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Συγκέντρωση Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας 

στο Υπουργείο Εργασίας  

την Πέμπτη 16.2.2023, ώρα 12:00’ μεσημβρινή 

 

14/2/2023 

Προωθούμε το Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Συνταξιούχων 

Εμπορικής Τράπεζας με τα αιτήματα για την κινητοποίησή τους 

την Πέμπτη 16/02/2023.  Ως Ομοσπονδία καλούμε την 

κυβέρνηση να δώσει λύση στα συγκεκριμένα, απόλυτα 

τεκμηριωμένα, δίκαια αιτήματα των μελών μας συνταξιούχων 

της Εμπορικής Τράπεζας.  Όλοι οι τραπεζοϋπάλληλοι 

καταβάλαμε μεγάλες σε  απόλυτο ύψος και ποσοστό εισφορές, αν 

όχι τις μεγαλύτερες από από όλους εργαζόμενους. Σήμερα ως 

συνταξιούχοι δεν αποδεχόμαστε την διακριτική σε βάρος μας 

μεταχείριση με διάφορα «επιχειρήματα» που μας οδηγούν σε 

εξαιρέσεις από τους εφαρμοζόμενους νόμους. 

    

Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου πραγματοποιούμε συγκέντρωση, 

ώρα 12:00 μεσημβρινή, στη Σταδίου 29 καθώς αναμένουμε τις 

απαντήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας & 

Κοινωνικών Υποθέσεων και την θετική ανταπόκρισή της για την 

επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας. 
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Με τον διάλογο κατά τις συναντήσεις μας με τους αρμόδιους κ.κ. 

Υπουργούς και την κα Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

καθώς και τα αναλυτικά υπομνήματα του Συλλόγου μας, 

καταδείξαμε τόσο τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές που έχουμε 

διαχρονικά καταβάλει, όσο και τις διακρίσεις σε βάρος μας. Με 

βάση αυτά έχουμε τεκμηριώσει τα δύο κύρια αιτήματα των 

συνταξιούχων του ταμείου μας (ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ, Εμπορικής 

Τράπεζας). 

Ζητάμε: 

 

1.  

Την αποκατάσταση των συντάξεων του ταμείου μας στο ύψος του 

ποσού που είχαν διαμορφωθεί προ της εφαρμογής του 

αντισυνταγματικού επανυπολογισμού με σύμφωνα το άρθρο 73Α 

του Ν.4387/2016 (Νόμος «Κατρούγκαλου»). Με αυτή την 

νομοθετική παρέμβαση όχι μόνο έχουμε υποστεί δυσμενέστερη 

μεταχείριση από κάθε άλλη κατηγορία με τη μείωση των 

παροχών, αλλά αποτελούμε πλέον μέρος μιας ελάχιστης 

μειοψηφίας συνταξιούχων στους οποίους εξακολουθεί να 

εφαρμόζεται  η μέχρι σήμερα προσβολή του δικαιώματός τους 

στις παροχές που είχαν. Παροχές για τις οποίες κατέβαλλαν στο 

ακέραιο υψηλότατο τίμημα ως εργαζόμενοι μέσω των 

ασφαλιστικών εισφορών. 

Οι 5.000 συνταξιούχοι της Εμπορικής, που έχουμε υποστεί την 

επιπλέον αυτή μείωση, μετά και από τις προηγούμενες 

αλλεπάλληλες μνημονιακές περικοπές των συντάξεων, δεν ζητάμε 

ευνοϊκή μεταχείριση. Ζητάμε ισότιμη αντιμετώπιση με τους 

άλλους 250.000 συνταξιούχους που, τον Ιούνιο 2020, 

αποκαταστάθηκαν οι επικουρικές τους συντάξεις. 

Επτά χρόνια μετά την περικοπή που υποστήκαμε, το 2016, στις 

συντάξεις μας και ακόμη δεν έχουμε δικαιωθεί, όταν όλα τα 

κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα από τον Οκτώβριο 2017, στην 

εκδήλωση του Συλλόγου μας στην Παλαιά Βουλή, δήλωσαν τη 

συμφωνία τους με το δίκαιο του αιτήματός μας.  

 



2. 

Την απονομή των επικουρικών συντάξεων των ασφαλισμένων  

προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ -για όσους καταθέτουν αίτηση 

και συνταξιοδοτούνται από το ΕΤΕΑΕΠ από 1.1.2015 και μετά- 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τον υπολογισμό της 

προσαύξησης και όχι να εξομοιωθούν με συνταξιούχους  του  

κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους οποίους είχαν 

καταβληθεί εισφορές 6%. 

Ο υπολογισμός επικουρικών συντάξεων πρέπει να γίνει με 

βάση τις αυξημένες εισφορές που κατέβαλλαν οι ασφαλισμένοι 

στο ΤΕΑΠΕΤΕ, οι οποίες έφτασαν στον 14,7%.  Μα αυτά τα υψηλά 

ποσοστά, από τα υψηλότερα όλων των ταμείων επικουρικής, 

υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές επί του συνόλου των 

πάσης φύσεως αποδοχών αποδοχών. 

Από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις προβλέπεται 

ανταποδοτικότητα και αναλογία μεταξύ αφενός των εισφορών 

(εργατικών και εργοδοτικών) που καταβλήθηκαν για τη 

χρηματοδότηση της επικουρικής σύνταξης και αφετέρου του 

ύψους της παροχής που καταβάλλεται τελικά στον δικαιούχο. 

Σημειώνεται πως δεν τίθεται κανένα θέμα ευνοϊκότερης 

αντιμετώπισης, αλλά αίτημα να σταματήσει ο περιορισμός των 

παροχών μιας μικρής μερίδας συνταξιούχων (των προερχόμενων 

από το ΤΕΑΠΕΤΕ) κατ’ απόκλιση από τα ισχύοντα για άλλους 

συνταξιούχους που επιβαρύνθηκαν με πολύ μικρότερες εισφορές.  

 

 

 

 


