Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συντονίζει τους διεκδικητικούς αγώνες του κλάδου για την
επίλυση των προβλημάτων όλων των συναδέλφων μας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
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ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ
Το σημείωμα της Προέδρου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συνδ. Ελένης Κλητοράκη – Πούλια

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία μας με τη θεσμική της ιδιότητα και
θέση, της μοναδικής δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης του κλάδου, που ιδρύθηκε πριν από
57 χρόνια και εκπροσωπεί τους 50.000 τραπεζοσυνταξιούχους της χώρας μας: α) συγκεντρώνει όλα τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 13 Σύλλογοι Συνταξιούχων –
Μέλη της, β) τα επεξεργάζεται με τη συνδρομή των έμπειρων στελεχών της και του νομικού της επιτελείου, γ) τα προβάλλει με κάθε
πρόσφορο τρόπο και δ) βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή των
διεκδικητικών αγώνων του κλάδου μας τους οποίους οργανώνει
και συντονίζει σε όλα τα επίπεδα (συνδικαλιστικό, δικαστικό, πολι-

τικό, κοινωνικό, διεθνές).
Βασικός στόχος όλων των προσπαθειών ήταν και είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων των συναδέλφων μας και η δικαίωση των
αγώνων μας μέσα από τη σταδιακή αποκατάσταση όλων των αδικιών που κατά καιρούς, αναίτια και καταχρηστικά, μας επιβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις και τις τράπεζες (τους πρώην εργοδότες
μας) και τελικά μας οδήγησαν σε προχωρημένα στάδια οικονομικής ασφυξίας και φτωχοποίησης.
Είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να υπενθυμίζουμε προς
κάθε κατεύθυνση, σε όσους ξεχνούν, ότι ο ελληνικός και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός πάντα σέβονταν και τιμούσαν την τρίτη
ηλικία.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ν.4670/2020 ΚΑΙ Ν. 4680/2020
Για την πληρέστερη και έγκυρη ενημέρωση όλων των συναδέλφων μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, αποφάσισε να αναθέσει στο νομικό μας επιτελείο να συντάξει ένα αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα σχετικό με τους νόμους
4670/2020 και 4680/2020 οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα, λιγότερο ή περισσότερα επηρεάζουν σημαντικά και τους 2.710.000
συνταξιούχους της χώρας μας και φυσικά μεταξύ αυτών και τους συναδέλφους συνταξιούχους του κλάδου μας.
Ειδικότερα στο ενημερωτικό σημείωμα
αναφέρονται τα εξής:
Α. Όπως σας έχουμε ενημερώσει στις
28.2.2020 δημοσιεύθηκε ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4670/2020 (ΦΕΚ 43 A’) με τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός
μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις»
στο πρώτο μέρος του οποίου προβλέπεται
μεταξύ άλλων από 1.3.2020 η μετονομασία
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e–ΕΦΚΑ) καθώς
και η ένταξη στον e–EΦΚΑ του Κλάδου
Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου
Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ το οποίο καταργείται.
Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, σας γνωρίζουμε ότι έχουν εκδοθεί αρκετές διευκρινιστικές εγκύκλιοι

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων με σκοπό να εξειδικεύσουν ορισμένες διατάξεις του νέου νόμου καθώς και
τις αλλαγές που επέφεραν στο ασφαλιστικό καθεστώς τόσο των ασφαλισμένων όσο
και των συνταξιούχων, διατάξεις που έχουν
εφαρμογή και στους εργαζόμενους και συνταξιούχους των τραπεζών.
Β. Πιο συγκεκριμένα σας κοινοποιούμε
τις πιο σημαντικές εγκυκλίους επισημαίνοντας τα πιο βασικά τους σημεία :
1. Την με αριθμ. πρωτ. Φ80020/10553/
Δ16.οικ.265/15.4.2020 εγκύκλιο με θέμα
: «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου
44 του Ν. 4670/2020 σχετικά με τις παροχές του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
ΕΤΕΑΕΠ».
Με την παραπάνω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι με το άρθρο 44 του Ν. 4670/2020,
αντικαθίσταται το άρθρο 96 του ν.

