποσά επικουρικής σύνταξης
που ισούνταν με τα κατώτατα ποσά
επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ, με
βάση το Καταστατικό ΤΕΑΠΕΤΕ, σύμφωνα με το οποίο η καταβαλλόμενη
αυτή σύνταξη δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το 30 % των συντάξιμων
αποδοχών (ή από το 35 % εφόσον είναι παντρεμένοι κ.α.) και συμπληρώνεται μέχρι το όριο αυτό.
Οι συναδέλφισες,-φοι αυτοί προέβησαν σε
όλες τις νόμιμες και προβλεπόμενες από το
Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ ενέργειες και υπέβαλαν την σχετική αίτησή τους στον κύριο φορέα
και μετά την απονομή της κύριας σύνταξης ΙΚΑ,
ενημέρωσαν το ΕΤΕΑ το οποίο τους χορήγησε την
επικουρική σύνταξη (διαφορά μεταξύ σύνταξης
ΤΕΑΠΕΤΕ και ποσού κύριας σύνταξης). Μετέπειτα
όταν, το ταμείο τους ενημέρωσε για το ποσό που
αναδρομικά όφειλαν να επιστρέψουν στο Ταμείο,
μετά την συνταξιοδότηση τους από τον κύριο φορέα, συμμορφούμενοι, κατέβαλαν το σύνολο του
αιτούμενου ποσού, έχοντας την εύλογη πεποίθηση
ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους
απέναντι στο ΕΤΕΑΜ.
Το ΕΤΕΑΜ, όψιμα αμφισβητεί τη νομιμότητα της
απόφασής του, και ισχυρίζεται ότι οι συνταξιούχοι
ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του 2006) εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ
και εφαρμόζεται σ΄αυτούς η νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ και τους καταβάλλεται η κατώτερη επικουρική σύνταξη ΕΤΕΑΜ, και αναζητά 10 και πλέον έτη
μετά την συνταξιοδότηση των συναδέλφων, ποσά
επικουρικής σύνταξης που κατά την κρίση του καταβλήθηκαν αχρεώστητα.
Στις 18.6.2018, έλαβαν ενημερωτικά σημειώματα από το ΕΤΕΑΕΠ για επιστροφή ποσών σύνταξης
λόγω «εσφαλμένης», κατά το ΕΤΕΑΕΠ, εφαρμογής
των κατωτάτων ορίων επικουρικής σύνταξης του
ΤΕΑΠΕΤΕ, κατά την χορήγηση από το ΕΤΕΑΜ της
αμιγώς επικουρικής τους σύνταξης μετά την απονομή κύριας σύνταξης ΙΚΑ.

Μετά από άμεση παρέμβαση του Συλλόγου (επιστολή 18.7.2018) προς τον αρμόδιο τότε Υφυπουργό, ήδη από τον 7ο -8ο /2018 το θέμα είχε κατ΄αρχήν επιλυθεί από το τότε ΔΣ του ΕΤΕΑΕΠ
-και με την παρέμβαση του τότε Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α. Πετρόπουλου- το οποίο
αποφάσισε πάραυτα, αφενός την παύση της
παρακράτησης και αφετέρου την χορήγηση της

αναλυτικά το χρονίζον για σημαντικό
αριθμό μελών μας θέμα της αυθαίρετης παρακράτησης από το ΕΤΕΑΕΠ
ποσών επικουρικής σύνταξης.

επικουρικής τους σύνταξη άνευ της σχετικής
παρακράτησης.
Ωστόσο δύο χρόνια σχεδόν μετά και συγκεκριμένα τον 3ο /2020 και ενώ το θέμα είχε τεθεί εκ
νέου από τον Σύλλογο στον νέο αρμόδιο Υφυπουργό προς οριστική επίλυσή του - μετά την από
7.11.2019 κατιδίαν συνάντηση εκπροσώπων του
Συλλόγου και την κοινοποίηση του εγγράφου του
Συλλόγου στον Διευθυντή του Γραφείου του, Κο
Κωνσταντίνο Κωστάκο, το Α΄ Τμήμα Απονομής
Επικουρικής Σύνταξης, της Δ΄Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης δια του προϊσταμένου της, προέβη στην παρακράτηση του ¼ της επικουρικής σύνταξης των συνταξιούχων συναδέλφων μας, όλως
αυθαιρέτως και χωρίς νεώτερη απόφαση του ΔΣ
του ΕΤΕΑΕΠ για την επιβολή της παρακράτησης ή
για την αλλαγή της στάσης του ΕΤΕΑΕΠ,
Η καταχρηστικότητα της ενέργειας του ΕΤΕΑΕΠ να προβεί στην παρακράτηση του ¼ της επικουρικής σύνταξης των συναδέλφων - με τις από
11.3.2020 επιστολές του στους συνταξιούχους
- αναδεικνύεται εντονότερα και από την χρονική
στιγμή που επέλεξε να το κάνει, ήτοι εν μέσω της
κρίσης που διέρχεται η χώρα λόγω του κορωνοϊού
και της συνακόλουθης δύσκολης από κάθε άποψη
περιόδου που διανύουν όλοι οι Έλληνες και δη οι
συνταξιούχοι, οι άνθρωποι δηλαδή μεγαλύτερης
ηλικίας και με περισσότερα προβλήματα υγείας
που, εκτός όλων των άλλων από τα οποία βάλλονται, έρχονται αντιμέτωποι και με την αυθαίρετη
περαιτέρω μείωση της σύνταξής τους χωρίς ουσιαστικά να μπορούν να αντιδράσουν, δεδομένης της
απαγόρευσης κυκλοφορίας, της μη δυνατότητας
υποβολής ένστασης και άσκησης έν γένει των νόμιμων δικαιωμάτων τους (αίτηση αναστολής κλπ)
λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων,
αλλά και της παντελούς αδυναμίας επικοινωνίας με
το Ταμείο.
Ο Σύλλογός μας αντέδρασε άμεσα με Υπόμνημά του (3.4.2020) προς το Υπουργείο και τον
ΕΦΚΑ και με νέα επιστολή του (22.04.2020)
προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, όπου εκθέταμε

Παράλληλα προς διασφάλιση των
δικαιωμάτων τους, οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι -και παρά τις
αντιξοότητες της περιόδου που διανύουμε – με την νομική υποστήριξη
του Συλλόγου, άσκησαν ενστάσεις
κατά των παράνομων και αυθαίρετων αποφάσεων του ΕΤΕΑΕΠ που
τους κοινοποιηθήκαν τον Μάρτιο του
2020.
Με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι οι ενστάσεις
κάποιων εκ των συναδέλφων μας, θα τεθούν προς
συζήτηση και κρίση ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΤΕΑΕΠ, παρά το γεγονός ότι οι ενστάσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά στην πιστή
και ορθή εφαρμογή του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ και αρμόδιο για την κρίση τους είναι το ΔΣ του
e-ΕΦΚΑ, στο οποίο και είχαν στραφεί οι ενστάσεις.
Η εξέλιξη αυτή, πέραν του ότι αντιστρατεύεται
τους σχετικούς νόμους για την ισχύ και εφαρμογή
του Καταστατικού του ΤΕΑΕΠΕΤΕ, αλλά και την αρμοδιότητα του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ να κρίνει θέματα και
ενστάσεις που αφορούν στο ΤΕΑΠΕΤΕ, σκοπό έχει
να υποβαθμίσει το εν λόγω θέμα, απομακρύνοντας το από την οριστική επίλυση και μετακυλίοντας πιθανώς την λύση του στα διοικητικά δικαστήρια, επιτείνοντας όμως με τον τρόπο αυτό
την ταλαιπωρία των συνταξιούχων, οι οποίοι
θα συνεχίσουν να στερούνται ένα βασικό μέρος
της επικουρικής τους σύνταξης, θέτοντας επί
κινδύνω την διαβίωση τους.
Σημειώνουμε ότι η συζήτηση των ως άνω ενστάσεων των συναδέλφων μελών μας πραγματοποιήθηκε εν τέλει στις 13-14/1/2021 ενώπιων των
Διοικητικών Επιτροπών του ΕΤΕΑΕΠ, παρά την
ρητή έγγραφη διαφωνία των συναδέλφων και την
επιτόπου παρέμβαση του Προέδρου του Συλλόγου
μας για την αρμοδιότητα της Διοικητικής Επιτροπής
να κρίνει την υπόθεσή τους, ωστόσο προκειμένου
να μην απολέσουν το δικαίωμα τους να υπερασπιστούν το δίκαιο αίτημα τους προέβησαν δια της
νομικής συμβούλου του Συλλόγου μας κ. Σοφίας
Καπατσώρη στην συζήτηση της υπόθεσης και κατέθεσαν σχετικό Υπόμνημα.
Ο Σύλλογος δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να
δικαιωθούν οι συναδέλφισες και σε συνέχεια των
ενεργειών του, απέστειλε επιστολή (25.1.2021)
στο νέο Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ.
Πάνο Τσακλόγλου, ζητώντας για μια ακόμα φορά
την παρέμβαση του Υπουργείου για την άμεση και
οριστική επίλυση του θέματος.

