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Αθήνα, 15.12.2020 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

 Διανύουμε μια δύσκολη και παράξενη περίοδο, παρόλα όλα αυτά 
τα θέματα που σας απασχολούν και ρωτάτε, μας απασχολούν και 
συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη λύση τους, με κάθε μέσο.    

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ 
30 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
 Ο επανυπολογισμός των συντάξεων με τα αυξημένα ποσοστά 
αναπλήρωσης του ασφαλιστικού νόμου Βρούτση 4670/2020 σε 
Συνταξιούχους με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, λόγω της πανδημίας, 
δεν θα γίνει το Δεκέμβριο, όπως είχε ανακοινωθεί, αλλά το Φεβρουάριο 
του 2021, με την καταβολή της σύνταξης μηνός Μαρτίου.  

 Θα σας ενημερώσουμε σχετικά, όταν έχουμε συγκεκριμένες 
πληροφορίες.  

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 
   

          Ο ΕΦΚΑ  θα καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2021 : 

την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 στους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ 
τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9. 

την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 στους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ 
τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8. 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 Σχετικά με την άδικη και αναπάντεχη απόφαση του τότε ΕΤΕΑ, 
που έχει στερήσει τελικά την επικουρική σύνταξη σε 2.500 
Συνταξιούχους, ο Σύλλογός μας, από την πρώτη στιγμή αντέδρασε με 
όλους τους τρόπους, και σε συνεργασία με την ΟΣΤΟΕ και την ΑΓΣΕΕ, 
πέτυχε να σταματήσει την περικοπή από 3.12.2018. 

 Τον Μάιο, το Δ.Σ. συναντήθηκε με τον Υποδιοικητή του ΕΤΕΑΕΠ, 
προκειμένου να πιέσει τη Διοίκηση, για την επαναχορήγηση της 
επικουρικής σύνταξης, στη συγκεκριμένη κατηγορία Συναδέλφων. Ο 
Υποδιοικητής υποσχέθηκε να λύσει το θέμα με νέα νομοθετική ρύθμιση 
κάτι που δεν έγινε μέχρι σήμερα.  



 Τον Ιούλιο 2020, με παρέμβαση της ΑΓΣΕΕ πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση με νομικούς συμβούλους του ΕΦΚΑ και συζητήθηκε εκ νέου 
η άνιση μεταχείριση μεταξύ Συνταξιούχων ίδιας Τράπεζας.   

 Φυσικά, δεν έχουμε σταματήσει και δεν θα σταματήσουμε, 
να πιέζουμε με υποβολή Υπομνημάτων στα Υπουργεία και στη 
Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να δοθεί πολιτική λύση, με 
νομοθετική ρύθμιση. 

 Στα πλαίσια των προσπαθειών και επειδή οι δικαστικές αποφάσεις 
αργούν, το Δ.Σ. ήρθε σε επικοινωνία με την  Γεν. Γραμματέα του 
Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, (που τυγχάνει να είναι 
κόρη συναδέλφου που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα) η οποία μας 
υποσχέθηκε πως θα βοηθήσει όσο μπορεί, να δοθεί λύση.  

 Στις 5.6.2020 είχε προσδιορισθεί δικάσιμος, για το θέμα αυτό, με 
πρόσθετους λόγους υπέρ της υπόθεσης, που πήρε αναβολή, λόγω των 
συνθηκών. Τελικά, εκδικάστηκε στις 18.9.2020 και αναμένεται η 
απόφαση. 

 Για ότι νεώτερο, θα σας ενημερώσουμε. 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ π. ΑΤΕbank 

  Ένα θέμα που απασχολεί εδώ και χρόνια τους συναδέλφους μας 
απολυθέντες από την π. ΑΤΕ είναι το θέμα του υπολοίπου της 
αποζημίωσης απόλυσης. Το θέμα αυτό από την πρώτη στιγμή έχει 
απασχολήσει το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Το ίδιο βέβαια θέμα απασχολεί 
και απολυμένους άλλους Τραπεζών (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Proton 
Bank) και για το λόγο αυτό λειτουργεί συντονιστικό όργανο από 
εκπροσώπους όλων των Τραπεζών, πρωτοστατούντος του ΣΕΤΑΠ.  

