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2019-2020: ΜΙΑ ΔΙΕΤΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

 Ο Σύλλογός μας για μια ακόμη διετία, ξεπερνώντας τις ιδιαίτερα δύσκολες κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας, κατόρθωσε να βρει λύσεις σε μια 

σειρά θεμάτων και εκκρεμοτήτων που απασχολούσαν τους συνταξιούχους του χώρου μας όπως 

αναλυτικά παρουσιάζουμε: 

 

❖ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΙΣ 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Μετά την απόφαση 9/22.11.2019 του Συμβουλίου Ασφάλισης της ΤτΕ για την Απονομή σύνταξης και 

την Άρση του πλαφόν ακολούθησε η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση (16/1/2020)  η οποία 

θεσμοθέτησε τον τρόπο απονομής κύριας σύνταξης για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την 

1/1/2015 καθώς και την αύξηση του πλαφόν από 2.773€  σε 4.608€ όπως προβλέπει η σχετική 

νομοθεσία.  Η θεσμοθέτηση του νέου τρόπου απονομής σύνταξης διασφαλίζει με τον καλύτερο 

τρόπο το σύνολο των ασφαλισμένων του χώρου μας καθότι πριν την κατάθεση του γενικότερου 

ασφαλιστικού νομοσχεδίου ο αρμόδιος Υπουργός με την υπογραφή  του αποδέχεται το ιδιαίτερο 

ασφαλιστικό καθεστώς της ΤτΕ!!! 

❖ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 11ΜΗΝΟΥ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΤτΕ 

Μετά  τη συμφωνία  του κ. Διοικητή  με τον  Πρόεδρο  του Συλλόγου (25/9/2020) το θέμα των 

αναδρομικών συμπεριελήφθη στην ημερησία διάταξη του Γενικού Συμβουλίου, το οποίο στη 

συνεδρίασή του τη Δευτέρα 5/10/2020 αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση του 11μήνου των 

αναδρομικών και στους συνταξιούχους της ΤτΕ. Παρόλο ότι η απόφαση της πιλοτικής δίκης του 

ΣτΕ (14/7/2020)  αφορούσε τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ θεωρούσαμε τη σχετική απόφαση 

του Γενικού Συμβουλίου  ως επιβεβλημένη καθόσον τυχόν μη χορήγησή τους θα συνιστούσε άνιση 

μεταχείριση των συνταξιούχων της ΤτΕ σε σχέση με τους υπόλοιπους συνταξιούχους του ιδιωτικού 

τομέα. Η ίδια συμφωνία θα επιδιωχθεί όταν κοινοποιηθεί η απόφαση του ΣτΕ που εκκρεμεί για την 

επιστροφή των δώρων και επιδομάτων αδείας για το 11μηνο σε κύρια και επικουρική σύνταξη για τους 

συνταξιούχους του ΕΦΚΑ. 

❖ Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ  

Θεωρούμε ότι έχει γίνει πλέον αντιληπτό από τους περισσότερους συναδέλφους ότι η κατάσταση όπως 

έχει διαμορφωθεί σχετικά με την επίλυση του θέματος της παύσης των αντισυνταγματικών κρατήσεων 

οφείλεται κατά βάση στη διαχρονική αντίθεση του Υπουργείου Οικονομικών, τόσο επί 

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ όσο και επί κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία στη σημερινή συγκυρία 
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εκδηλώνεται απροκάλυπτα και από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο 

Σύλλογός μας, εκτός από την εξωδικαστική προσπάθεια που καταβάλλει, επιδιώκει και  μέσα από τη 

διαδικασία της δικαστικής οδού να βρει λύση ώστε να παρακάμψει τις πολιτικές αντιρρήσεις. Με τη 

δέουσα σοβαρότητα και τις εμπεριστατωμένες προτάσεις, ισχυρισμούς των Νομικών Συμβούλων μας 

καθώς και της γνωμοδότησης της δικηγόρου Αθηνάς Πετρόγλου πετύχαμε μια απόφαση θετική για τα 

συμφέροντα των συνταξιούχων, όπου το δικαστήριο έκανε δεκτά τα εξής: 

•  Ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, ως φορέας ασφάλισης του προσωπικού της, δεν 

περιλαμβάνεται στις διατάξεις του ν. 4387/2016 με τον οποίο συστάθηκε ο Ε.Φ.Κ.Α. και 

συνακόλουθα, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του ν. 

