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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 23 
 

 
 

 
 

  

 

 Η ψήφιση του Ν. 4387/2016 και η υπουργική απόφαση που ακολούθησε μετά 25 ημέρες 

περίπου (7.6.2016), ξεκαθαρίζουν το αρνητικό τοπίο για το σύνολο των ασφαλισμένων της 

Τραπέζης Ελλάδος. 

 Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση που υπογράφεται από τον Υφυπουργό Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αν.Πετρόπουλο και από τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομικών κ. Γεωργ. Χουλιαράκη, κάνει ρητή αναφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος 

σε τέσσερα (4) σημεία και τη συνδέει με συγκεκριμένες διατάξεις και άρθρα του νόμου 4387/16.  
 

Συγκεκριμένα:  
 

 Άρθρο 1: Επανυπολογισμός κύριων συντάξεων. 

1. Κάθε καταβαλλόμενη ή καταβλητέα κατά την 12/5/2016 κύρια σύνταξη, πλην των συντάξεων 

του ΟΓΑ, η οποία χορηγήθηκε με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, επανυπολογίζεται 

από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) μετά την έναρξη της λειτουργίας του ή τους 

αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης το Δημόσιο και την Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) πριν 

από την έναρξη αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 13, 14, 27, 28, και 33, ** του Ν. 4387/2016  και 

σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα. 

………………………………………… 

3. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 

12/5/2016 συντάξεων από φορείς κύριας ασφάλισης εποπτείας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Τράπεζα της Ελλάδος, ως συντάξιμες αποδοχές 

λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η καταβληθείσα σύνταξη. 

Στις περιπτώσεις που ο συντάξιμος μισθός συνδέεται με ασφαλιστικές κατηγορίες ή με 

ασφαλιστικές κλάσεις ή με τεκμαρτά ποσά, αυτός υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα 

τιμή τους κατά την 31/05/2016. Στις λοιπές περιπτώσεις, ο συντάξιμος μισθός λαμβάνεται σε 

τρέχουσες τιμές με τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων που ίσχυαν πριν την 

εφαρμογή του Ν. 4387/2016, όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία 

συνταξιοδότησης ως την ημερομηνία 31/05/2016.  



Άρθρο 2: Επιβεβαίωση των στοιχείων που απαιτούνται για τον 
επανυπολογισμό σύνταξης. 
……………………………………. 

2.  Για την επιβεβαίωση της πληρότητας και της ορθότητας των απαιτούμενων για την 

αναπροσαρμογή στοιχείων, ο ΕΦΚΑ ή οι αρμόδιοι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο ή 

η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) επανυπολογίζουν το ύψος της χορηγηθείσας σύνταξης σύμφωνα με 

τις καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή του Δημοσίου και τις λοιπές 

γενικές και ειδικές ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το συντάξιμο μισθό, το 

χρόνο ασφάλισης, το συντελεστή αναπλήρωσης, τη μείωση λόγω ορίου ηλικίας και τα λοιπά 

στοιχεία της σύνταξης που βρίσκονται καταχωρισμένα στο οικείο πληροφοριακό σύστημα. 

…………………………………… 

5. Η καταχώριση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και ο επανυπολογισμός όλων των κύριων 

συντάξεων, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, οι οποίες χορηγήθηκαν με προγενέστερες του Ν. 

4387/2016 αποφάσεις των συγχωνευόμενων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ Φορέων, Τομέων, 

Κλάδων και Λογαριασμών, του Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) πραγματοποιείται 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. 

** Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση τα άρθρα του Ν.4387/2016 που αφορούν και την 

Τράπεζα της Ελλάδος είναι: 

 

Άρθρο 7: Εθνική Σύνταξη. 

Άρθρο 8: Ανταποδοτική Σύνταξη (Με τα νέα μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης σύμφωνα με τα 

χρόνια ασφάλισης). 

Άρθρο 13: Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης (πλαφόν): Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά και το 

πλαφόν των 2.000 € (μικτά) για την κύρια σύνταξη και το πλαφόν των 3.000 € (καθαρά) για το 

άθροισμα κυρίων και επικουρικών συντάξεων.  

Άρθρο 14: Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων. 