Απασχόληση Συνταξιούχων Γήρατος

Ο

Σύλλογος στις 06/04/2020 είχε δημοσιεύσει τη σχετική
Υπουργική Απόφαση με την γνωστοποίηση των διατάξεων
του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος.
Από την εν λόγω Υπουργική Απόφαση (Φ.80000/οικ.
14032/571), διαπιστώνεται, ότι στις τελικές διατάξεις του
νόμου που ψηφίστηκε, απαλείφθηκαν οι ρυθμίσεις για

το «προσυνταξιοδοτικό καθεστώς», ότι οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος των
ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και ότι για τους συναδέλφους του «προσυνταξιοδοτικού», δεν υπάρχει καμία μεταβολή και εξακολουθεί να εφαρμόζεται ότι ίσχυε και πριν
την ψήφιση του νέου νόμου.
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Ποιες μειώσεις έχουν υποστεί οι συντάξεις
με τους Ν. 4051/2012 & Ν. 4093/2012

Μ

ε αφορμή καθημερινά ερωτήματα συναδέλφων σας ενημερώνουμε σχετικά με τις μειώσεις των συντάξεων Ν. 4051/2012, 4093/2012.

Γ. Μείωση συντάξεων Ν. 4093/2012 όταν το άθροισμά τους υπερβαίνει
τα €1.000 κατά μήνα.

Μείωση Ν.4093/2012 υπάρχει όταν το σύνολο των μηναίων συντάξεων (κύριας + επικουρικής) υπερβαίνει τα €1.000.

Η μείωση γίνεται στο σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων κύριων
– επικουρικών, το άθροισμα των οποίων υπερβαίνει τα €1.000 κατά μήνα.

Τα ποσά μειώσεων ν. 4051/2012 στο προσυνταξιοδοτικό αφορούν κυρίως το
τμήμα της επικουρικής σύνταξης. Η μείωση αυτή στις επικουρικές συντάξεις του
ν. 4051/2012 δεν επιστράφηκε από την πολιτεία και διεκδικείται δικαστικά.

Οι καταβαλλόμενες μηνιαίες συντάξεις μειώνονται από 01/01/2013, ως εξής:

Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι με νομοθετική ρύθμιση επιστράφηκαν οι περικοπές 11μήνου 6ος/2015-5ος 2016 για τους ν. 4051,4093/2012: α) επί των κύριων
συντάξεων και β) επί του 50% του ποσού προσυνταξιοδότησης του τμήματος
κύριας σύνταξης.
Οι συνάδελφοι πρέπει να δουν με προσοχή όλα τα σημειώματα συντάξεων του
11μήνου, αν θέλουν να εξετάσουν εάν και ποιες μειώσεις είχαν.
Α. Μείωση κύριων συντάξεων Ν. 4051/2012

1. Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος άνω των € 1.000,01 και έως
€1.500, γίνεται μείωση κατά 5% στο σύνολο του ποσού.
2. Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από €1.500,01 και έως € 2.000,
γίνεται μείωση κατά 10% στο σύνολο του ποσού.
3. Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από €2.000,01 και έως €3.000,
γίνεται μείωση κατά 15% στο σύνολο του ποσού.
4. Για ποσό μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος από €3.000,01 και άνω, γίνεται
μείωση κατά 20% στο σύνολο του ποσού.

Μείωση ποσού κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ μετά
την τυχόν παρακράτηση του ν. 3863/2010, ν. 3986/2011 και τις μειώσεις του
ν. 4024/2011. Το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300
ευρώ μειώνεται κατά 12% από 1.1.2012.

Για τον υπολογισμό των ποσών που αναφέρονται στις ανωτέρω κλίμακες,
λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο την 31/12/2012 ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων.

Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το μεικτό ποσό, 1.1.2012, κύριας σύνταξης
μετά την τυχόν παρακράτηση του ν. 3863/2010, ν. 3986/2011 και τις μειώσεις
του ν. 4024/2011.

α) για την κύρια σύνταξη, το ακαθάριστο ποσό που εναπομένει μετά την παρακράτηση Ν.3863/2010 και Ν.3865/2010 και της επιπλέον εισφοράς
του Ν.3986/2011, καθώς και των μειώσεων του Ν.4024/2011 και του
Ν.4051/2012 και

Μείωση Ν. 4051/2012 στο 50% τμήματος (κύριας σύνταξης) προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ, που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.

Δηλαδή λαμβάνεται υπόψη το ποσό:

β) για την επικουρική σύνταξη, το ποσό που εναπομένει μετά την παρακράτηΜε το ν. 4051/2012 προβλέπεται ότι, από 1.1.2012, στο 50% του συνολικού
ση του Ν.3986/2011 καθώς και των μειώσεων του Ν.4024/2011 και του Ν.
ποσού μηνιαίας προσυνταξιοδότησης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ
4051/2012.
σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, επέρχεται
μείωση κατά 12% στο τμήμα, του 50% της συνολικής σύνταξης, που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ, (δηλαδή υπάρχει μείωση
Παράδειγμα ΜΗ δικαιούχων επιστροφής μειώσεων
κύριας σύνταξης ν.4051/2012 στο προσυνταξιοδοτικό όταν το
Ν. 4051/2012 & 4093/2012 σε προσυνταξιούχο ΕΤΕΑ
συνολικό μεικτό ποσό προσυνταξιοδότησης είναι μεγαλύτερο
για το 11μηνο Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016
των 2.600 ευρώ).
Η μείωση 12%, υπολογίζεται επί του ακαθάριστου ποσού
50% της συνολικής προσυνταξιοδότησης που εναπομένει μετά
την τυχόν παρακράτηση του ν. 3863/2010 και της επιπλέον εισφοράς του ν. 3986/2011 και τις μειώσεις του ν. 4024/2011, και
μόνον για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.
Β. Μείωση επικουρικής σύνταξης Ν. 4051/2012 από το
πρώτο ευρώ.
Μειώνεται, από 1.1.2012, η επικουρική σύνταξη ως
εξής:
• έως 250 ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό.
• 250,01-300 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό.
• άνω 300,01 ευρώ, κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό.
Η μείωση διενεργείται στο ακαθάριστο ποσό που εναπομένει
μετά την αφαίρεση της παρακράτησης ν. 3986/2011 και την μείωση του ν. 4024/2011.
Μείωση Ν. 4051/2012 στο υπόλοιπο τμήμα 50% (επικουρικής σύνταξης) προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος
ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ  
Η μείωση αυτή διενεργείται στο υπόλοιπο ποσό επικουρικής
σύνταξης 31.1.2012, δηλαδή στο ακαθάριστο ποσό του 50% της
συνολικής (κύριας και επικουρικής) σύνταξης -που εναπομένει
μετά την τυχόν παρακράτηση του ν. 3986/2011 και τη μείωση
του ν. 4024/2011- και συγκεκριμένα στο ποσό € 300,01 και
άνω, με ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό.
Επεξήγηση:
Έχουμε μείωση επικουρικής σύνταξης ν.4051/2012 στην προσυνταξιοδότηση όταν ο προσυνταξιούχος έχει συνολικό μεικτό
ποσό προσυνταξιοδότησης άνω των €600,02 και η μείωση γίνεται στο 50% αυτής, δηλ. στην χαρακτηρισμένη ως επικουρική
προσυνταξιοδοτικού, ποσού € 300,01 και άνω, αλλά όμως σε
όλο το ποσό. Επομένως, στην κατώτερη περίπτωση μεικτού
ποσού προσυνταξιοδότησης €600,02 -μετά την τυχόν παρακράτηση του ν. 3986/2011 και τη μείωση του ν. 4024/2011- η
μείωση 20% του ν. 4051/2012 σε όλο το ποσό επικουρικής
προσυνταξιοδοτικού € 300,01, είναι €60.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