4387/2016, περί αναπροσαρμογής των καταβαλλομένων συντάξεων στους συνταξιούχους 

της Τ.τ.Ε., οι οποίοι δεν κατέστησαν συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α. και έχουν εξαιρεθεί από τον 

επανυπολογισμό των συντάξεων.  

• Ότι, οι μειώσεις που επιβλήθηκαν στη σύνταξή μας, κατά το χρονικό διάστημα από 

11-6-2015 και εφεξής, καθώς και η μη καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας, κατ’ 

εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων των ν. 4051/2012 και ν. 4093/2012 είναι ΜΗ 

ΝΟΜΙΜΗ. 

• Ότι στοιχειοθετείται, ευθύνη της Τράπεζας να επανορθώσει τη ζημία  που έχουμε 

υποστεί από τις περικοπές αυτές. 

• Ότι η Τράπεζα οφείλει τόκους υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής τόσο επί των ποσών 

των κύριων συντάξεων που καταβλήθηκαν, αναφορικά με το χρονικό διάστημα από 11/6/2015 

έως 12/5/2016 (αναδρομικά 11μηνου), όσο και για το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.  

• Ότι η Τράπεζα οφείλει επιδόματα εορτών και αδείας,  για το χρονικό διάστημα από 

11.6.2015 έως και την 30.4.2018 (ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής), ύψους 800 ευρώ κατ΄ 

έτος (200 ευρώ για επίδομα αδείας, 200 ευρώ για επίδομα Πάσχα και  400 ευρώ για επίδομα 

Χριστουγέννων) σε όσους συνταξιούχους έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον το 

σύνολο των καταβαλλόμενων σε αυτούς συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων 

εορτών και αδείας και υπολογιζόμενων σε δωδεκάμηνη βάση, δεν υπερέβαιναν κατά μήνα το ποσό των 

2.500 ευρώ (Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ 1283/2012). 

• Ότι οι συνταξιούχοι - ενάγοντες δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση για την 

αποκατάσταση της ηθικής τους βλάβης ύψους 300 Ευρώ ο καθένας με το νόμιμο τόκο μέχρι 

την ολοσχερή τους εξόφληση,  καθώς η Τράπεζα εξακολούθησε να παρακρατά τις παράνομες 

μειώσεις και μετά την έκδοση  των αποφάσεων Ολομ. ΣτΕ 2287-2288/2015, και μάλιστα 

για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών (11-6-2015 έως 30-4-2018), 

 

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι έχουν κοινοποιηθεί στο δικηγορικό γραφείο της κας Φιλιπποπούλου 

Γεωργίας, που έχει αναλάβει την εκδίκαση των αγωγών των μελών του Συλλόγου μας, 31 κλήσεις 

που αναφέρονται σε εκδικάσεις στο Μονομελές και Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο και 

αφορούν περισσότερους από 1.500 συναδέλφους. Οι αγωγές όπως προκύπτει από τις 

παραπάνω κλήσεις θα συζητηθούν τον Δεκέμβριο του 2021 και τον Ιανουάριο του 2022. 
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❖ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΑΣ. 

Αφορά την περίοδο 1/1/21 -31/12/22 

Μετά τη συνάντηση του Προέδρου  του Συλλόγου Συνταξιούχων με τον κ. Διοικητή τη Δευτέρα 

30/4/2018 με σκοπό τη διευθέτηση της αποπληρωμής των δανείων και τη μείωση των επιτοκίων, ο 

κ. Διοικητής έκανε τελικά αποδεκτή την πρόταση του Συλλόγου για την επιμήκυνση του χρόνου 

αποπληρωμής των δανείων (Α’ και Γ’ κατηγορίας) για το σύνολο των δανειοδοτηθέντων συναδέλφων 

για  3 χρόνια  (από 1/1/20 έως 31/12/22). 

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις όλων των κατηγοριών δανείων: 

α) Επιτόκια 

Για τα στεγαστικά δάνεια Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας υπήρξε μείωση του επιτοκίου και για τα τρία δάνεια  

αντίστοιχα κατά 0,25%. 

Για τα δάνεια μισθών, μείωση επιτοκίου κατά 0,75%. 