Άρθρο 27: Εφαρμογή κοινών κανόνων ασφαλισμένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (δεν 

ισχύει πλέον ότι οι ρυθμίσεις των άρθρων 4-20 του κεφ. Β΄ εφαρμόζονται στους φορείς, τομείς, 

κλάδους, και λογαριασμούς που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α.). 

Άρθρο 28: Ανταποδοτική σύνταξη. 

Άρθρο 33: Αναπροσαρμογή συντάξεων- προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων. 

Άρθρο 92: Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) 

Το συγκεκριμένο άρθρο προϋπήρχε στο νόμο 4387/2016 και αναφέρει τις προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του επιδόματος (ΕΚΑΣ) και την τμηματική περικοπή του 

μέχρι να καταργηθεί ολοσχερώς το 2019. 

 

Δεν θίγουμε καθόλου αυτή τη χρονική στιγμή την αναφορά που κάνει η υπουργική απόφαση για 

τον επαναϋπολογισμό των κύριων συντάξεων, καθ΄ ότι είναι ένα θέμα αρκετά πολύπλοκο που 

χρειάζεται ειδικότερη προσοχή και υπευθυνότητα και θα πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψιν όλες οι επί 

πλέον παράμετροι που αφορούν τους ασφαλισμένους της ΤτΕ. …… 

 



Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, 
 

ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ  !!!!! 

 

 Συνάδελφοι,  

Υπενθυμίζουμε  σ΄ όλους τη θέση του Συλλόγου μας στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 22/12.5.2016 

ημερομηνία ψήφιση του νέου Νόμου 4387/12.5.2016 συγκεκριμένα αναφέραμε: 

«………… 

Οφείλουμε να περιμένουμε  τη δημοσίευση του αντίστοιχου ΦΕΚ και την κατάθεση των 

πρώτων ερμηνευτικών εγκυκλίων, ώστε να έχουμε μια  πλήρη και σαφή εικόνα για το σύνολο του 

νόμου. Όταν  ολοκληρωθεί η παραπάνω προϋπόθεση και αφού υπάρξει νομική άποψη θα σας 

ενημερώσουμε με αναλυτική ανακοίνωση  για όλες τις πτυχές του νόμου που μας αφορούν. 
 

Η σοβαρότητα του θέματος δεν επιτρέπει βιαστικές, ανεύθυνες - επικίνδυνες ενέργειες και 

πολύ περισσότερο θα πρέπει να αποφευχθούν συνδικαλιστικές και πολιτικές σκοπιμότητες  όπως 

αυτές που βιώσαμε το καλοκαίρι που μας πέρασε με αφορμή την ψήφιση του Ν 4336/2015. 

Υπενθυμίζουμε  την σπουδή συγκεκριμένης παράταξης που με ανακοίνωσή της  εξαιρούσε τους 

ασφαλισμένους της ΤτΕ από τις προβλέψεις του παραπάνω νόμου σχετικά με τα όρια 

συνταξιοδότησης και όταν τελικώς δεν ίσχυσε η εξαίρεση, επικαλέστηκε τυπογραφικό λάθος των 

υπαλλήλων της Βουλής!!!!! 

…………». 

 Εδώ ταιριάζει απόλυτα το ρητό «το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού ….». Θα 

περίμενε κανείς πως η παράταξη των «Εν Δράσει» και το παρακλάδι της στους εν ενεργεία 

συναδέλφους, «Ενωτική Συνδικαλιστική Συνεργασία» μετά το φιάσκο του καλοκαιριού του 2015 

όπως αναφέρουμε παραπάνω, θα αντιμετώπιζαν ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως το ασφαλιστικό  με 

μεγαλύτερη υπευθυνότητα και δεν θα χρησιμοποιούσαν για άλλη μια φορά τις ίδιες επικίνδυνες 

πρακτικές που εκθέτουν  και στοχοποιούν την Τράπεζα της Ελλάδος (Ανακοίνωση «Εν Δράσει» Νο 

29/12.5.2016).   

 Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η δημιουργία αρνητικού κλίματος και 

δεδομένων για το σύνολο των ασφαλισμένων της ΤτΕ. 
 

