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Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2019 

 

Ανακοίνωση Νο 24 
 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 16/12/2019 

 

Η δέσμευση του κ. Διοικητή αφορά την παύση των κρατήσεων επί των κύριων 

συντάξεων των αντισυνταγματικών νόμων 4051/12 και 4093/12, όπου δήλωσε εντός 

πρακτικών του Γενικού Συμβουλίου ότι «το θέμα θα εισαχθεί στην επόμενη συνεδρίαση 

του Γενικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης, υπό την αίρεση της υπογραφής 

της υπουργικής απόφασης για την απονομή των κύριων συντάξεων και την άρση 

του πλαφόν» σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης 

(22/11/2019). Ο  κ. Διοικητής εξέφρασε την άποψη ότι η υπουργική απόφαση αναμένεται να 

υπογραφεί τις επόμενες ημέρες από τον Υπουργό. Οι παραπάνω δηλώσεις ήρθαν ως 

αποτέλεσμα των αιτήσεων των κ.κ. Ιουλίας Αρμάγου και Ε. Γερανιωτάκη που κατέθεσαν την 

6/12/2019 για την εισαγωγή του θέματος στο Γενικό Συμβούλιο, αλλά και της 

διαφοροποίησης της άποψης του κ. Διοικητή στο θέμα της παύσης των κρατήσεων, μετά την 

εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων ότι μετά τα νέα δεδομένα που 

δημιουργούνται με τη διευθέτηση της απονομής σύνταξης και της άρσης του πλαφόν, θα 

πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονη λύση και στο θέμα της παύσης των κρατήσεων καθότι η 

διατήρησή τους δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα.   

Η ανεύρεση των δύο υπογραφών όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΣΤΕ στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της 17/12/2019 προήλθε μετά από συνεργασία και συνεννόηση των δύο 

συμβούλων  που κατέθεσαν τις σχετικές αιτήσεις όπως αναφέραμε. Παρόμοια προσπάθεια 

που είχε αναληφθεί στο παρελθόν από τον συν. Κ. Ευσταθίου δεν απέφερε κανένα 

αποτέλεσμα, προέβαλε μάλιστα ως δικαιολογία για αυτήν του την αποτυχία επιχειρήματα 

όπως «συγγενείς μου είναι για να τους υποχρεώσω να υπογράψουν;», «ας μαζέψουν τις 

υπογραφές αυτοί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν ασχολούμαι ξανά με το θέμα». 

Κατά τα άλλα κόπτεται για τα συμφέροντα των συνταξιούχων και καταβάλλει 

ειδικότερες προσπάθειες για την επίλυσή τους!!! 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤτΕ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (22/11/2019) 

 

 Θεωρούμε ότι πρέπει πλέον να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για την ειδικότερη 

σημασία που αποκτά η απόφαση αυτή του Συμβουλίου Ασφάλισης σε μια περίοδο αρκετά 

ρευστή όσον αφορά τα ασφαλιστικά δεδομένα του συνόλου των συνταξιούχων της χώρας 

http://www.sste.gr/


μας λόγω της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου από 

την Κυβέρνηση μετά την απόφαση του ΣτΕ (4/10/2019) για την κατάργηση του 75% περίπου 

του νόμου 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου).  

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

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

προσωρινού καθεστώτος «έναντι σύνταξης» και β)  τα ανώτατα όρια συντάξεων  όπως 

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 ρύθμιση 

αφορά και τους ήδη συνταξιούχους της ΤτΕ. 

 Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων αποτελεί  η έκδοση 

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

του Νόμου 3683/2010 (αρθ.64). 

