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Ανακοίνωση Νο 22 
 

 

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/11/2019) 

 

 Συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφάλισης  της ΤτΕ την Παρασκευή 22/11/2019 και ώρα 17:00 

υπό την προεδρία του κ. Διοικητή και τη συμμετοχή της Διευθύντριας Ανθρωπίνου Δυναμικού και 

Οργάνωσης, του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών, του Διευθυντή Συστημάτων Πληρωμών, των 

Προέδρων ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ, του Γεν. Γραμματέα του ΣΥΤΕ και της Κυβερνητικής Επιτρόπου, με θέμα 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων υπολογισμού συντάξεων του προσωπικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος».  

 Τα βασικά ζητήματα που ρυθμίστηκαν αφορούν: α) την απονομή σύνταξης  για όσους 

συνταξιοδοτούνται μετά την 1/1/2015, οπότε διευθετείται η εκκρεμότητα του «έναντι 

σύνταξης». β) Τα ανώτατα όρια συντάξεων όπου προσαρμόζονται με το προβλεπόμενο ισχύον 

από την κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία ανώτατο όριο. Δηλαδή το πλαφόν της κύριας σύνταξης 

των 2.773€ που ισχύει σήμερα αναπροσαρμόζεται σε 4.608€ όπως προβλέπει η σχετική 

νομοθεσία. Η ως άνω θετική ρύθμιση αφορά και τους ήδη συνταξιούχους της ΤτΕ.  

Η εισήγηση ψηφίστηκε ομόφωνα από το σύνολο των μελών του Συμβουλίου Ασφάλισης και 

η επίτροπος του αρμόδιου Υπουργείου δεν διατύπωσε καμία ένσταση.  

Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων απαιτείται επιπρόσθετα έκδοση 

υπουργικής απόφασης από τον αρμόδιο Υπουργό, όπως προβλέπει η σχετική διάταξη του Νόμου 

3863/2010. 

Αντιλαμβάνεται ο κάθε καλοπροαίρετος συνάδελφος την ειδικότερη σημασία που θα 

προσδώσει μια τέτοια εξέλιξη, της αποδοχής δηλαδή του ασφαλιστικού καθεστώτος της ΤτΕ 

από τον ίδιο τον Υπουργό με την υπογραφή του, παραμονές μάλιστα της κατάθεσης του 

γενικότερου ασφαλιστικού νομοσχεδίου… 

Πριν τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφάλισης συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συλλόγου μας (Παρασκευή 22/11/2019 και ώρα 11:00 π.μ.) με θέμα τη σχετική εισήγηση των δύο 

θεμάτων που προαναφέραμε. Μετά από διεξοδική συζήτηση για τα θέματα της απονομής σύνταξης 

και της καθιέρωσης του ανώτατου πλαφόν συντάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο με επτά (7) θετικές 

ψήφους επί δέκα (10) παρόντων, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του ΣΣΤΕ, ο οποίος είναι μέλος 

του Συμβουλίου Ασφάλισης, να υπερψηφίσει την εισήγηση. Ο σύμβουλος των «Εν Δράσει» Κ. 

Ευσταθίου και ο σύμβουλος της «Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας» Ικ. Πετρόπουλος απεχώρησαν λίγο 

πριν τη ψηφοφορία και τη λήξη της διαδικασίας, ο συνάδελφος της ΕΣΑΚ-Σ Ι. Βαμβακούσης ψήφισε 

τη δική του πρόταση.  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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