1.149,44

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

574,72

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1149,44 Χ 50%=574,72 Δηλαδή η Αρχική Σύνταξη Χ 50%
(ν. Κοτρουμάνη 2011)
Δεν υπάρχει μείωση του ν. 4051/2012 σε ποσοστό 12% διότι
είναι < από 1.300 € μηνιαίως

Μείωση
ν.4051/2012

0,00

Μείωση
ν.4093/2012

Δεν υπάρχει ούτε μείωση του ν. 4093/2012 διότι η σύνταξη,
0,00 μετά την αφαίρεση των μνημονιακών περικοπών 20102011 είναι <1.000 € μηνιαίως

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Μείωση ν.
3986/2011
Μείωση ν.
4024/2011
Μείωση
ν.4051/2012
Μείωση
ν.4093/2012

574,72 1149,44 Χ 50%=574,72
-45,98 Ο ν. 3986/2011 ΕΧΕΙ ΚΡΙΘΕΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
-79,31 Ο ν. 4024/2011 ΕΧΕΙ ΚΡΙΘΕΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
-89,89 (574,72 - 45,98 - 79,31)= 449,43 Χ 20%= €89,89
Μείωση από το ν. 4093/2012 επέρχεται όταν το άθροισμα
των συντάξεων Κύριας και Επικουρικής είναι άνω των €
0,00
1.000. ΟΠΟΤΕ: (574,72 + 574,92 - 45,98 - 79,31 - 89,89) = €
934,26 < 1.000€. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει περικοπή.

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΩΣΕΩΝ

1. Η μείωση του ν. 4051/2012 ύψους €89,89, άπτεται επί της
επικουρικής στο, 31.1.2012, μικτό ποσό του 50% της συνο-215,18 λικής προσυνταξιοδότησης, μετά τις τυχόν παρακρατήσεις
του ν.3986/2011 και τη μείωση του ν.4024/2011-σε ποσοστό 20% στο συνολικό αυτό ποσό επικουρικής.

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟ

2. Υπενθυμίζεται ότι με νομοθετική ρύθμιση επιστράφηκαν
οι περικοπές 11μήνου (Ιούνιος2015-Μάιος2016) για τους ν.
4051 και 4093 του 2012:
934,26
α) επί των κύριων συντάξεων και
β) επί του 50% του ποσού προσυνταξιοδότησης του τμήματος κύριας σύνταξης.

ΟΙ ΜΕΙΏΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4051/2012 & Ν. 4093/2012
Ενέργειες του Συλλόγου για τις Μειώσεις των Συντάξεων
από τους Αντισυνταγματικούς Νόμους 4051/2012 - 4093/2012
Α. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

οικητικό Πρωτοδικείο των Αθηνών προς εκδίκαση.

Ο Σύλλογός μας, από τον Μάιο του 2017 κάλεσε τα μέλη του να διεκδικήσουν με ομαδικές αγωγές τις μειώσεις συντάξεων των ν.4051/2012 και
ν.4093/2012, οι οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές με τις αποφάσεις 2287/2015 και 2288/2015 του
ΣτΕ, καθώς η πολιτεία μέχρι τότε δεν είχε «συμμορφωθεί» με τις δικαστικές αυτές αποφάσεις.

Σε συνέχεια της απόφασης του ΣτΕ, (Ιούλιος 2020),
η κυβέρνηση, με νομοθετική ρύθμιση που ψήφισε στη βουλή, επέστρεψε στους δικαιούχους, τον
Οκτώβριο 2020, τις μειώσεις των κύριων συντάξεων, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες μειώσεις των
κύριων συντάξεων που αφορούν στο τμήμα του 50%
των συντάξεων «προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος»,
για το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2015 – Μάϊος 2016,
δηλαδή μειώσεις ένδεκα μηνών.

Περίπου 5.000 μέλη μας ανταποκρίθηκαν σε αυτό
το κάλεσμα διεκδίκησης των αντισυνταγματικών
περικοπών. Περίπου 100 δικόγραφα (50 άτομα ανά
δικόγραφο), κατατέθηκαν μέχρι και τον Δεκέμβριο
2020, από τα συνεργαζόμενα με το Συλλόγου (για το
σκοπό αυτό), δικηγορικά γραφεία, στο αρμόδιο δι-

Όμως συνεχίζεται η διεκδίκησή μας δικαστικά, και για τις μειώσεις των ποσών 11μήνου,
που αφορούν στις επικουρικές συντάξεις καθώς
και στα επιδόματα δώρων εορτών και αδείας, με τις
εν λόγω ομαδικές αγωγές
που έχουν ήδη κατατεθεί
με ενέργειες του Συλλόγου
και βρίσκονται σε δικαστική
εξέλιξη.
Εκτός των παραπάνω
ομαδικών αγωγών, στις
10.12.2020 κατατέθηκε από
τον Σύλλογό μας Αίτηση
Ακύρωσης ενώπιον του Α΄
τμήματος του Συμβουλίου
της Επικρατείας, κατά της
Υπουργικής Απόφασης που
προέβλεψε την μερική καταβολή των αναδρομικών
μειώσεων του 11μήνου.

Με την αίτηση ακύρωσης που άσκησε ο Σύλλογός μας και μέλη του Δ.Σ, αιτούμαστε να ακυρωθεί
η προσβαλλομένη Υπουργική Απόφαση κατά το μέρος που δεν αποκατέστησε τις συντάξεις σύμφωνα
με τις αποφάσεις του ΣτΕ και αιτούμαστε η Πολιτεία
να συμμορφωθεί προς τις ως άνω αποφάσεις της
Ολομέλειας του ΣτΕ, αποφασίζοντας την επιστροφή
του συνόλου των περικοπών που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, δηλαδή και των περικοπών που επιβλήθηκαν στις επικουρικές μας συντάξεις και στο
σύνολο των συντάξεων μας «προσυνταξιοδοτικού
καθεστώτος» αλλά και των δώρων Χριστουγέννων
και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας που δεν
μας καταβλήθηκαν.
Β. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κατά την διεξαγωγή της πρότυπης δίκης στις
10/1/2020 στο ΣτΕ, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας που είναι πάντοτε μπροστά στους
αγώνες για την υπεράσπιση των συμφερόντων των
μελών του, συμμετείχε μαζικά στη συγκέντρωση
έξω από ΣτΕ επί των οδών Πανεπιστημίου και Πεσμαζόγλου.
Την εν λόγω δίκη είχε προκαλέσει ο ΕΦΚΑ, ζητώντας να συζητηθούν εκ νέου, οι ήδη κριθέντες
ως αντισυνταγματικοί, οι νόμοι 4051/2012 και
4093/2012. Η συμμετοχή του συλλόγου μας με την
παρουσία των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας στην συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ αλλά και στην
πορεία που έγινε στη Βουλή, ήταν μεγάλη.

