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Αριθ. Πρωτ.   672                                                                                              Αθήνα  27. 1 2016 
 
 

Προς τους  
 
1. Πρόεδρο Κυβέρνησης 

2. Υπουργό Οικονομικών 
3. Υπουργό Εργασίας 
4. Υφυπουργό Εργασίας 

5. Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
6. Πρόεδρο «Νέας Δημοκρατίας» 

7. Πρόεδρο «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ» 
8. Γ.Γ. Κ.Ε.   ΚΚΕ 
9. Πρόεδρο «ΠΟΤΑΜΙ» 

10. Πρόεδρο «ΑΝΕΛ» 
     11.Πρόεδρο «ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ» 

΄Εδρες τους 

 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Της Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία 

Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος» (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε) που 

εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου αρ. 34 και Ιπποκράτους αρ.1) , 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται νόμιμα. 

 

Θέμα : Επί του προσχεδίου νόμου "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας 

- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης"  

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,  

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά τα τελευταία έξι χρόνια  δυνάμει των 

μνημονίων και  των εφαρμοστικών αυτών  νόμων και   ειδικότερα δυνάμει  
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των  νόμων 3845/2010, 3863/2010, 3986/2011, 4024/2011, 4051/2012, και  

4093/2012 οι συνταξιούχοι  όλων των  φορέων κοινωνικής ασφάλισης έχουν 

υποστεί συνεχείς  μειώσεις στις συντάξεις τους (κύριες και επικουρικές)  . Σε 

συνδυασμό δε και με τις λοιπές φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις 

(ΕΝΦΙΑ, ΕΑΣ κ.α) έχουμε σηκώσει σε μεγάλο βαθμό το βάρος της 

δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και έχουμε οδηγηθεί σε πλήρη 

συρρίκνωση του εισοδήματός μας διακυβεύοντας τη διαβίωση  ημών και 

των οικογενειών μας. 

Η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις υπ΄αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 

αποφάσεις της  δέχθηκε ότι οι συνεχείς μειώσεις των κύριων και 

επικουρικών μας συντάξεων μας είναι μη νόμιμες καθώς οι σχετικές 

νομοθετικές διατάξεις παραβιάζουν πλήθος συνταγματικών διατάξεων και 

διεθνών κανόνων δικαίου και για το λόγο αυτό  έκρινε ότι πρέπει να 

αποκατασταθούν  και να επανέλθουν άμεσα στο ύψος που ανερχόταν 

πριν τις μειώσεις των διατάξεων των Ν.4051/2012 και 4093/2012. 

Και ενώ η Κυβέρνησή σας είχε την υποχρέωση να συμμορφωθεί 

χωρίς καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του ΣτΕ και να ενεργήσει ό,τι 

επιβάλλεται για την αποκατάσταση των συντάξεων μας με το προσχέδιο 

νόμου όχι μόνο δεν νομοθετεί προς την ανωτέρω κατεύθυνση αλλά 

επιχειρείται για μια ακόμη φορά η   « έμμεση»  περικοπή των  συντάξεων 

μας  με τον  επαναϋπόλογισμό  τους (άρθρο 15 του προσχεδίου). 

 Η Ομοσπονδία μας, ανεξάρτητα του  χρονικού σημείου  που θα 

εφαρμοσθεί ο ως άνω επαναυπολογισμός,  είτε άμεσα  μετά  την  ψήφιση 

του  υπό κρίση    ασφαλιστικού  νόμου  είτε μετά το πέρας του  

προγράμματος  δημοσιονομικής προσαρμογής,  δηλαδή  το  έτος 2018  είναι 

αντίθετη με οποιαδήποτε πρόταση  αφορά  στον επαναϋπολογισμό  των 

ήδη καταβαλλομένων συντάξεων  δεδομένου ότι  η  ενέργεια αυτή 

αποτελεί    παράνομη και  αυθαίρετη παρέμβαση στο  συνταξιοδοτικό 

καθεστώς εκάστου συνταξιούχου και οδηγεί μετά  βεβαιότητας σε   ακόμα   

μεγαλύτερη  (σημαντική)  συρρίκνωση του  ποσού της σύνταξης   μας   .   

Κατά γενική  αρχή  του δικαίου  της κοινωνικής ασφάλειας το  

συνταξιοδοτικό δικαίωμα  κρίνεται  με  βάση το  νομικό καθεστώς  που  

ισχύει κατά  τον χρόνο επέλευσης  του  ασφαλιστικού  κινδύνου. Ο  δε 
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ασφαλιστικός  κίνδυνος  επέρχεται  και το δικαίωμα  θεμελιώνεται  την 