 

 Α ν α λ υ τ ι κ ά  π α ρ α θ έ τ ο υ μ ε  τ ι ς  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς :  

Α) Απονομή σύνταξης: Από 1/1/2015 η ΤτΕ ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης , εφαρμόζει, 

ως οφείλει, για τον υπολογισμό των κύριων συντάξεων των ασφαλισμένων της, τον 

ν.3863/2010, παρατηρούμενου περαιτέρω ότι η ΤτΕ δεν υπήχθη στο ρυθμιστικό πεδίο του 

μεταγενέστερου ν.4387/2016. Κατά την εφαρμογή ωστόσο των διατάξεων του ν.3863/2010, 

ενόψει μάλιστα και του ότι δεν εκδόθηκαν προβλεπόμενα κατ’ εξουσιοδότηση νομοθετήματα 

ή εγκύκλιοι, ανέκυψαν ορισμένα ερμηνευτικά ζητήματα που χρήζουν αυθεντικής 

διευκρίνησης. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις διευθετούν οριστικά τα ζητήματα αυτά και 

νομοτεχνικά μπορούν να ενταχθούν στο Καταστατικό του πρώην ταμείου Συντάξεων 

του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΤΕ) με την προσθήκη, μετά το άρθρο 

10 αυτού, νέου άρθρου 10Α. 

Η απονομή όπως αναφέραμε αφορά όσους συνταξιοδοτούνται μετά την 1/1/2015 δηλαδή 

περίπου 100 συναδέλφους συνταξιούχους που λαμβάνουν «έναντι σύνταξης» καθώς και 

όσους συνταξιοδοτηθούν εφεξής. Η απονομή σύνταξης ποτέ δεν αφορούσε 

συνταξιούχους προηγουμένων ετών που τους έχει ήδη απονεμηθεί οριστική 

σύνταξη.   

Ο επανυπολογισμός συντάξεων που προτείνουν ορισμένοι για τους συνταξιούχους της ΤτΕ 

χρησιμοποιώντας αποσπασματικές διατάξεις του σχεδόν καταργημένου Νόμου Κατρούγκαλου 

(Ν.4387/2016) δεν αποτελεί μόνο αυθαίρετη ερμηνεία αλλά και αρκετά επικίνδυνη.  

Υπενθυμίζουμε στον ειδικό αναλυτή των ασφαλιστικών θεμάτων ότι εάν εξαιρεθήκαμε ρητά 

με κάποια διάταξη του Ν. Κατρούγκαλου αυτή ήταν η σχετική διάταξη που αφορούσε την 

αναπροσαρμογή των συντάξεων βάση του άρθρου 14 και 33 του Ν.4387/2016 όπου 

ανέφερε: «Από τη διαδικασία αναπροσαρμογής εξαιρούνται οι συντάξεις που 

χορηγούνται από το Ταμείο Σύνταξης της Τράπεζας Ελλάδος.» 

 

Μέχρι πότε θα παραπληροφορεί τους συναδέλφους και θα αποτελεί τροχοπέδη της κάθε 

προσπάθειας που καταβάλλει ο Σύλλογός μας για την επίλυση θεμάτων που μας αφορούν;  

Δεν γνωρίζει άλλωστε ότι ο επανυπολογισμός που μας προτείνει κατά τα πρότυπα του Νόμου 

Κατρούγκαλου απετέλεσε την ταφόπλακα για το σύνολο των συνταξιούχων της χώρας;;; 

Δηλαδή όπως έχουμε πολλές φορές αναφέρει προβάλει ένα νόμο που ο ίδιος πριν από τρία 

χρόνια πανηγύριζε, γιατί όπως έλεγε πέτυχε την εξαίρεσή μας από τον ίδιο νόμο. 



Διερωτώμεθα αν τελικά ο συγκεκριμένος νόμος είχε τόσες ευεργετικές διατάξεις για τους 

ασφαλισμένους της Τράπεζας για ποιο λόγο προχώρησε στην εξαίρεσή μας; 

 

Β) Άρση πλαφόν:  Η καταβολή του συνολικού ακαθάριστου ποσού κάθε μηνιαίας κύριας 

σύνταξης ή περισσότερων της μίας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, μη 

συμπεριλαμβανομένων των ποσών των χορηγούμενων επιδομάτων αναπηρίας από Φορείς 

Κοινωνικής ασφάλισης, τελεί υπό την επιφύλαξη του, τυχόν, γενικώς προβλεπόμενου από την 

κοινωνικοσφαλιστική νομοθεσία ανώτατου ορίου και δη από του χρόνου ισχύος του.  