Πολυσχιδής Ενημέρωση των Μελών του Συλλόγου

Ω

ς Διοικητικό Συμβούλιο δίνουμε πολύ μεγάλη
σημασία στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
όλων των μελών του Συλλόγου. Για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις και τα θέματα που μας αφορούν
κυκλοφορούν, σε καθημερινή σχεδόν βάση, ενημερώσεις είτε με τη μορφή της επίσημης ανακοίνωσης
του Δ.Σ. ή των Ομάδων Έργου, είτε με τη μορφή του
σχολιασμού είτε τέλος με την μορφή της παρουσίασης αποφάσεων της πολιτείας και κειμένων τρίτων.
Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα
μέσα.

και αποστέλλονται κάθε φορά χιλιάδες SMS προς
κινητά τηλέφωνα καθώς και μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

Κύρια πηγή της καθημερινής μας ενημέρωσης
είναι η ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.ssem.gr).
Εδώ αναρτώνται όλα τα επίσημα κείμενα του Συλλόγου και οι αναγκαίες ενημερώσεις από τρίτους.
Κάθε ανάρτηση γίνεται κατ΄αρχήν στις ενημερώσεις
– ανακοινώσεις και στη συνέχεια στα επιμέρους ειδικά θέματα για να υπάρχει μια ενιαία πληροφόρηση
διαχρονικά κατά θέμα.

Με αυτούς τους τρόπους υπάρχει άμεση επικοινωνία των μελών με το Σύλλογο. Τα θέματα εάν είναι ήδη γνωστή η απάντηση δίνεται άμεσα από τα
μέλη της Γραμματείας του Συλλόγου, που χειρίζονται τα μέσα επικοινωνίας. Στο βαθμό που απαιτείται
επεξεργασία φτάνουν στα μέλη του Δ.Σ. ανάλογα, με
τις αρμοδιότητές τους, προκειμένου να τα εξετάσουν
και να δώσουν απαντήσεις.

Στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook
(F/B) του Συλλόγου (https://www.facebook.com/
syllogosSSEM/) αναρτώνται επίσης όλες οι ανακοινώσεις από την ιστοσελίδα, επιπλέον δε υπάρχουν
άμεσα σχόλια των μελών του Προεδρείου του Δ.Σ.
για τρέχοντα θέματα. Επίσης η σελίδα F/B προσφέρεται για εποικοδομητικό διάλογο με τα μέλη,
προκειμένου να διατυπωθούν απορίες και να απαντηθούν, εναλλακτικές προτάσεις σε θέματα, νέα
θέματα, ακόμα και κριτική.
Για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για άμεση μαζική ενημέρωση αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες

Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό, ουσιαστικό και αποδοτικό, υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας απ’ ευθείας με το Σύλλογο για όλα τα Συλλογικά θέματα αλλά και κάθε ατομικό. Η επικοινωνία
αυτή γίνεται μέσω του τηλεφώνου (τηλέφωνα 21052.22.813 και 210-52.22.864 καθώς και Fax 21052.34.806) και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ssem.gr

φροντίζει μαζί με τις νέες τεχνολογίες να αξιοποιεί
και τις παραδοσιακές. Στο πλαίσιο αυτό οι σημαντικές ανακοινώσεις εκτυπώνονται και αποστέλλονται
σε όλα τα μέλη του Συλλόγου στις διευθύνσεις που
έχουν δηλώσει. Πρακτικά αυτό σημαίνει κάθε φορά
8.000 περίπου επιστολές. Τέλος για να έχουμε όλοι
μια σφαιρική ενημέρωση με όλα τα γεγονότα κυκλοφορούμε ανάλογα με τις συνθήκες και την Εφημερίδα του Συλλόγου μας, που κρατάτε στα χέρια,
την «Συναδελφική Ενότητα».
Η ενημέρωση που προσφέρεται στα μέλη μας
πιστεύουμε ότι είναι ολοκληρωμένη. Έχει τύχει δε
ευνοϊκότατων σχολίων από συναδέλφους συνταξιούχους άλλων Τραπεζών, που επικαλούνται τον
τρόπο ενημέρωσης από το Δ.Σ. του Συλλόγου ως
υπόδειγμα για τις δικές τους ανάγκες.

Όλες οι παραπάνω μορφές επικοινωνίας (πλην του
τηλεφώνου) γίνονται με
την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών. Δεν ξεχνάμε
όμως ότι στο Σύλλογό μας
υπάρχουν και συνάδελφοι
που δεν έχουν την εξοικείωση με αυτές. Για να μην
μένει συνεπώς κανείς χωρίς ενημέρωση, ο Σύλλογος
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ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ
Υπολογισμός ΕΦΑΠΑΞ του Τ.Π.Π. (Τομέας Πρόνοιας
Προσωπικού) Εμπορικής Τράπεζας, μετά την 01/09/2013

Ο

υπολογισμός του εφάπαξ για τους αποχωρήσαντες από την Τράπεζα μετά την
01/09/2013 κατά το άρθρο 35 του
νόμου 4387/2016.

Τμήμα που αντιστοιχεί σε
χρόνο ασφάλισης μέχρι την
31.12.2013
Υπολογίζεται ανάλογα με τις εισφορές με τρείς (3), ασφαλιστικές
περιόδους, ως εξής:
Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Από την πρόσληψή μας έως και
31/12/1992, με μηνιαίο ποσοστό
εισφορών μας 6,75% (3,5% ο εργαζόμενος + 3,25% ο εργοδότης
Τράπεζα), η αναπλήρωση αυτής της περιόδου ανέρχεται στο
101,25 %, επί του μέσου όρου των ασφαλιστέων
αποδοχών των εξήντα (60) τελευταίων μηνών.
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Από έναρξης ισχύος του Ν. 2084/1992, δηλαδή
την 01/01/1993 και μέχρι την 31/12/2001, για 9
έτη, το ποσοστό των μηνιαίων εισφορών μας ανέρχονταν στο ύψος του 5,125 % (3,5% ο εργαζόμενος
+ 1,625 % η Τράπεζα), η αναπλήρωση αυτής της περιόδου των 9 ετών είναι στο 76,875% επί του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών των εξήντα
(60) τελευταίων μηνών.
Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Από την ημερομηνία κατάργησης της εργοδοτικής εισφοράς την 01/01/2002 και μέχρι την
31/12/2013, η αναπλήρωση γίνεται με βάση το ποσοστό της εισφοράς μόνο του εργαζόμενου, ύψους
3,5 % και ποσοστό αναπλήρωσης 52,5 %.

Τμήμα που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης
από 1.1.2014 και εφεξής:

Το ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ την 20/7/2016, αποφάσισε ότι:

Υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα
προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση.

Mε βάση το ποσοστό εισφοράς 3,5 % (εργαζόμενου) που ίσχυε από 01/01/2002 στο ΤΑΠΕΤΕ/
κλάδος πρόνοιας (εφάπαξ), το εφάπαξ για τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας
(Τ.Π.Π.-ΕΤΕ) του ΤΑΥΤΕΚΩ θα υπολογιστεί με ποσοστό αναπλήρωσης 52,5 % αντί του 60%. Χωρίς να
ληφθούν υπ’ όψη οι εισφορές τις οποίες κατέβαλε
και ο εργοδότης για την περίοδο που υπήρχαν εργοδοτικές εισφορές.

Για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης πριν και μετά
την 1-1-2014 η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το
άθροισμα των δύο τμημάτων.
Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από
1.1.2014 για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες.

