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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ  

ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΛΥΣΗΣΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Συνάδελφοι,  με την από  15-9-2022 επιστολή μας  προς στον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό 

Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Παναγιώτη Τσακλόγλουζητήσαμε άμεσα συνάντηση μαζί 

τους για να τους εκθέσουμε όλα τα θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους 

τραπεζοϋπαλλήλους εστιάζοντας κυρίως στα κάτωθι :  

Ειδικότερα :  

1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 11ΜΗΝΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΑΣΚΗΣΕΙ  ΑΓΩΓΗ 

΄Η ΟΧΙ 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε , μετά τις επανειλημμένες κρίσεις των 

ανώτατων δικαστηρίων περί αντισυνταγματικότητας των μειώσεων των 

ν.4051/2012 και 4093/2012,  η κυβέρνηση  είχε δεσμευθεί ότι θα εφαρμόσει 

τις αποφάσεις, προέτρεπε μάλιστα τους συνταξιούχους να μην προσφύγουν 

στα δικαστήρια καθώς στον κατάλληλο χρόνο θα καταβάλει όλες τις 

αντισυνταγματικές μειώσεις των ν. 4051/2012 και 4093/2012 και  τα δώρα σε 

κύριες και επικουρικές συντάξεις για το 11μήνο. 
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Δυστυχώς κατά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων 

υπουργών στην ΔΕΘ όχι μόνο δεν ανακοινώθηκε η διαδικασία καταβολής σε 

όλους τους συνταξιούχους των αναδρομικών αλλά αντιθέτως υπήρξε σιγή 

ιχθύος ακόμα και για όσους συνταξιούχους προσέφυγαν δικαστικά μέχρι τη 

31.7.2020 (ΣτΕ1403-7 /2022) . 

Λαμβανομένων υπόψη του αναμφισβήτητου γεγονότος ότι οι 

χαμηλοσυνταξιούχοι δεν έχουν λάβει ούτε τα αναδρομικά κύριας σύνταξης 

για το 11μηνο , της ραγδαίας αύξησης του ενεργειακού κόστους, την εκτίναξη 

των τιμών σε όλα τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης,  στην επιστολή που 

αποστείλαμε καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούςνα συμπεριληφθεί στο mini 

ασφαλιστικό  που έχουν εξαγγείλει ότι θα κατατεθεί εντός του μηνός 

Σεπτεμβρίου νομοθετική διάταξη στην οποία να προβλέπεταιη καταβολή των 

μειώσεων του 11μηνου στις  επικουρικές  συντάξεις καθώς και τα  δώρα 

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

όλους ΟΛΟΥΣ  τους  συνταξιούχους ανεξάρτητα αν  είχαν προσφύγει 

δικαστικά ή όχι. 

Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα επιβεβαιωθεί ότι αποτελούμε Κράτος 

Δικαίου και θα αποκατασταθούν τα σοβαρά ηθικά , πολιτικά , νομικά και 

κοινωνικά ζητήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία 8 χρόνια (μετά την 

έκδοση δηλαδή των υπ’αριθμ. 2287/2015 επ. αποφάσεων του ΣτΕ).  

2. Το δεύτερο σημαντικό θέμα το οποίο αναφέρουμε στην επιστολή μας είναι η 

υποχρέωση της Κυβέρνησης για καταβολή «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ» 

ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ. 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ.14 παρ.4  του  Ν.4387/2016, 

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

προβλέφθηκε ότι  το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από  1.1.2023 

κατ’  έτος με κοινή απόφαση  των Υπουργών Οικονομικών και   Εργασίας και  

Κοινωνικών  Υποθέσεων. Επίσης    σύμφωνα με το αρ.14 παρ.2β αλλά  και 

την παρ. 3ββ του ως άνω  νόμου  ρητά  προβλέπεται ότι  αν το 

καταβαλλόμενο ποσό  των επανυπολογισμό τους το επιπλέον ποσό- 

«προσωπική διαφορά» - εξακολουθεί να καταβάλλεται στον  δικαιούχο  

συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη  εξάλειψη του  με την 
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εκάστοτε  αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή  προκύπτει  κατ’ 

εφαρμογή της  παρ.4 . 