στιγμή που  συντρέχουν  όλες οι  προϋποθέσεις  οι προβλεπόμενες από τον  

νόμο.  Σε συνέχεια των ανωτέρω το  θεμελιωμένο και ασκηθέν 

συνταξιοδοτικό  δικαίωμα  των ήδη  συνταξιούχων προ πολλών  ετών  και 

μέχρι  την  ψήφιση του  υπό κρίση  νομοσχεδίου   διέπεται από   τον  

ασφαλιστικό  νόμο  που ίσχυε  κατά τον χρόνο θεμελίωσης  και άσκησης  

του   δικαιώματος τους. Επομένως  οποιαδήποτε  παρέμβαση  του  

νομοθέτη στο  συνταξιοδοτικό καθεστώς των ήδη  συνταξιούχων  με  

επαναϋπολογισμό  των  ήδη καταβαλλομένων  συντάξεων  με   νέο 

δυσμενέστερο τρόπο  σε σχέση με αυτόν  που  υπολογίσθηκαν οι συντάξεις 

όταν απονεμήθηκαν  είναι αυθαίρετη και παράνομη.  

Εξάλλου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, άπαντες οι συνταξιούχοι  

τραπεζοϋπάλληλοι - μέλη της Ομοσπονδίας μας έχουμε καταβάλει  τις 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία  εισφορές, και μάλιστα 

ιδιαίτερα υψηλές  επί των πάσης φύσεως αποδοχών μας  καθόλο  τον 

ασφαλιστικό μας βίο και  βρισκόμαστε  στο στάδιο της (ανταπόδοσης)  

εκπλήρωσης της συμφωνημένης αντιπαροχής, ήτοι της καταβολής σε  εμάς 

των συμφωνημένων συντάξεων και παροχών όπως αυτές  υπολογίσθηκαν 

σύμφωνα με την νομοθεσία που διείπε τις  συντάξεις μας   κατά  τον  

χρόνο  απονομής της σύνταξης μας. 

 Με τον  επαναϋπολογισμό  όμως των  συντάξεων  μας,   όχι μόνο  

παραβιάζεται κατάφωρα  η γενική αρχή του δικαίου της κοινωνικής 

ασφάλειας περί ανταποδοτικότητας  και αναλογικότητας  εισφορών και  

συντάξεων αλλά  επέρχεται  και πλήρης  προσβολή της αρχής  της  

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη αρχή που ανήκει στο 

προστατευτικό περιεχόμενο της Ε.Σ.Δ.Α. αφού με την ως άνω  παρέμβαση, ο 

συνταξιούχος   θα  δει  την σύνταξη  του να  υπολογίζεται   εκ νέου με 

δυσμενέστερο   τρόπο   και να  υπόκειται  εν τέλει σε σημαντική μείωση, ενώ 

η τύχη της  «προσωπικής  διαφοράς»  είναι αβέβαιη.  

Τέλος,  και με άλλες διατάξεις του προσχεδίου για το ασφαλιστικό                           

διαφαίνεται - δεδομένου ότι πολλές διατάξεις είναι αποσπασματικές και 

βρίθουν αοριστιών - ότι θίγεται η πλειονότητα των συνταξιούχων μελών μας 

όπως ενδεικτικά με τη θέσπιση ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης, με 
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την τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την προσαύξηση σύνταξης 

(μείωση ποσοστών και αλλαγή  βάσης  υπολογισμού  επιδόματος  τέκνων-  

κατάργηση επιδόματος γάμου),  με την  τροποποίηση επί τω δυσμενεστέρω 

των  όρων χορήγησης  του  ΕΚΑΣ , με τη καταβολή 12 μηνιαίων συντάξεων   

και τέλος με την πρόβλεψη για  αναπροσαρμογή- μείωση των   ήδη 

καταβαλλομένων  επικουρικών συντάξεων  από το ΕΤΕΑ.  

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω  είναι προφανές ότι η νομοθετική  σας 

παρέμβαση οδηγεί σε ανατροπή  των ήδη  θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών  

μας  δικαιωμάτων εκφράζουμε την καθολική αντίθεση μας στις διατάξεις 

αυτού και  

 

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ 

  Να  αποφύγετε  κάθε νομοθετική παρέμβαση  που πλήττει  τα  

συνταξιοδοτικά  μας δικαιώματα και  οδηγεί σε  περαιτέρω συρρίκνωση του 

ποσού της  σύνταξης μας  και  

    Σας  καλούμε σε ουσιαστικό  διάλογο  με  εκπροσώπους της 

Ομοσπονδίας μας  προς  διασφάλιση  της  δίκαιης ισορροπίας  μεταξύ  της  

ανάγκης  για διάσωση  του ασφαλιστικού  συστήματος και  της 

διαφύλαξης/προστασίας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας.   

 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΟΣΤΟΕ 

Η  Πρόεδρος                                    Ο Γεν . Γραμματέας  

 

     Ελένη   Κλητοράκη – Πούλια                             Γεώργιος    Μυλωνάς   

 

 

    Κοινοποίηση  :           1.   Πρόεδρο  Βουλής,  με την παράκληση  για  

                             ενημέρωση  των  Βουλευτών του   Ελληνικού   

                             Κοινοβουλίου. 

2. Α.Γ.Σ.Σ.Ε. 

3. Ο.Τ.Ο.Ε. 
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