Ιστορικό εφαρμογής της αναλογικότητας
και ανταποδοτικότητας στο ταμείο εφάπαξ
της Εμπορικής
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου 4387/2016, για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί στον κλάδο εφάπαξ έως και την 31.12.2013,
προβλέπεται ότι για τους αποχωρήσαντες από την
εργασία τους μετά
την
1/9/2013,
το ποσό του εφάπαξ
υπολογίζεται με απόδοση
60,00%, για εισφορά 4,00%, επί
του μέσου όρου
των ασφαλιστέων
αποδοχών
των
τελευταίων πέντε
(5) τελευταία ετών
(5χ12=60).
Επίσης προβλέπεται ότι με εισφορά ύψους διάφορου του 4%, το
ως άνω ποσοστό
(60%) θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το
ύψος της εισφοράς, με απόφαση
του
Διοικητικού
Συμβουλίου του
Φορέα και κατόπιν
σύμφωνης γνώμης
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
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Έπειτα από κινητοποιήσεις, παραστάσεις και
υπομνήματα συνταξιούχων της Εμπορικής, στη
Διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ, την 03.08.2016 η απόφαση αυτή ανακλήθηκε, με νέα απόφαση του ΔΣ
ΤΑΥΤΕΚΩ και με την αποδοχή της από την Εθνική
Αναλογιστική Αρχή. Μάλιστα επεκτάθηκε η εφαρμογή της και σε άλλους κλάδους του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Δικαστική διεκδίκηση για τον μη συνυπολογισμό των δώρων και επιδόματος αδείας
Ο Σύλλογός μας, λόγω μη υπολογισμού στο εφάπαξ των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας στις μηνιαίες αποδοχές που υπεβλήθησαν σε
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου πρόνοιας,
κατ’ εφαρμογή της παρ. 4αα εδ. Β του αρθ. 35 του
ν.4387/2016, συντόνισε πιλοτική αγωγή 50 μελών μας συνταξιούχων της Εμπορικής, που προσέφυγαν στο ΣτΕ, -με έξοδα των προσφευγόντων-.
Στην εν λόγω πιλοτική αγωγή ζητείται να καταβάλει το ΕΤΕΑΕΠ τα χρηματικά ποσά, που αντιστοιχούν σε περικοπές των εφάπαξ παροχών, διότι δεν
συμπεριλαμβάνονται στις αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής τα δώρα εορτών και το
επίδομα αδείας, για τα οποία έχουν παρακρατηθεί
από την Τράπεζα οι αντίστοιχες εισφορές, καθ’ όλη
τη διάρκεια του εργασιακού μας βίου.
Την 13.01.2020 συζητήθηκε στο ΣτΕ με την διαδικασία της πρότυπης δίκης, η από 20.02.2019 αίτηση των 50 μελών μας να εισαχθεί στο Συμβούλιο της
Επικρατείας (ΣτΕ), η εκκρεμής, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η από 11.12.2018
αγωγή κατά του ΕΤΕΑΕΠ, για την εξαίρεση των επιδομάτων (δώρα εορτών και επίδομα αδείας), από τη
βάση υπολογισμού της εφάπαξ παροχής.

Ενέργειες εναντίον του Συλλόγου και της διοίκησής του από «καλοθελητές»
1) Ψευδείς καταγγελίες σε βάρος του ΣΣΕΜ,
στην Ελληνική Αστυνομία.
Ως Δ.Σ. φροντίζουμε να προασπίσουμε – υποστηρίξουμε τα συμφέροντα και να εξυπηρετήσουμε
τις ανάγκες των μελών του Συλλόγου μας στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Σημειώνουμε ότι
εντός του Δεκεμβρίου είχαμε ως Σύλλογος να ολοκληρώσουμε 7 σημαντικές κατηγορίες θεμάτων, με
σημαντικότερη την αντιμετώπιση της δίκης στο ΣτΕ,
7/12/2020, που αφορά όλους τους «προσυνταξιούχους» ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ και «συμπληρωματούχους»,
δηλαδή περίπου 5.000 συναδέλφους.
Ενώ όμως είναι γνωστές οι πιεστικές ανάγκες για
τους συναδέλφους, φαίνεται ότι υπάρχουν και κάποιοι που προσπαθούν να φέρουν εμπόδια στην καθημερινή λειτουργία του Συλλόγου. Πρώην μέλος
του Συλλόγου μας «συνδικαλιστής» προσκείμενος
στην προηγούμενη διοίκηση, σχεδόν καθημερινά τα
τελευταία έτη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
εξαπολύει πρωτοφανείς επιθέσεις σε βάρος μελών
του ΔΣ με άκρως εξυβριστικούς χαρακτηρισμούς
και αλλεπάλληλα συκοφαντικά ψεύδη, για θέματα
που αφορούν στον Σύλλογο και τα συνδικαλιστικά
πεπραγμένα. Σε βάρος του έχουν ήδη δημοσιευθεί
αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(ασφ. μέτρα), οι οποίες τον υποχρεώνουν να απόσχει από εξυβρίσεις και συκοφαντήσεις μελών του
ΔΣ, του Συλλόγου και άλλων συναδέλφων μας.
Τον Δεκέμβριο 2020 επιχειρώντας για ακόμη μία

φορά να βλάψει τον ίδιο τον Σύλλογο, αλλά και τους
εκπροσώπους του Συλλόγου, κατήγγειλε ψευδώς
στην Αστυνομία, ότι ο ΣΣΕΜ λειτουργεί στα γραφεία
του παράνομα, παρά την επιβολή αναστολής λειτουργίας δυνάμει των μέτρων που έχουν ληφθεί για
την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού,
ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι τέτοιο θέμα δεν υφίσταται. Εξανάγκασε απατηλά τα αρμόδια αστυνομικά όργανα να μεταβούν ασκόπως στα γραφεία μας,
ώστε να ελέγξουν το βάσιμο ή μη της καταγγελίας.
Φυσικά η ψευδής καταγγελία έπεσε στο κενό, γιατί ο
Σύλλογός μας λειτουργεί απόλυτα νόμιμα.

του Συλλόγου και για τα εξυβριστικά και συκοφαντικά δημοσιεύματά του σε βάρος του Προέδρου του
Συλλόγου Χρήστου Τσιλώνη.

Παρά τον ως άνω έλεγχο και την απάντηση της
ΕΛ.ΑΣ. για το νόμιμο καθεστώς λειτουργίας μας, δεν
δίστασε να επανέλθει αμέσως με νέα καταγγελία, ότι
η Αστυνομία έκανε λάθος, ότι πρέπει να ξαναελέγξει
τα γραφεία μας (!), ότι λειτουργούμε παράνομα. Για
όλα αυτά δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει παραπειστικά, ψευδή επιχειρήματα ότι δήθεν εμπίπτουμε σε
καθεστώς αναστολής λειτουργίας και επομένως λειτουργούμε παράνομα, με μοναδικό σκοπό να πείσει
δολίως τις αρχές να επιβάλουν πρόστιμα στον Σύλλογο και να κινήσουν ποινικές διώξεις σε βάρος του
προέδρου του Συλλόγου.

2) στην ανάρτηση δήλωσης για τη δημοσίευση καταγγελίας στην ΕΛΑΣ την οποία έκανε, ενώ ουδέν ζήτημα νόμιμης λειτουργίας των γραφείων
του ΣΣΕΜ εν μέσω πανδημίας ετίθετο, ότι οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποίησε σε βάρος του
Προέδρου Χρήστου Τσιλώνη είναι υβριστικοί και
συκοφαντικοί. Ακόμη ότι ανακαλεί απερίφραστα
τους υβριστικούς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς και ζητεί συγγνώμη για το ύφος που χρησιμοποίησε, καθώς και για το ότι παραβίασε το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 4132/2019 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφ.
μέτρων), το οποίο τον υποχρεώνει να μη προβαίνει σε αναρτήσεις υβριστικές/συκοφαντικές
σε βάρος του σ. Τσιλώνη. Ότι δεσμεύεται εφεξής
ότι δεν θα απευθύνει την παραμικρή υβριστική ή
συκοφαντική ανάρτηση από οποιοδήποτε μέσο/
ιστοσελίδα σε βάρος του.