Για τα δάνεια εξόφλησης συμβολαιογραφικών, μείωση επιτοκίου κατά 0,75%. 

Οι μειώσεις των επιτοκίων ισχύουν από 1/5/2018. 

β) Παράταση εξόφλησης 

Για τα στεγαστικά δάνεια Α’ και Γ’ κατηγορίας παρατείνεται η εξόφλησή τους κατά (3) τρία χρόνια 

με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα. Μετά τη λήξη της συμφωνίας (31/12/2019) η νέα 

συμφωνία παρατείνεται μέχρι 31/12/2022. 

Για τα στεγαστικά δάνεια Β’ κατηγορίας (επισκευαστικά) συμφωνήθηκαν τα εξής: Από 1/1/2020 το 

ποσοστό αποπληρωμής θα αφορά το 50% της μηνιαίας δόσης του δανείου. Από 1/1/2022 η μηνιαία 

δόση επανέρχεται στο 100%.  

Για τα δάνεια μισθών συμφωνήθηκαν τα εξής: Από 1/1/2020 η μηνιαία δόση θα αφορά το 50% 

του δανείου. Από 1/1/2022 η μηνιαία δόση θα ανέλθει στο 70% και από 1/1/2024 η μηνιαία δόση 

θα επανέλθει κανονικά στο 100%. 

❖ ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. 

α) Καθολικό Δάνειο. Επαναχορηγήθηκε το εν λόγω δάνειο ύψους 2,5 κύριων και επικουρικών 

συντάξεων, με ευνοϊκούς όρους, το Φεβρουάριο του 2020, με ετήσιο επιτόκιο 1,5%, το οποίο αποτελεί 

ετήσιο ασφάλιστρο και εξοφλείται σε 48 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.   

β) Δάνειο 4 συντάξεων (κύριων και επικουρικών) με πλαφόν τις 5.000€ που χορηγήθηκε το 

2013 και προέβλεπε την αποπληρωμή του σε 4 χρόνια, επιμηκύνθηκε η εξόφλησή του σε 7 χρόνια και 

οι δόσεις από 48  έγιναν 84. Μετά την εξόφληση του ξεκίνησε εκ νέου η χορήγησή του τον Οκτώβρη 

του 2020.  

γ) Δάνειο 3 κύριων ακαθάριστων συντάξεων έχει τη δυνατότητα να το ζητήσει εκ νέου κάθε 

συνάδελφος αφού αποπληρώσει τα 2/3 του εν λόγω δανείου. 

Ο κος Διοικητής έκανε δεκτό το αίτημα του Συλλόγου μας για μείωση του επιτοκίου και των δύο 

παραπάνω δανείων κατά 1% για το (α) και 1,5% για το (β). 

❖ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Αφορά την περίοδο 1/1/23-31/12/26 

Μετά τη συνάντηση του Προέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων με τον κ. Διοικητή την Πέμπτη 

3/6/2021 και τη δέσμευσή του ότι «όποια συμφωνία υπάρξει για τα στεγαστικά δάνεια των 

εργαζομένων θα αφορά και τους συνταξιούχους της ΤτΕ», είχαμε δεσμευτεί ότι μετά την 

υπογραφή της απαιτούμενης Πράξης Διοικητή θα κυκλοφορήσει αναλυτική ανακοίνωση για την 

πλήρη ενημέρωση των συναδέλφων (Ανακ.  Νο50/7.6.2021). 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την υπογραφή της Π.Δ. εγκρίθηκαν τα εξής:  

Δάνεια συνταξιούχων, οι εγκρίσεις των οποίων δόθηκαν όσο αυτοί ήταν στην ενεργό 

υπηρεσία. 
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Για τα στεγαστικά δάνεια Α’ και Γ’ κατηγορίας παρατείνεται ο χρόνος καταβολής μειωμένων δόσεων 

κατά (4) τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη της προηγούμενης συμφωνίας  (31/12/2022) και η νέα 

συμφωνία επεκτείνεται μέχρι 31/12/2026. Συγκεκριμένα: 

Για τα (3) τρία πρώτα χρόνια μέχρι 31/12/2025 η συμφωνία παρατείνεται με τις ίδιες 

προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα, δηλαδή θα καταβάλλεται το 30% της συνολικής μηνιαίας δόσης.  