Το συγκεκριμένο πλαφόν των 4.608€ αφορούσε αποκλειστικά συντάξεις που χορηγούνται 

από τον ΕΦΚΑ όπως προβλέπει  ο σχετικός νόμος Μηταράκη (Ν4623/2019) και αναφέρει: 

«Με το άρθρο 120 του ανωτέρω νόμου θεσπίζεται ανώτατο όριο μηνιαίας κύριας σύνταξης / 

συντάξεων που χορηγούνται αποκλειστικά από τoν ΕΦΚΑ. Εξυπακούεται ότι εξαιρείται 

από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου κάθε άλλη παροχή που δεν καταβάλλεται από 

τον ΕΦΚΑ.» 

Θεωρούμε ότι μετά από  όλα τα παραπάνω αντιλαμβάνεται ο κάθε συνάδελφος ότι δεν είναι 

καθόλου εύκολη και δεδομένη η επέκταση του πλαφόν στους ασφαλισμένους της ΤτΕ 

όπως θέλουν ορισμένοι να εμφανίζουν για να υποτιμήσουν όπως πάντα την προσπάθεια που 

καταβλήθηκε και καταβάλλεται μέχρι την οριστική υλοποίηση του συγκεκριμένου θέματος 

από το Σύλλογο. 
 

Η διαδικασία που ακολούθησε η Τράπεζα για τη ρύθμιση των παραπάνω θεμάτων των 

ασφαλισμένων της προβλέπεται επακριβώς στο σχετικό νόμο 3863/2010 (Νόμος Λοβέρδου) 

και ειδικότερα στο άρθρο 64. Υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο 64 αφορά την ανάληψη 

των ταμείων από την ΤτΕ όπου από 1/1/2011 κατέστησε την ΤτΕ ασφαλιστικό 

φορέα του προσωπικού της για κύρια και επικουρική σύνταξη και αναφέρει 

συγκεκριμένα: «Ο καθορισμός του χρόνου ασφάλισης, το είδος και το ύψος των παροχών, το 

ύψος των εισφορών, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης και οι προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης διέπονται αντιστοίχως από τις διατάξεις του καταστατικού του πρώην ΤΣΠ-

ΤΕ, όπως διαμορφώνονται με τις γενικές διατάξεις νόμων και τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου… Οι διατάξεις αυτές καθίστανται καταστατικές διατάξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ως 

φορέα ασφάλισης του προσωπικού της… Οι καταστατικές αυτές διατάξεις, προσαρμοσμένες 

ως ανωτέρω, τροποποιούνται:…. β) με απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης της 

Τράπεζας της Ελλάδος, εγκρινόμενη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, προκειμένου για καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ.» 

Ξεκάθαρα διαφαίνεται ότι η διαδικασία που αφορά την υπογραφή του Υπουργού 

προβλέπεται ρητά από το άρθρο 64 του σχετικού νόμου. Η δε διαδικασία τροποποίησης 

του καταστατικού κρίνεται από την Τράπεζα αναγκαία και απαραίτητη καθότι δεν 

εφαρμόζεται ο νόμος αυτούσιος , αλλά βελτιώσεις και επιμέρους νομοθετικές ερμηνευτικές 

ρυθμίσεις και μάλιστα για την άρση του πλαφόν επεκτάθηκε αναγκαστικά και σε ρυθμίσεις 

ενός επιπλέον νόμου (4623/2019). 

 Μετά την αναλυτική παράθεση όλων των δεδομένων, απόψεις που αναφέρουν ότι με 

αυτή την διαδικασία «καταστήσαμε επιτηρητή του χώρου μας τον εκάστοτε Υπουργό» μόνο 

ως παραπλανητικές στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να θεωρηθούν. 

  



Θεωρούμε ότι η προσπάθεια των δύο Συλλόγων για την ολοκλήρωση της εκκρεμότητας 

της απονομής σύνταξης και της άρσης του πλαφόν μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να 

προσφέρει στον κάθε ασφαλισμένο του χώρου μας, συγκεκριμένα: 

➢ Τερματίζει το απαράδεκτο καθεστώς του «έναντι σύνταξης» για όλους τους 

ασφαλισμένους  που συνταξιοδοτούνται 1/1/2015 και μετά. 