2) Ανταπόκριση πρώην μέλους του ΣΣΕΜ
σε Εξώδικο
Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε και στάλθηκε Εξώδικο
προς το προαναφερθέν πρώην μέλος του, για την
δημοσίευση περί καταγγελίας στην ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος

Μετά την επίδοση του Εξωδίκου ο αποδέκτης του
προχώρησε άμεσα:
1) στη διαγραφή των επίμαχων δημοσιευμάτων
- αναρτήσεων στη σελίδα του «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ», στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, καθώς και στην ομάδα «Υπεύθυνη ενημέρωση των συνταξιούχων ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ».

Απολογισμός της Πολιτιστικής Ομάδας του Συλλόγου
Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά την χρονιά του 2020. Αλλά δυστυχώς λόγω covid 19
τα σχέδιά μας έμειναν στην μέση.

• Κάναμε μια εξαιρετική ξενάγηση με την ιστορικό
τέχνη κα Άρτεμις Σκουμπουρδή, τις 26 Φεβρουαρίου 2020 στην Αρχαία Αγορά, την καρδιά της αρχαίας Αθήνας, όπου ήρθαμε σε επαφή με όλες τις εκφάνσεις της ζωής της πόλης, δημόσιες και ιδιωτικές. Την

ξενάγηση είχε οργανώσει η Νέλλυ Κρητικοπούλου.
Δεν το γνωρίζαμε αλλά τα πρώτα ευρήματα αναφέρονται στην προϊστορική εποχή (3500 π.Χ). Ήταν
χώρος κατοίκησης και ταφής ενώ απέκτησε την μετέπειτα χρήση του ως δημόσιος χώρος, κατά την έννοια
του όρου, (αγορά < αγείρω = συγκεντρώνω), από τον
6ο αιώνα π.Χ. και ύστερα, για να φθάσει στην οριστική
του μορφή τον 2ο αιώνα μ.Χ.
Η ημέρα ήταν θαυμάσια, η κα Σκουμπουρδή βρήκε
κοινό με ενδιαφέρον και πολλαπλασίασε και επέκτεινε
την ξενάγησή της…. που τελείωσε σε ένα Πλακιώτικο
Ταβερνάκι.
• Προλάβαμε να κάνουμε κι ένα Αποκριάτικο
Πάρτι!!! Στην θρυλική ντισκοτέκ Barbarella με μουσική απ τα παλιά
στις 24 Φλεβάρη.
Εκεί είδαμε σοβαρούς και έως
τότε σιωπηλούς
συναδέλφους,
να ξεφαντώνουν
αλύπητα χορεύοντας και τρα-

γουδώντας. Φανατικοί Ροκάδες! Το πρόσταγμα από
πλευράς της Πολιτιστικής είχε ο Ρούλης Παπανδρέου,
οπότε η επιτυχία ήταν σίγουρη. Και αξίζει να το υπογραμμίσουμε γιατί δείχνει τη ζωντάνια και το κέφι μας,
πολλές και πολλοί πήγαμε μεταμφιεσμένοι!!!
Αναγκαστήκαμε να ματαιώσουμε
• μια εκδρομή στους Δελφούς για τον Μάρτιο του
2020, με ξενάγηση από τον Ιστορικό Γιώργο Μοστράτο, και πεζοπορία για όσους επιθυμούσαν από Δελφούς σε Χρυσό.
• μια ξενάγηση για τις 8 Απριλίου στο νέο Μουσείο του ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
το οποίο φιλοξενεί έργα των Ελ Γκρέκο, Σεζάν, Βαν
Γκόγκ, Πικάσο, Τσαρούχη, Μόραλη και άλλων.
• μια 4ημερη εκδρομή στα Τζουμέρκα τον Ιούνιο
την οποία οργάνωσε η Αγγελική Ευαγγέλου
Επίσης είχαμε έρθει σε επαφή με Θεατρικές σκηνές
κι είχαμε πετύχει εκπτώσεις του 50% στα εισιτήρια.
Η ομάδα Πολιτισμού έχει ιδέες, για κοινές εκδρομές με τους συν/φους της επαρχίας, για παρουσιάσεις
βιβλίων μέσω τηλεδιασκέψεων, για παρουσίαση και
στην εφημερίδα και το σάιτ του Συλλόγου των συναδέλφων που ασχολούνται με κάποια μορφή τέχνης,
για..για..
κι είναι ανοιχτή σταθερά σε κάθε έναν που ενδιαφέρεται να συμμετέχει, σε κάθε ιδέα που ένας συνάδελφος θα ήθελε να πραγματοποιηθεί.
Το υποσχόμαστε θα ξαναβρεθούμε συνάδελφοι, που θα πάει,και θα οργανώσουμε όμορφα
πράγματα παρέα.
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Το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς:
Η ξεθεμελίωση της Κοινωνικής Ασφάλισης
Τάσος Σταυρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών (Π.Ε.Σ.ΕΚ)
• Τ ο μεταπολεμικό κοινωνικό κράτος που είχε
θεμελιωθεί με τους αγώνες των εργαζομένων
και με το φόβο του αντίπαλου δέους (Σοβιετική
Ένωση), όπως το είχαμε γνωρίσει, δεν υφίσταται
πλέον. Η ξεθεμελίωση άρχισε με την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου. Από τότε άρχισαν
να πληθαίνουν οι φωνές στη Δ. Ευρώπη για το
«τεράστιο» κόστος που είχαν για το σύστημα οι
συνταξιοδοτικές δαπάνες. Πολλοί άρχισαν να
αμφισβητούν και πριν τη συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) ανοικτά τη σκοπιμότητα των Ταμείων
ανεργίας, των συντάξεων, την εγγύηση του κράτους για την Κοινωνική Ασφάλιση, αφού εξέλιπε
το αντίπαλο δέος της Σοβιετικής Ένωσης.
• Σ
 τη χώρα μας από το 1992 ξεκίνησαν τα βήματα
προς τα πίσω. Με το ν. 2084/1992 (ν. Σιούφα),
επιβάλλεται εισφορά 6.67% στους μισθούς των
Δ.Υ, υπέρ της κύριας σύνταξης, αποσυνδέεται το
κατώτερο όριο των συντάξεων από τα 20 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη, με αποτέλεσμα
την κατάρρευση των κατώτατων συντάξεων, αυξάνονται τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση στο
Δημόσιο, ΙΚΑ και ΔΕΚΟ, προβλέπεται ειδικό καθεστώς για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 με
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης τα 65, επιβάλλεται
συμμετοχή 25% των ασφαλισμένων στα φάρμακα, κλπ.
• Ε
 πειδή οι εργαζόμενοι με τη μεγαλειώδη κινητοποίηση το 2002 απέρριψαν τις αντιασφαλιστικές
προτάσεις Γιαννίτση, η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ αναδιπλώνεται λίγο και επανέρχεται με το ν. Ρέππα
(ν. 3029/2002), με αλλαγές στο ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς, που καταργούν δικαιώματα και
υπονομεύουν ακόμη περισσότερο το δημόσιο
χαρακτήρα της Κοινωνικής ασφάλισης, διατηρώντας βέβαια τις περισσότερες ρυθμίσεις του ν.
Σιούφα. Με το ν. Ρέππα καταργείται από το 2008
ο υπολογισμός της σύνταξης με το 80% του τελευταίου μισθού και σταδιακά μέχρι το 2017 επιβάλλεται μείωση 1% το χρόνο για να φτάσει στα
70% του Μ. Ο των μισθών της τελευταίας 5ετίας.
Προβλέπεται η ίδρυση επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων και έτσι ανοίγει ο δρόμος για
την ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης,
στη λογική των τριών πυλώνων.
• Μ
 ε το ν. 3863 /2010 Λοβέρδου -Κουτρουμάνη η
σύνταξη διασπάται σε βασική 360€(από 1.1.2015)
και σε αναλογική, ανάλογα δηλ. με τις εισφορές.
Επιβάλλεται νέα σταδιακή αύξηση των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης και αύξηση στις εισφορές.
• Α
 κολουθούν οι μνημονιακές κρατήσεις με τους ν.
4051/2012 και 4093/2012, η οριστική κατάργηση
της 13ης και 14ης σύνταξης(δηλ. των δώρων) από
1. 1 2013, η μείωση του εφάπαξ κατά 38,2%, η
μείωση των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, η μείωση του μερίσματος του ΜΤΠΥ και
ακολουθούν οι ν. Κατρούγκαλου 4336/2015 και
4387/2016 στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου.
• Ο
 ν. 4336/2015 αλλάζει δραστικά τα όρια ηλικίας,
αφήνει κάποιες μεταβατικές διατάξεις των προηγούμενων νόμων και από 1.1. 2022 καταργού-
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νται οι μεταβατικές διατάξεις και τα όρια συνταξιοδότησης είναι τα 62 με 40 συντάξιμα ή τα 67 με
15 χρόνια συντάξιμα (κατώτατο όριο).
• Ο
 ν. 4387/2016 αποτελεί τη συμπύκνωση και κορύφωση όλων των προηγούμενων ανατροπών
και αποβλέπει στη σταδιακή μείωση των συντάξεων μέσα από ένα δαιδαλώδες πλαίσιο, σκόπιμα
βέβαια για να μη μπορεί κανείς να καταλάβει εύκολα την εξαπάτηση. Και βέβαια να μην ξεχνάμε
ότι ο Κατρούγκαλος υποσχόταν αυξήσεις... με το
νέο νόμο του.
• Σ
 υγκεκριμένα: Η κύρια σύνταξη διασπάται σε
Εθνική στα 384€, με 20 χρόνια συντάξιμα και
πάνω, και σε ανταποδοτική που υπολογίζεται
με το Μ.Ο των μισθών από το 2002 μέχρι την
ημέρα συνταξιοδότησης, πολλαπλασιαζόμενο με
ένα ποσοστό αναπλήρωσης, ανάλογα με τα συντάξιμα χρόνια. Η έννοια της πλήρους σύνταξης
δεν υφίσταται πλέον, γιατί στα 40 χρόνια δίνει
42,80% ποσοστό αναπλήρωσης, αλλά συνεχίζει να δίνει μεγαλύτερα ποσοστά και με πάνω
από τα 40 συντάξιμα χρόνια. Ο ν. του Βρούτση
(ν. 4720/28.2.2020) δίνει στα 40 χρόνια ποσοστό
αναπλήρωσης 50% και αυξάνει τα ποσοστά από
30 χρόνια και πάνω, αλλά η «γενναιοδωρία» και
των δύο Υπουργών Κοινωνικής Ασφάλισης εκδηλώνεται στα 40 χρόνια, όταν με την ανεργία και
τη μερική απασχόληση κανένας στο μέλλον δε
θα μπορεί να συμπληρώνει 40 συντάξιμα χρόνια,
αλλά και με προφανή σκοπό να παρατείνουν τον
εργάσιμο βίο των εργαζομένων τουλάχιστον μέχρι τα 40 χρόνια, «οικεία βουλήσει». Επειδή στο
συντάξιμο μισθό τα δώρα έχουν περικοπεί από
1.1.2013, ο συντάξιμος μισθός θα βαίνει μειούμενος και έτσι οι συντάξεις θα μειώνονται, χωρίς
να χρειάζεται και νέα απόφαση(χωρίς να αποκλείεται βέβαια) για την περικοπή τους.
• Η
 Επικουρική σύνταξη πριν την ψήφιση του ν.
4387/2016 ήταν το 20% του τελευταίου Μ.Κ,
κατά την έξοδο από την υπηρεσία. Με το νέο
νόμο, μέχρι 31.12.2014, το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε χρόνο ανέρχεται στο 0,45% επί των
συντάξιμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου και
από 1.1. 2015 εισάγεται η «νοητή κεφαλαιοποίηση», ανάλογα με τις εισφορές του ασφαλισμένου και του προσδόκιμου ζωής. Οι γυναίκες με
μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής έχουν μικρότερη
επικουρική(!). Εισάγεται σιγά- σιγά το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Το πρώτο βήμα για την ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής. Ο νέος τρόπος
υπολογισμού οδήγησε σε νέες μειώσεις της Επικουρικής.
• Η
 Κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει εξαγγείλει την ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής από 1.1 2022 για τους
νέους ασφαλισμένους, των οποίων οι εισφορές
θα μπαίνουν σε ένα κουμπαρά και θα «επενδύονται» σε ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες. Η
Επικουρική θα εξαρτάται από την απόδοση της
«επένδυσης», δε θα έχει καμία εγγύηση και ο
συνταξιούχος μπορεί να βρεθεί χωρίς Επικουρική σύνταξη. Θα έχει την τύχη των συνταξιούχων
στις ΗΠΑ από τη χρεοκοπία (Οκτ. 2001) της EN-