 Εκ μέρους των Συνταξιούχων, συμμετέχει εκπρόσωπος του 
Συλλόγου, που εκπροσωπεί και τους Συνταξιούχους των άλλων 
Τραπεζών.  

 Οι αρκετές συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου 
Οικονομικών, δεν έχουν φέρει δυστυχώς, τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

 Όλοι ζητούν ενημέρωση (για ένα θέμα που είναι γνωστό από τον 
καιρό που η Κυβέρνηση ήταν Αντιπολίτευση και η Αντιπολίτευση 
Κυβέρνηση). 

 Οι υποσχέσεις για την επίλυση του σοβαρού, αυτού θέματος, που 
απασχολεί χιλιάδες Συναδέλφους μας, δεν σταματούν.  



 Οι προτροπές τους για "χαμηλούς τόνους" και ότι μόνο έτσι θα 
λυθεί το θέμα είναι καθημερινές. Δυστυχώς, μας πάνε από Πάσχα σε 
Χριστούγεννα και από Χριστούγεννα, σε Πάσχα. 

 Οι υποσχέσεις σε "φίλους" τους, ότι το θέμα θα λυθεί άμεσα δεν 
έχουν ευδοκιμήσει. 

 Ο Σύλλογος, σε συνεργασία με το ΣΕΤΑΠ θα συνεχίσει τις 
προσπάθειες μέχρι την τελική δικαίωση των Συναδέλφων μας.  

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
 
 Ο Σύλλογός μας, και μόνο από το χώρο της Αγροτικής, 
κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας  κατά 
της Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Οικονομικών με την 
οποία περιορίστηκε η καταβολή των αναδρομικών μόνο στην Κύρια 
Σύνταξη, στερώντας συγχρόνως το δικαίωμα σε συνταξιούχους που δεν 
έχουν ασκήσει μέχρι  8-10-2020 αγωγές να το κάνουν. 
 Με την εμπεριστατωμένη αίτηση ακύρωσης ζητάμε την πιστή 
συμμόρφωση της Πολιτείας στις υπ΄αριθμ.2287/2015, 2288/2015 και 
1439/2020 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. 
 Με την αίτηση ακύρωσης μας ζητάμε την πλήρη και άμεση 
αποκατάσταση της ζημίας από το σύνολο των αντισυνταγματικών 
περικοπών για όλους τους συνταξιούχους μέλη μας.  
 Η δέσμευση της Πολιτείας ότι θα συμμορφωθεί στις αποφάσεις του 
ΣτΕ πρέπει να υλοποιηθεί στο σύνολό της χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς 
χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Αυτός ήταν εξάλλου και ο σκοπός 
των προηγούμενων πιλοτικών δικών  (στις οποίες ο Σύλλογός μας είχε 
μετάσχει και δικαιωθεί) τις αποφάσεις των οποίων αρνείται σήμερα να 
υλοποιήσει η Πολιτεία στο σύνολό τους . 
 Η αίτηση ακύρωσής μας, θα συζητηθεί, εκτός απροόπτου τον 
Ιανουάριο του 2021 και η απόφαση θα εκδοθεί εντός του επόμενου 
έτους ευελπιστώντας να βάλει τέλος στην πενταετή ταλαιπωρία μας. 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

 Σε συνέχεια και παράλληλα με την προηγούμενη  κίνηση, ο 
Σύλλογός μας, εξαντλώντας όλα τα μέσα που έχει στα χέρια του, 
προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ακύρωση της υπ΄αριθμ. 
1439/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αναφορικά με την χρονική έκταση των αναδρομικών που δικαιούνται οι 
συνταξιούχοι και ζητά αποκατάσταση για όλο το χρονικό διάστημα που 
έχουν υποστεί τις αντισυνταγματικές μειώσεις. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 