Για τον (1) ένα χρόνο από 1/1/2026 μέχρι και 31/12/2026 θα καταβάλλεται το 50% της 

συνολικής μηνιαίας δόσης.  

 Ο κάθε συνάδελφος αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικές είναι οι παραπάνω ρυθμίσεις για την 

ενίσχυση του εισοδήματος ενός σημαντικού αριθμού συναδέλφων συνταξιούχων. Ταυτόχρονα, η 

διευθέτηση του χρόνου εξόφλησής τους πριν τη λήξη της συμφωνίας (31/12/2022), δίνει την 

ευχέρεια στους δανειοδοτούμενους να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους όρους της νέας 

συμφωνίας, ώστε να εκλείψει η όποια δικαιολογημένη ανησυχία και ανασφάλεια υπάρχει. 

❖ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ 

Ο Σύλλογός μας στα πλαίσια του ενδιαφέροντος και προς τα έμμεσα μέλη του απέστειλε επιστολή 

(31/8/21) στο αρμόδιο Τμήμα της Τράπεζας σχετικά με την άμεση ρύθμιση των διαφοροποιήσεων που 

παρατηρούνται μεταξύ των συνταξιούχων της ΤτΕ και συνταξιούχων άλλων ασφαλιστικών φορέων. 

Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος του ΣΣΤΕ συναντήθηκε με όλα τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη για την 

προώθηση του σχετικού θέματος.  Οι ρυθμίσεις αφορούσαν: 

1. Αναπροσαρμογή σύνταξης λόγω θανάτου από 60% που χορηγείται σήμερα στο 70%. 

2. Αναπροσαρμογή των ετών έγγαμου βίου για τη χορήγηση σύνταξης χηρείας  λόγω 

θανάτου συνταξιούχου από τα 5 έτη  που ισχύουν σήμερα στα  3 έτη. 

3. Επέκταση του δικαιώματος χορήγησης σύνταξης στα τέκνα  του αποβιώσαντος 

ασφαλισμένου ή συνταξιούχου  μέχρι και το 24ο έτος  της ηλικίας τους, όχι μόνο όταν σπουδάζουν, 

όπως ισχύει σήμερα, αλλά σ’ όλα τα τέκνα αυτής της ηλικίας ανεξαρτήτως σπουδών. 

4. Χορήγηση σύνταξης χηρείας στον δικαιούχο όταν εργάζεται ή αυταπασχολείται στην 

ΤτΕ και λαμβάνει ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου θα πρέπει  ο χρόνος για τον οποίο λαμβάνει 

αποδοχές (με υποχρεωτική παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών) να θεωρείται 

συντάξιμος για την ιδίω δικαιώματι σύνταξή του. 
 

Την Πέμπτη 30/9/2021 συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφάλισης της ΤτΕ με τη συμμετοχή της 

Κυβερνητικής Επιτρόπου, όπου συμφωνήθηκαν οι παραπάνω τροποποιήσεις του αρθ. 8 του 

καταστατικού του πρώην Ταμείου Συντάξεων. Σύμφωνα με τη γνωστή πρόβλεψη του αρ.64 του 

Ν3863/10 θα ακολουθήσει Υπουργική Απόφαση για την τελική έγκριση των τροποποιήσεων του 

σχετικού άρθρου. 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Με αίσθημα ευθύνης, σοβαρότητας και ιεράρχησης των στόχων προχωρήσαμε στην 

επίλυση όλων των παραπάνω θεμάτων προς όφελος του συνόλου των συνταξιούχων του χώρου μας. 

Πιστεύουμε ότι  η αποκατάσταση της ομαλότητας στο Σύλλογο και η προστασία των 

κεκτημένων των τελευταίων χρόνων  είναι υποχρέωση που αφορά  όλους μας. θα πρέπει με την 

ψήφο μας στις  επικείμενες εκλογές  να αποδοκιμάσουμε  και να  απομονώσουμε ακραίες και 

επικίνδυνες πρακτικές συνδικαλιστικού αριβισμού που οδηγούν σε  ανεπιθύμητες  και  ανεξέλεγκτες 

καταστάσεις για όλους μας. 
     

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΤΗ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι 

Γοζαδίνος Γιάννης, Κλητοράκη Ελένη,  Χαϊδούτης Στέλιος,  Αβαγιανός Θανάσης, Πέτρου Παναγιώτης 