Ρωτάμε τους επικεφαλείς της παράταξης των «Εν Δράσει» 
 

  και αν ακόμη η εξαίρεση της ΤτΕ από το νέο νόμο ήταν δεδομένη και δεν υπήρχε 

ενδεχόμενο ανατροπής της, θεωρείται σωστό και λογικό να κυκλοφορεί μια υπεύθυνη 

παράταξη ανακοίνωση σε 5.000 συνταξιούχους ανά την Ελλάδα και να διατυμπανίζει την 

εξαίρεση αυτή, όταν γνωρίζουν οι πάντες το νέο δυσμενές ασφαλιστικό τοπίο της 

χώρας μας;  

 Έχετε την εντύπωση ότι δεν προκύπτουν  ΕΥΘΥΝΕΣ και δεν θα καταλογισθούν από τους 

συναδέλφους;  

 Μέχρι πότε θα προβάλετε το συνδικαλιστικό και πολιτικό συμφέρον σας, έναντι των 

συμφερόντων 5.000 οικογενειών συνταξιούχων; 
 



 Ακόμη και σήμερα, μετά το νέο φιάσκο και την παραπληροφόρηση των συναδέλφων, αντί να 

ζητήσετε  ΣΥΓΝΩΜΗ από το σύνολο των ασφαλισμένων, συνεχίζετε με το ίδιο θράσος να 

επικαλείστε φαιδρές απόψεις και δικαιολογίες όπως: …. «Αναρωτιόμαστε ποιος τάχα έβαλε το 

χεράκι του και προστέθηκαν, ίσως και λόγω βιασύνης, λαθεμένα, οι λέξεις την Τράπεζα της 

Ελλάδος στην υπουργική απόφαση; ….» ( Έκτακτη Ανακοίνωση  «Εν Δράσει» 9.6.2016 ). 

  

 Δεν αντιλαμβάνεστε ότι έχετε χάσει κάθε ίχνος σοβαρότητας και αξιοπιστίας;  

 Σε ποιους νομίζετε ότι απευθύνεστε και προσβάλετε με αυτή τη συμπεριφορά την 

νοημοσύνη των απλών συναδέλφων;  

 Δεν έχετε καταλάβει τη «ζημιά» που έχετε προξενήσει σε όλους τους ασφαλισμένους;   

 Μέχρι πότε ο Σ.Σ.Τ.Ε. θα πρέπει να λειτουργεί πυροσβεστικά για να αποτρέπει προβλήματα 

που δημιουργείτε στα μέλη του; 

Ερωτήματα  που δεν πρόκειται να απαντηθούν  ποτέ από συνδικαλιστές που λειτουργούν με 

γνώμονα την παραπληροφόρηση, την κινδυνολογία και το συνδικαλιστικό αμοραλισμό. 
 

 Ο Σύλλογός μας θα προσπαθήσει σ΄ αυτό το αρνητικό τοπίο που έχει δημιουργηθεί και με 

δεδομένη την επιδείνωση των ασφαλιστικών κατακτήσεων μας, να πετύχει το λιγότερο δυνατό 

κόστος για όλους τους συνταξιούχους – μέλη μας. Επιπρόσθετα θεωρούμε δεδομένη τη 

συνδρομή - στήριξη της Διοίκησης και ειδικότερα του κ. Διοικητή για την αντιμετώπιση  των 

αρνητικών επιπτώσεων μετά την εμπλοκή μας στο νέο ασφαλιστικό νόμο. 
 

Θα πρέπει να ληφθούν από όλους υπόψη τα παρακάτω δεδομένα: 

α) το ιδιαίτερο Ασφαλιστικό Καθεστώς που διέπει την ΤτΕ μετά την εκ μέρους της ανάληψης των 

ταμείων μας (Ν3863/10). 

β) το μεγάλο ύψος εισφορών που έχουν καταβάλλει και συνεχίζουν να καταβάλλουν οι 

ασφαλισμένοι στην ΤτΕ εν αντιθέσει με τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

γ) την υποχρέωση της ΤτΕ για την αναστολή των μνημονιακών νόμων, οι οποίοι έχουν 

χαρακτηριστεί ως αντισυνταγματικοί και παράνομοι με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας του 

2015. 

 Επαναλαμβάνουμε την πάγια προτροπή του Συλλόγου ότι οι συνάδελφοι θα πρέπει γι΄ 

αυτά  τα θέματα να αναμένουν πρώτα την επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση του Συλλόγου 

μας. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος Ελένη Κλητοράκη - Πούλια 

 

 

 