RON, που ένα πρωί βρέθηκαν χωρίς συντάξεις.
Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του τότε Υπουργού Οικονομικών Πολ Ο’ Νιλ «Εταιρείες πάνε
και έρχονται. Οφείλεται και αυτό στη μεγαλοφυΐα του καπιταλισμού»… «Έτσι λειτουργεί
το σύστημα». Οι άνθρωποι παίρνουν σωστές
ή λανθασμένες αποφάσεις και αναλόγως πληρώνουν τις συνέπειες ή γεύονται τους καρπούς».
• Ε
 φόσον οι εισφορές των νέων εργαζομένων θα
επενδύονται και δε θα τροφοδοτούν το ΕΤΕΑΕΠ,
άμεση συνέπεια θα είναι η χρεοκοπία του και η
εξαΰλωση των επικουρικών συντάξεων των ήδη
συνταξιούχων.
• Τ ο ΕΦΑΠΑΞ: Με τα δύο πρώτα μνημόνια μειώθηκε κατά 38,2%. Με το ν. Κατρούγκαλου
υπολογίζεται στο 60% του Μ. Ο των μηνιαίων
αποδοχών των 5 ετών 2009-2013 επί των ετών
ασφάλισης και από 1.1 2014 προβλέπεται η άτοκη επιστροφή των εισφορών. Ο τρόπος υπολογισμού μειώνει το Εφάπαξ κατά 50% και βέβαια
με την πάροδο του χρόνου θα βαίνει μειούμενο,
εφόσον για τους νεότερους ο Μ.Ο των αποδοχών
από 2009-2013 θα μειώνεται.
• Η
 όλη λογική του ασφαλιστικού νόμου της Κυβέρνησης Σύριζα υπακούει στις εντολές και κατευθύνσεις της τρόικας για ένα ασφαλιστικό,
βάσει του οποίου οι συνταξιοδοτικές δαπάνες
όχι μόνο δε θα αυξάνονται, αλλά θα μειώνονται
σταδιακά.
• Η
 Κυβέρνηση της Ν.Δ. βρήκε ένα νόμο ασφαλιστικό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της. Διατήρησε το ν. Κατρούγκαλου και μάλιστα βρήκε
σύμμαχό της το ΣΤΕ. Με απόφαση στις 4.10.2019
το ΣΤΕ (με πρόεδρο την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας) έκρινε συνταγματικό το νόμο,
νόμιμες τις περικοπές των δύο πρώτων μνημονίων των Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Παπαδήμου,
Σημίτη –Βενιζέλου, νόμιμες τις συντάξεις όπως
είχαν διαμορφωθεί το Δεκέμβρη του 2014 θωράκισε συνταγματικά τις περικοπές της 13ης και
14ης σύνταξης (δηλ. των δώρων) και τη σταδιακή μείωση των συντάξεων, τη μείωση δηλ. της
συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ποσοστού του
προϋπολογισμού, όπως απαιτούσε η τρόικα.
• Τ ο μέλλον των συνταξιούχων είναι δυσοίωνο, αν
δεν ανατραπεί ο ισχύων ασφαλιστικός και συνταξιοδοτικός νόμος. Η ανατροπή του και η υπεράσπιση της Κοινωνικής ασφάλισης απαιτεί την
ενότητα όλων των εργαζομένων και συνταξιούχων. Και η ενότητα αυτή βέβαια δεν μπορεί να
επιτευχθεί με συνδικαλιστικές ηγεσίες που ανέχθηκαν την κατεδάφιση της Κοινωνικής Ασφάλισης, αρνήθηκαν να οργανώσουν τους αγώνες
των εργαζομένων και έφτασαν μέχρι του σημείου να είναι συνομιλητές (Παναγόπουλος της
ΓΣΕΕ) με την κ. Λαγκάρντ του ΔΝΤ, που στη Λίμα
του Περού, το 2015, απαίτησε να μην υπερβαίνει
ο Μ.Ο των συντάξεων στην Ελλάδα τα 484 €.