   Από τις πρόσφατες δηλώσεις   του  Υπουργού Εργασίας προκύπτει 

ότι  πραγματικές αυξήσεις στις κύριες συντάξεις  τους  θα δικαιωθούν από  

1.1.2023 μόνον οι συνταξιούχοι  εκείνοι που  δεν έχουν προσωπική  διαφορά  

στην  σύνταξη τους   ή έχουν   προσωπική  διάφορά μικρότερη  από  τις  

αυξήσεις που θα   δοθούν.  

Αντίθετα ουδεμία πραγματική αύξηση θα λάβουν εκείνοι οι  

συνταξιούχοι των οποίων  η προσωπική διαφορά είναι μεγαλύτερη  από 

την αύξηση, καθώς η αύξηση αυτή θα συμψηφιστεί με την προσωπική τους 

διαφορά με αποτέλεσμα η κατηγορία αυτή συνταξιούχων να έχει μόνον   

λογιστική και  όχι πραγματική αύξηση  στην σύνταξη  του.  

Η  Ομοσπονδία μας  ζήτησε με την ως άνω επιστολή της να  υπάρξει 

άμεσα  νομοθετική πρωτοβουλία τροποποίησης της ισχύουσας διάταξης 

προκειμένου όλοι οι συνταξιούχοι να  δουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ   ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ  

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ. Η εμμονή στη διατήρηση της ως άνω διάταξης 

μετατρέπει αυτή από  δίχτυ προστασίας  για τις  ήδη καταβαλλόμενες  κύριες 

συντάξεις έμμεση μείωση των συντάξεων αυτών εμποδίζοντας την 

οποιαδήποτε  πραγματική αύξηση τους.  

3. Ακόμη, στην ως άνω επιστολή της η ΟΤΟΕ αναφέρει ότι η Κυβέρνηση 

αντί να προχωρήσει σε θέσπιση πλαφόν στις επικουρικές συντάξεις 

οφείλει να προβεί σε αυξήσεις και στις επικουρικές συντάξεις και να 

θεσπίσει κατώτατο όριο επικουρικής σύνταξης, όπως διαχρονικά ίσχυε 

πριν το ν.4387/2016 . 

4. Τέλος, η ΟΣΤΟΕ επανέφερε το πάγιο αίτημα όλων των συνταξιουχικών 

οργανώσεων για επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης και την τακτική 

καταβολής της σε όλους τους συνταξιούχους , καθώς το «έκτακτο 

βοήθημα» ή «επιταγή ακρίβειας ύψους μόλις 250 € που δρομολογείται να 

χορηγηθεί σε ευάλωτες ομάδες και τους χαμηλοσυνταξιούχους σε καμία 

περίπτωση δεν αναπληρώνει την απώλεια των εισοδημάτων που έχουμε όλοι 

οι συνταξιούχοι υποστεί. 
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5. Φυσικά, στην ως άνω επιστολή μας επαναφέραμε και τα προηγούμενα 

αιτήματα μας που αφορούν τους συνταξιούχους τραπεζοϋπαλλήλους 

πουχρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από το Υπουργείο (όπως ενδεικτικά: 

συνυπολογισμό 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 

επικουρικών και συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος,  καθυστέρηση 

έκδοσης εκκρεμών συντάξεων, επίλυση ειδικότερων θεμάτων κυρίως στις 

επικουρικές συντάξεις και το ζήτημα τουΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ). 

 

 

Συνάδελφοι, 

Η ΟΣΤΟΕ, θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της σε όλα τα επίπεδα, μέχρι την τελική   

δικαίωση και αποκατάσταση των δικαιωμάτων μας. 

 

 

Με   συναδελφικούς  χαιρετισμούς 

Για την  ΟΣΤΟΕ 

 

 

 

 

 

 