➢ Καθιερώνει  το πλαφόν των 4.608 € και στους ασφαλισμένους της ΤτΕ με επέκταση 

στους ήδη συνταξιούχους. 

➢ Δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την παύση των κρατήσεων των δύο 

αντισυνταγματικών νόμων 4051/12 και 4093/12. 

➢ Διασφαλίζει  με τον καλύτερο τρόπο το ασφαλιστικό καθεστώς της ΤτΕ, όταν 

παραμονές του γενικότερου ασφαλιστικού νομοσχεδίου από την Κυβέρνηση θα 

υπάρξει υπογραφή από τον ίδιο τον Υπουργό που θα αποδέχεται τα συγκεκριμένα 

ασφαλιστικά δεδομένα. 
 

Αυτήν  την κρίσιμη περίοδο που ο Σύλλογός μας προσπαθεί να δώσει λύσεις ταυτόχρονα 

σε πολλά θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους, παρ’ όλες τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει,  επέλεξε η συνδικαλιστική παράταξη των «Εν Δράσει» για να κάνει την 

επανάστασή της. Προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα λειτουργίας του 

Συλλόγου μας και να επιβάλει με τρόπο αντιδημοκρατικό, όπως πάντα, τις απόψεις 

της μειοψηφίας.  

Πληροφορηθήκαμε ότι στην πρόσφατη κοινή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο 

Σύλλογο στις 4/12/2019 από τις δύο παρατάξεις της μειοψηφίας (Εν Δράσει και Αναγεννητική 

Πρωτοβουλία) σε «πολεμικό κλίμα» ενάντια στο Προεδρείο του Συλλόγου, υπήρξαν 

αρκετοί συνάδελφοι, μέλη των συγκεκριμένων παρατάξεων, καθώς και ο συν. Μ. 

Μπαλαούρας ο οποίος συμμετείχε στη συγκεκριμένη συγκέντρωση, που εξέφρασαν 

αντιρρήσεις σε αυτήν την «πολεμική» τακτική που πρότεινε ο επικεφαλής των «Εν Δράσει», 

για αυτό άλλωστε και δεν κυκλοφόρησε ανακοίνωση ενημερωτική για το τι διημείφθη.  

Δυστυχώς από ότι φαίνεται οι μετριοπαθείς απόψεις των συναδέλφων που 

μετείχαν στη συνάντηση δεν έπεισαν τον επικεφαλής των «εν Δράσει» που 

συνεχίζει απτόητος το καταστροφικό του έργο και την υπονόμευση του Συλλόγου 

μας.     
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και  

ευχές για χαρούμενες γιορτές 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

*Σας γνωστοποιούμε ότι οι ημερομηνίες καταβολής της μηνιαίας σύνταξης, Κύριας, Επικουρικής και Προγράμματος 

Μετεργασιακών Παροχών των συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος έτους 2020, έχουν ως εξής: 

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
Παρ, 20 Δεκεμβρίου 2019 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Ιανουαρίου 2020 

Πεμ, 30 Ιανουαρίου 2020 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Φεβρουαρίου 2020 

Πεμ, 27 Φεβρουαρίου 2020 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Μαρτίου 2020 

Δευ, 30 Μαρτίου 2020 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Απριλίου 2020 

Τετ, 29 Απριλίου 2020 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Μαΐου 2020 

Πεμ, 28 Μαΐου 2020 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Ιουνίου 2020 

Δευ, 29 Ιουνίου 2020 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Ιουλίου 2020 

Πεμ, 30 Ιουλίου 2020 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Αυγούστου 2020 

Παρ, 28 Αυγούστου 2020 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Σεπτεμβρίου 2020 

Τρι, 29 Σεπτεμβρίου 2020 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Οκτωβρίου 2020 

Πεμ, 29 Οκτωβρίου 2020 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Νοεμβρίου 2020 

Παρ, 27 Νοεμβρίου 2020 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Δεκεμβρίου 2020 

 