Οι συνάδελφοι συναντιούνται στις κοπές βασιλόπιτας του Συλλόγου
Αθήνα

Εκδηλώσεις
κοπής
βασιλόπιτας
και στην
Επαρχία

15.2.20
Παράρτημα Κέρκυρας

14.2.20 Παράρτημα Ιωαννίνων

1.2.20 Παράρτημα Καβάλας

11.2.20 Παράρτημα Καλαμάτας

2.2.20 Παράρτημα Κομοτηνής

22.2.20 Παράρτημα Λαμίας

26.1.20 Παράρτημα Χανίων

17.1.20 Παράρτημα Βόλου"

Παράρτημα Λάρισας Καρδίτσας Τρικάλων

30.1.20 Παράρτημα Θεσσαλονίκης
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Τα ΜΜΕ παρουσιάζουν τους αγώνες
Οι πορείες, οι συγκεντρώσεις, η παρουσία σε δημοσιογραφικά πάνελ έκαναν γνωστά σε όλους τα αιτήματα των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας
όπως και την απόφασή μας να τα διεκδικήσουμε. Η πίεση που ασκείται για τη λύση των αιτημάτων μας είναι παραπάνω από σημαντική.

ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ

1) h
 ttps://youtu.be/gnte4pE8nlA (Π. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗΣ
ΣΤΟ BLUE SKY 4/6/2019

Παρουσιάσεις
στην
τηλεόραση

2) h
 ttps://youtu.be/1D5CRJbfB24 ή και στο σάιτ του ΣΣΕΜ
https://www.ssem.gr/967-19-7-2020-contra-channel
(KONTRA Channel στην εκπομπή KONTRA news (60)’
με τον Κωνσταντίνο Μαραβελίδη 19/7/2020)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

•

21.07.2020

ΤΟ ΒΗΜΑ

•

18.07.2020

ΣΤΟ ΒΟΛΟ

•

21.07.2020

LIBERAL

•

21.07.2020

ZOUGLA

•

21.07.2020

newsbeast

•

21.07.2020

3) https://youtu.be/Tf6-xWVgNA4 (ΣΚΑΙ)
4) http://www.enallaktikos.gr/Article/53281/aithmasyntaxioyhwn-emporikhs-trapezas-epanaforasyntaxewn-sta-pro-toy-n4387/2016-epipeda (Αίτημα
συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Για ένα καταστατικό πιο δημοκρατικό

με κατοχύρωση της ενημέρωσης, της συμμετοχής
και της αξίας της γνώμης των συναδέλφων

Σ

αν επιτροπή καταστατικού μας δόθηκε η δυνατότητα με τη συζήτηση που
κάναμε για παραπάνω από ένα μήνα, να προβληματισθούμε με ποιες διατάξεις θα κωδικοποιήσουμε στο Καταστατικό του Συλλόγου αυτό που ομόφωνα εκτιμήσαμε ότι χρειάζεται περισσότερο από όλα να ενισχυθεί, πως
δηλαδή διασφαλίζεται, ότι οι αποφάσεις και οι ενέργειες του Συλλόγου,
εκφράζουν, έχουν την σύμφωνη γνώμη, ελέγχονται και θα υλοποιηθούν, από την πλειοψηφία των μελών.

Γ. Eνημέρωση
των
συναδέλφων
και διαφάνεια
στη λήψη των
αποφάσεων των
οργάνων του
Συλλόγου:

Κύριος στόχος λοιπόν σε αυτή την τροποποίηση είναι η όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου σε όλες τις συλλογικές διαδικασίες και η θεσμοθέτηση αυτής της συμμετοχής.

Καθιέρωση
ανοιχτών συνεδριάσεων
των
οργάνων
του
Συλλόγου (Διοικητικού Συμβουλίου, Πανελλαδικών συναντήσεων παραρτημάτων), με προηγούμενη έγκαιρη δημοσίευση της ώρας, του τόπου και των θεμάτων τα οποία
θα συζητηθούν, με ελεύθερη φυσική παρουσία και ταυτόχρονη χρήση των
σύγχρονων μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής.

Κύριες τροποποιήσεις που προτείναμε:
Α. Θεσμοθέτηση μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών
Με δεδομένο ότι είμαστε Πανελλαδικός Σύλλογος Συνταξιούχων, που σημαίνει ότι λόγω απόστασης και λόγω ηλικιακών προβλημάτων μετακίνησης,
πολλά από τα μέλη του Συλλόγου μολονότι επιθυμούν, δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και στις αποφάσεις του σωματείου μας, προτείναμε την θεσμοθέτηση της απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών, τόσο
για την συμμετοχή στις αρχαιρεσίες, όσο και την έκφραση της θέλησης (π.χ.
δημοψήφισμα) με την:
• χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων στις Γενικές Συνελεύσεις (τηλεδιασκέψεις) και τις αρχαιρεσίες (ηλεκτρονική ψηφοφορία),
• καθιέρωση επιστολικής ψήφου.
Β. Kαλύτερη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου:
Aύξηση του αριθμού των μελών Δ.Σ. σε 15.
• Ενίσχυση της συμμετοχής της περιφέρειας στη Διοίκηση του Συλλόγου
με την καθιέρωση ποσόστωσης 30% στις υποψηφιότητες, για τα όργανα του
Συλλόγου, συναδέλφων από την επαρχία.
• Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, στα όργανα
του Συλλόγου, με την καθιέρωση ποσόστωσης φύλου 40% στη σύνθεση των
ψηφοδελτίων.
• Ρητή απαγόρευση λήψης αμοιβής για την συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα όργανα και επιτροπές του Συλλόγου, για λόγους διαφύλαξης
της τιμής και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο μας.
Η κατάληψη θέσεων ευθύνης σημαίνει προσφορά σε εθελοντική βάση.
24 | ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δ. Eνίσχυση της συμμετοχής της Περιφέρειας στη Διοίκηση του
Συλλόγου:
Θεσμοθέτηση των Τοπικών Παραρτημάτων και του τρόπου λειτουργίας των.
Καθιέρωση κοινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τους
εκπροσώπους των περιφερειακών παραρτημάτων μία φορά το χρόνο
(Συμβούλιο Επαρχίας) για να τεθούν τα ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα
τους συναδέλφους της επαρχίας και να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό του Συλλόγου, με εισηγητική αρμοδιότητα, στο αμέσως επόμενο συνερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ε. Θεσμοθέτηση της μεγαλύτερης συμμετοχής των συναδέλφων
Κατοχυρώνεται η λειτουργία επιτροπών (Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Δανείων) με εισηγητικό χαρακτήρα, ελεύθερη συμμετοχή των συναδέλφων, ανοικτές συνεδριάσεις, και δημοσιοποίηση των εργασιών τους στα
μέσα επικοινωνίας του Συλλόγου.
Πιστεύουμε ότι αυτές οι τροποποιήσεις οχυρώνουν την Δημοκρατική
Λειτουργία του Συλλόγου μας κι ελπίζουμε να ψηφιστούν από τους συναδέλφους.
Για την επιτροπή καταστατικού
Ζέλα Φυκούρα

