
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  
        ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

                    ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1943 
                        ΛΕΚΚΑ 23-25 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10562 
                   Τηλ.: 210 36.28.168•Fax: 210 36.17.838 

           website: http:// www.sste.gr 

email: info@sste.gr  

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 15 
                                                                                                                     

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΥΤΕ & ΣΣΤΕ  

ΜΕ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 20/09/2022 

 

Συνάδελφοι, 

 ΤΗΝ Τρίτη 20/9/2022 πραγματοποιήθηκε  συνάντηση των δύο Προέδρων των 

Συλλόγων (ΣΥΤΕ & ΣΣΤΕ) με τον κ. Διοικητή.  Αποκλειστικός  σκοπός  της συνάντησης, 

ειδικότερα μετά την  ανακοίνωση τύπου  από το Γραφείο τύπου του Υπουργείου εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα  τις 8 σημαντικές αλλαγές που «φέρνει» το 

ασφαλιστικό νομοσχέδιο  και ειδικότερα  η θέσπιση πλαφόν στις επικουρικές 

συντάξεις, ήταν η  πρόταση των δύο Προέδρων προς τον κ. Διοικητή όπως  παρέμβει 

στο αρμόδιο Υπουργείο  προκειμένου  να διασφαλισθεί εγκαίρως  ότι οι σχετικές 

ρυθμίσεις για την επικουρική  δε θα επεκταθούν και στους ασφαλισμένους της ΤτΕ. 

 Ο κ. Διοικητής δεσμεύθηκε ότι θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για 

την αποφυγή εμπλοκής της ΤτΕ στις νέες ρυθμίσεις. Η εύλογη ανησυχία των Προέδρων  

εστιάζεται στη διατύπωση  της σχετικής πρότασης αναφορικά με τη θέσπιση πλαφόν στην 

Επικουρική Σύνταξη σύμφωνα με την οποία:   

 

«Θεσπίζεται πλαφόν σε προκλητικά υψηλές επικουρικές συντάξεις, ίσο 

με το 6/20 του πλαφόν κύριας σύνταξης (1.382,40€ /μήνα).  Ειδικότερα, 

με βάση τη νομοθεσία του 2015-2016 οι επικουρικές συντάξεις υπολογίζονται, 

κατά ένα μέρος τους, με βάση τις εισφορές που είχαν καταβληθεί κατά το 

χρονικό διάστημα 2002-2014. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις οι εισφορές αυτές 

ενσωμάτωναν και κοινωνικούς πόρους, με αποτέλεσμα να καταλήγουν θεωρητικά 

σε πάρα πολύ υψηλές επικουρικές συντάξεις (ακόμα και 15.000 ευρώ το μήνα 

ή ακόμα και παραπάνω). Με το πλαφόν περιορίζεται το ανώτατο ύψος των 

επικουρικών συντάξεων σε αυτό, που αντιστοιχεί στις νόμιμες προσδοκίες που 

είχαν δημιουργηθεί στους ασφαλισμένους κατά τον καιρό που κατέβαλαν τις 

εισφορές, οι οποίες ενσωμάτωναν και κοινωνικούς πόρους. Η επιβολή πλαφόν 

(που εφαρμόζεται στις κύριες συντάξεις, αλλά όχι στις επικουρικές) σε αυτές τις 

προκλητικά υψηλές επικουρικές συντάξεις καθίσταται επιβεβλημένη για να 

αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων. 

Παράλληλα ικανοποιείται το περί δικαίου αίσθημα ανάμεσα σε όλους 

τους συνταξιούχους σε σχέση με το θεμιτό ύψος των επικουρικών συντάξεων 

και το τι πράγματι είναι εισφορές.»  
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Συνάδελφοι,  

    Στις 12.9.2022 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 12486/2022  Απόφαση  του Διοικητικού  

Πρωτοδικείου  Αθηνών  ( Τμήμα  35ο  Μονομελές) η οποία δέχθηκε αγωγή 49 συναδέλφων 

σχετικά με τις μνημονιακές περικοπές  στην κύρια σύνταξη.  

  Ειδικότερα  με την  ως άνω απόφαση   για μια  ακόμα  φορά   κρίθηκε ότι οι περικοπές 

που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις μας, για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και 

εφεξής, κατ’ εφαρμογή των ν.4051/2012 4093/2012 είναι παράνομες και 

αντισυνταγματικές.  

Επίσης, η απόφαση έκρινε ότι Τράπεζα οφείλει επιδόματα εορτών και αδείας,  για 

το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως και την άσκησης 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 .  

Για μια ακόμη φορά δηλαδή κρίθηκε ότι  η αντισυνταγματικότητα των μειώσεων που 

επιβλήθηκαν με τους  ν. 4051/2012 και του ν. 4093/2012,  αφορά όχι μόνο το 11μηνο 

(10.6.2015  -  12.5.2016)  αλλά και  το επόμενο χρονικό διάστημα . 

  Συγκεκριμένα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, αφού έλαβε υπ’ όψιν του, 

τις εμπεριστατωμένες προτάσεις, ισχυρισμούς και επιχειρηματολογία των νομικών 

μας συμβούλων, όλα τα σχετικά έγγραφα και τις γνωμοδοτήσεις που 

προσκομίσθηκαν  από τους νομικούς μας συμβούλους έκρινε  ότι   στοιχειοθετείται 

αδικοπρακτική ευθύνη  της  Τράπεζας για την μη καταβολή στους ενάγοντες  των 

ποσών και των δώρων που πηγάζουν από τις αντισυνταγματικές μειώσεις και τους 

επιδίκασε αποζημίωση ισόποση με τις παράνομες περικοπές   που έχουν επιβληθεί 

στην   κύρια  σύνταξη τους.  

 Παράλληλα   η   εν λόγω απόφαση  υποχρεώνει   την   Τράπεζα να καταβάλει  

σε  έκαστο συνταξιούχο    150 €   ως  χρηματική   ικανοποίηση  προς αποκατάσταση   

της ηθικής  βλάβης που  υπέστη έκαστος εξ αυτών . 

Επίσης,  με την απόφαση κρίθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει ΚΑΙ τόκους υπερημερίας 

τόσο επί των ποσών των κύριων συντάξεων που ήδη έχουν καταβληθεί  για το χρονικό 

διάστημα από 11-6-2015 έως 12-5-2016 (αναδρομικά 11μηνου), όσο και για το 

μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.  

 Τέλος  σχετικά το  ύψος της αποζημίωσης που  δικαιούται   έκαστος των συνταξιούχων,  

η πρόσφατη θετική απόφαση  υποχρεώνει  την  αρμόδια υπηρεσία αυτής  να 

εκδώσει  βεβαίωση  στην οποία να  βεβαιώνεται και να αποτυπώνεται το  ακριβές 

ύψος  των περικοπών που παράνομα του περικόπηκαν . 
 

  Με συναδελφικούς  χα ιρετ ισμούς   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  


