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Προς 

τον  Υπουργό   Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  κ. Κωστή Χατζηδάκη  

 

ΘΕΜΑ:  Αίτημα Συνάντησης για άμεση καταβολή των αναδρομικών σε όλους 

τους συνταξιούχους - Πραγματική αύξηση των  κύριων  αλλά και των επικουρικών 

συντάξεων - Αδήριτη Ανάγκη ουσιαστικών παρεμβάσεων στο επικείμενο mini 

ασφαλιστικό  

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Όπως γνωρίζετε, μέλη της ΟΣΤΟΕ είναι πρωτοβάθμια σωματεία των 

συνταξιούχων τραπεζικών και η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί τους συνταξιούχους 

τραπεζοϋπαλλήλους σε πανελλαδικό επίπεδο.  

Ενόψει   του  νέου   ασφαλιστικού που  επίκειται  να    κατατεθεί προς   ψήφιση,  

των αλλαγών που εισάγει, αλλά και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού και όλων των 

συναρμόδιων Υπουργών στην ΔΕΘ, παρακαλούμε όπως ορίσετε συνάντηση με  

εκπροσώπους της Ομοσπονδίας μας για την ουσιαστική ενημέρωση και συζήτηση για 

τα κατωτέρω εξαιρετικά επείγοντα θέματα που αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων 

τραπεζοϋπαλλήλων ,  αλλά και για επί μέρους θέματα που έχουν θέσει Σύλλογοι  - μέλη 

μας τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από το Υπουργείο σας. 

 Ειδικότερα : 

 1.   Δυστυχώς κατά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπουργών 

στην ΔΕΘ όχι μόνο δεν ανακοινώθηκε η διαδικασία καταβολής σε όλους τους 
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συνταξιούχους των αναδρομικών αλλά αντιθέτως υπήρξε σιγή ιχθύος ακόμα και για 

όσους συνταξιούχους έχουν προσφύγει δικαστικά μέχρι τη 31.7.2020 (ΣτΕ (Ολ) 1403-7 

/2022) . 

Λαμβανομένων υπόψη του αναμφισβήτητου γεγονότων :  

- Ότι ήδη τρεις φορές τα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας έχουν κρίνει ότι οι μειώσεις 

των ν.4051/2012 και 4093/2012 και η μη καταβολή των δώρων σε κύριες και 

επικουρικές συντάξεις είναι αντισυνταγματικές για το 11μηνο (Ιούνιος 2015- Μάϊος 

2016), 

- Ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι συνάδελφοί μας δεν έχουν λάβει αναδρομικά κύριας 

σύνταξης για το 11μηνο ,  

- της ραγδαίας αύξησης του ενεργειακού κόστους και της εκτίναξη των τιμών σε όλα τα 

βασικά είδη πρώτης ανάγκης,   

θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στο  mini ασφαλιστικό  που έχετε εξαγγείλει ότι 

θα κατατεθεί εντός του μηνός Σεπτεμβρίου νομοθετική διάταξη στην οποία να 

προβλέπεται η καταβολή των μειώσεων του 11μηνου στις  επικουρικές  συντάξεις καθώς 

και των δώρων εορτών και αδείας του  11μήνου  σε κύριες και επικουρικές συντάξεις  

σε ΟΛΟΥΣ  τους  συνταξιούχους ανεξάρτητα αν  είχαν προσφύγει δικαστικά ή όχι, 

θέτοντας  τέλος  με τον  τρόπο αυτό, στην ταλαιπωρία όλων των συναδέλφων και 

αποκαθιστώντας μετά από 7 και πλέον χρόνια την τεράστια αδικία . 

2.     Εξάλλου, σε  συνέχεια   των  εξαγγελιών  σας  περί αύξησης των  κύριων   συντάξεων 

από  1.1.2023,  όλων των   συνταξιούχων, σύμφωνα με το αρ.14 παρ.4  του  Ν.4387/2016, 

όπως  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το  αρ.25 του  Ν. 4670/2020,   θεωρούμε 

ότι αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να  υπάρξει άμεσα  νομοθετική  παρέμβαση  

προκειμένου σε όλους τους συνταξιούχους να καταβληθούν πραγματικές αυξήσεις 

στις συντάξεις τους, καθώς με την ισχύουσα πρόβλεψη και παρά την τεράστια αύξηση 

του πληθωρισμού, τις αυξήσεις στα προϊόντα και την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση 

αυξήσεις στις συντάξεις τους θα δουν μόνο οι συνταξιούχοι εκείνοι που δεν έχουν 

προσωπική διαφορά. 

3.     Σχετικά με το πλαφόν – ανώτατο  όριο – επικουρικής σύνταξης που επίκειται  να   

νομοθετηθεί  στο πλαίσιο  του  νέου   mini  ασφαλιστικού, αντιπροτείνουμε αντί της 

πρόβλεψης περί ύπαρξης ανώτατου πλαφόν, την  πρόβλεψη  περί  κατώτατου  ορίου  

επικουρικής σύνταξης, όπως διαχρονικά ίσχυε και καταργήθηκε με τον  Ν. 4387/2016,    
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οδηγώντας  σε ιδιαίτερα χαμηλές επικουρικές  συντάξεις, που δεν επιτελούν πλέον για 

πολλούς συναδέλφους μας τον συνταγματικό ρόλο τους. 

4.   Ακόμα, αιτούμαστε την  άμεση  επαναφορά   των  επιδομάτων  εορτών και αδείας   

και την  τακτική τους  καταβολή σε όλους τους  συνταξιούχους  και σε ύψος ανάλογο 

της σύνταξης  εκάστου,  καθώς   «το  έκτακτο  βοήθημα»  ή «επιταγή ακρίβειας»   ύψους 

μόλις 250 € που δρομολογείται να χορηγηθεί στις ευάλωτες ομάδες και τους  

χαμηλοσυνταξιούχους σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνει την απώλεια των    

εισοδημάτων  που έχουν   υποστεί όλοι οι  συνταξιούχοι από την πλήρη   κατάργηση των   

επιδομάτων, επί των οποίων ιδίως οι συνταξιούχοι Τ/Υ έχουν καταβάλλει εξαιρετικά 

αυξημένες εισφορές καθ’όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. 

5. Τέλος  άμεσης  διευθέτησης και επίλυσης  χρήζουν και ειδικότερα  θέματα  μελών μας  

όπως ενδεικτικά ο συνυπολογισμός κατά των επανυπολογισμό των συντάξεων των 

παλαιών συνταξιούχων του e - ΕΚΦΑ του συνόλου των αποδοχών τους επί των οποίων 

αποδόθηκαν εισφορές και όχι μόνο του συντάξιμου μισθού, αποκατάσταση των 

επικουρικών και συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, η αντιμετώπιση της 

καθυστέρησης στην έκδοση εκκρεμών συντάξεων (κυρίως στις περιπτώσεις της 

διαδοχικής ασφάλισης) καθώς και η επίλυση ειδικότερων θεμάτων ως προς τις 

επικουρικές συντάξεις των Τ/Υ αλλά και το ζήτημα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για το οποίο 

έχουμε αποστείλει και ειδικό υπόμνημα. 

   Με  την πεποίθηση ότι θα  ενσκήψετε  με προσοχή στα  υπό κρίση  θέματα    

αναμένουμε τον ορισμό συνάντησης με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας 

προκειμένου να προκειμένου να σας εκθέσουμε τις αιτιολογημένες προτάσεις μας και 

να επιλυθούν τα ως  άνω  θέματα.  

 

 Με εκτίμηση,  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΟΕ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 