4387/2016 (Α΄85), που
αφορά στις παροχές
του τ. ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ σε όλους
τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους
του, σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις
1889/2019 και 1890/2019 της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικές τις παρ. 1
και 4 του άρθρ. 96 του Ν. 4387/2016 και
ακύρωσαν από 4.10.2019, τις Υπουργικές
Αποφάσεις που είχαν εκδοθεί σε συνέχεια
του άρθρου αυτού.
Ειδικότερα όσον αφορά στον νέο τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης που το αρ. 44 του νέου νόμου εισάγει,
αναφέρουμε τα εξής:
α. Για τους ασφαλισμένους από την
1.1.2014 και εφεξής το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται, σύμφωνα με τις

Συνέχεια στη σελ 2

Βλέπε:  Σελ.1: Το σημείωμα της Προέδρου της ΟΣΤΟ  Σελ. 1,2,3,4: Το Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας
επιτελείου  Σελ.4: Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι δομές ασφάλισης και υγείας
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ν.4670/2020 ΚΑΙ Ν. 4680/2020

Συνέχεια από τη σελ 1

διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του ως
άνω άρθρου δηλαδή με βάση: α) τα δημογραφικά δεδομένα, τα οποία στηρίζονται σε
εγκεκριμένους πίνακες θνησιμότητας και β)
το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα
εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες
εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την
ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων.
β. Για τους ασφαλισμένους μέχρι την
31.12.2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση
συνταξιοδότησης από την1η.1.2015 και
εφεξής και εφόσον συγχρόνως η καταβολή
της σύνταξης αρχίζει από 1η.1.2015 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:
βα. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως και τις 31.12.2014 και υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το
οποίο για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί
σε ποσοστό 0,45% επί των συντάξιμων
αποδοχών κάθε ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής
ασφάλισης, κατά το χρονικό διάστημα
2002-2014 και
ββ. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής τους από την
1η.1.2015 και εφεξής και υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,
2και 3 του άρθρου αυτό, κατά τα ανωτέρω.»
Η βασικότερη όμως αλλαγή αφορά
στην κατάργηση, από 1.10.2019, του επανυπολογισμού και της αναπροσαρμογής
των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων την 12.5.2016 επικουρικών συντάξεων, βάσει του προγενέστερου νομικού
πλαισίου.
Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή όλες
οι «παλαιές» επικουρικές συντάξεις, που
ο υπολογισμός τους έγινε ή θα γίνει (για
τις εκκρεμείς) σύμφωνα με το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομικό πλαίσιο
και οι οποίες, από 1.6.2016 είχαν επανυ-

πολογιστεί από 1.10.2019, συνεχίζουν να
καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες στις
31.12.2014 διατάξεις, δηλαδή και με τους
νόμους 4024/2011 (άρθρο 2, παρ. 3 και 4),
4051/2012 (άρθρο 6, παρ. 2-5), 4052/2012
(άρθρο 42, παρ. 1), 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ5, περ. 1) και την κράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων
Επικουρικής Ασφάλισης υπέρ ΑΚΑΓΕ, όπου
αυτή επιβάλλεται (άρθρο 44, παρ. 13 ν.
3986/2011).
1. Την με αριθμ. Πρωτ. Φ80000/οικ
14032/571/3/4/2020 εγκύκλιο με θέμα:
«Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 27 του
Ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος και παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή τους»
Οι νέες ρυθμίσεις (άρθρο 27 ν.
4670/2020) και η πρόσφατη εγκύκλιος του
Υπουργείου Εργασίας αφορούν στους
συνταξιούχους λόγω γήρατος, όλων των
φορέων ενταχθέντων στο e-ΕΦΚΑ και του
δημοσίου, κύριας και επικουρικής σύνταξης. Για τους συνταξιούχους αναπηρίας
εφαρμόζονται οι επί μέρους καταστατικές
διατάξεις, για δε τους συνταξιούχους λόγω
θανάτου, οι ειδικές ρυθμίσεις που υπάρχουν
στις διατάξεις συντάξεων λόγω θανάτου.
Σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 27
του ν. 4670/2020, σε περίπτωση που προκύπτει απασχόληση συνταξιούχου, το
ποσό της ακαθάριστης σύνταξης, ή συντάξεων σε περίπτωση συρροής, κύριας
και επικουρικής, καταβάλλεται μειωμένο
κατά 30% (έναντι της μείωσης του 60 % που
προέβλεπε το προγενέστερο καθεστώς)
για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος
απασχολείται και έχει υποχρέωση ασφάλισης στους Κλάδους Κύριας και Επικουρικής
Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.
Επισημαίνεται ότι η μείωση της σύνταξης
κατά 30%, εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του
εάν ο συνταξιούχος παρέχει εργασία με μειωμένο ωράριο ή με μειωμένη απασχόληση,
δηλαδή δεν υφίσταται η δυνατότητα αναλογικής περικοπής της σύνταξής του βάσει των
ημερών απασχόλησής του ανά μήνα.
Το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων αφορά πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται από 28.2.2020 και μετά ανεξάρτητα εάν η ασκούμενη δραστηριότητα
αναλήφθηκε πριν ή μετά την συνταξιοδότησή τους , καθώς και πρόσωπα που έχουν
ήδη συνταξιοδοτηθεί μέχρι την ανωτέρω
ημερομηνία, με βάση το προγενέστερο του
ν. 4670/2020 νομοθετικό πλαίσιο, και αναλαμβάνουν την ασκούμενη δραστηριότητα μετά την 28.2.2020.
Προκειμένου για τους συνταξιούχους,

ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΤΕΛΟΣ ΑΝΟΧΗΣ
ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ
ΑΝ ΔΕΝ
ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ
ΧΑΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΔΟΘΗΚΑΝ ΠΟΤΕ
οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία πριν
την 13.5.2016 και δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου
20 του ν. 4387/2016, δηλαδή εξαιρούνταν
από τις επιπτώσεις της απασχόλησης
τους αυτής ως συνταξιούχοι, εφόσον συνεχίζουν την εργασία τους και μετά την
28.2.2020 δίδεται μεταβατική περίοδος
ενός έτους για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 27.
Συγκεκριμένα, θα συνεχίζουν να εξαιρούνται έως και την 28.2.2021.Οι ανωτέρω συνταξιούχοι εφόσον συνεχίζουν την
απασχόληση τους αυτή, θα υπαχθούν
στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων
του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 από την
1.3.2021. Επομένως οι νέες ρυθμίσεις θα
τους καταλάβουν από 1-3-2021, μέχρι δε
τότε, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν
την σύνταξη τους χωρίς την νέα περικοπή.
Περαιτέρω κατά το χρόνο απασχόλησης
του συνταξιούχου καταβάλλονται, ανάλογα
με την αναληφθείσα απασχόληση οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές των
άρθρων 38, 39 και 40 του ν.4387/2016 όπως
ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4670/2020 καθώς και η εισφορά ασθενείας επί του μισθού
του, ενώ ταυτόχρονα υποχρεούται στην
καταβολή εισφοράς ασθενείας και επί της 
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 συντάξεώς του. Εξαίρεση αποτελούν οι απα-

σχολούμενοι συνταξιούχοι που υπάγονται
για παροχή υγειονομικής περίθαλψης εκτός
ΕΟΠΥΥ (πχ. συνταξιούχοι της Τράπεζας
Ελλάδος, ή της Εθνικής Τράπεζας) οι οποίοι
λόγω της απασχόλησης ή της σύνταξης, δεν
καταβάλλουν διπλή εισφορά συνταξιούχου
και απασχολούμενου, αλλά εξακολουθούν
να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους
κανονισμούς των φορέων ασθένειας που
έχουν διατηρήσει την αυτοτέλειά τους.
Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για
καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια
και την επικουρική σύνταξη. Ειδικότερα
ο συνταξιούχος όταν διακόψει την απασχόληση του πρέπει να υποβάλει αίτηση που
να το ζητά. Για την κύρια σύνταξη λαμβάνει
αναλογία ανταποδοτικής σύνταξης για τον
χρόνο, τις αποδοχές και τις εισφορές που κατέβαλε ως απασχολούμενος συνταξιούχος.
Για την επικουρική επίσης θα λάβει το αντιστοιχούν ποσό. Επισημαίνεται ότι αξιοποιείται κατ΄ αυτόν τον τρόπο μόνο ο χρόνος
ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση.
Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω τρόπος
αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης στη
χορηγούμενη σύνταξη εφαρμόζεται και σε
όλες τις περιπτώσεις απασχολούμενων συνταξιούχων, οι οποίοι είχαν λάβει σύνταξη
με βάση το προγενέστερο του ν. 4387/2016
νομοθετικό πλαίσιο και συνέχισαν να απασχολούνται χωρίς διακοπή και μετά την
12.5.2016 και συνεχίζουν και μετά την
28.2.2020 την απασχόλησή τους, με την
προϋπόθεση ότι από τις προϊσχύουσες
διατάξεις προβλεπόταν αξιοποίηση του
χρόνου απασχόλησης.
Τέλος προβλέπεται υποχρέωση των συνταξιούχων πριν την ανάληψη της εργασίας
ή της αυτοαπασχόλησης τους να υποβάλουν
σχετική δήλωση στις καθ’ ύλην αρμόδιες
για την κύρια και την επικουρική σύνταξη
Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που
δεν υποβληθεί η σχετική δήλωση, καθιερώνεται αυστηρό πρόστιμο το οποίο
αντιστοιχεί σε 12 μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις. Το ποσό αυτό καταλογίζεται σε κάθε περίπτωση μη δήλωσης
της απασχόλησης εκ μέρους του συνταξιούχου.
2. Την με αριθμ. πρωτ. Φ1500/51177/1250/18
εγκύκλιο του Υπουργείου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Πρόσθετης και
Επαγγελματικής Ασφάλισης – Τμήμα
Ασφαλισμένων Δημοσίου Τομέα Ειδικών
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Κατηγοριών και Διαδοχικής Ασφάλισης
με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής Ασφάλισης» όπου ρυθμίζονται ει-

Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ από 1.3.2018, οι δε
συνταξιούχοι του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ
από 1.8.2018.

δικότερα θέματα της διαδοχικής ασφάλισης.
Γ. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε ο νόμος 4680/2020 (ΦΕΚ 72/23.3.2020,
τεύχος Α΄), με το άρθρο 63 του οποίου
εντάσσονται οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ –
Π.Π.ΕΘΝΑΚ στον e-EΦΚΑ. Σε συνέχεια του
Ν.4680/2020 εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. Φ
80020/οικ.15147/Δ16438/15.4.2020 εγκύκλιος του Υπουργού με θέμα : «Γνωστοποίηση
των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του Ν.
4680/2020 σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ
και του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο
Επικουρικής Ασφάλισης του e- ΕΦΚΑ»
Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΛΕΠΕΤΕ
και του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ υπάγονται
στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής
Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.
Με βάση τις παρ. 4 και 7 του εν λόγω
άρθρου, οι ασφαλισμένοι του ΛΕΠΕΤΕ
και του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ καθίστανται ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΕΑΕΠ
και ήδη Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
του e-ΕΦΚΑ από 1.1.2019, ενώ από τους
συνταξιούχους οι μεν συνταξιούχοι του
ΛΕΠΕΤΕ καθίστανται συνταξιούχοι του
πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ήδη Κλάδου Επικουρικής

Ως προς τον τρόπο υπολογισμού των
συντάξεων :
Α) Για τους ήδη συνταξιούχους καθώς
και για όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 31.12.2018 το ποσό της
σύνταξης προκύπτει από τον τύπο : 0.45% Χ
έτη ασφάλισης Χ συντάξιμες αποδοχές (ήτοι
ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίσθηκε η σύνταξη του ΛΕΠΕΤΕ και του
ΕΛΕΠΕΤΕ-ΠΠ ΕΘΝΑΚ).
Β) Για όσους δε υπέβαλαν ή υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από
01/01/2019 και εφεξής, η σύνταξη αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων: i)
Το πρώτο τμήμα αφορά χρόνο ασφάλισης
έως και 31/12/2014 και υπολογίζεται με τον
τύπο: 0.45% Χ έτη ασφάλισης Χ συντάξιμες
αποδοχές (ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται οι αποδοχές του ασφαλισμένου που
υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης και δη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου από το
έτος 2002 έως και το έτος 2014 και ii) Το δεύτερο τμήμα αφορά το χρόνο ασφάλισης από
01/01/2015 και εφεξής και εφαρμόζεται σε
αυτό το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης
όπως ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους
του τ. ΕΤΕΑΕΠ και νυν Κλάδου Επικουρικής
Συνέχεια στη σελ 4

Η Κοινωνική Ασφάλιση και η Υγεία δεν είναι εμπορεύματα.
Δεν τα παραδίδουμε στους τοκογλύφους και στους κερδοσκόπους.



Σελίδα 4

Συνέχεια από τη σελ 3

Από τ η δρ ά σ η τ ης Ο. Σ. Τ. Ο. Ε .

Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.
Προβλέπεται τέλος ότι οι ήδη καταβαλλόμενες ή καταβλητέες, την 31.12.2019, από
το πρώην ΕΤΕΑΕΠ επικουρικές συντάξεις σε
δικαιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-

Π.Π.ΕΘΝΑΚ επανυπολογίζονται σύμφωνα
με την νέα παράγραφο 2 του άρθρου 24 του
ν.4618/2020, όπως ισχύει και αν το ποσό
που προκύπτει από τον επανυπολογισμό
είναι μικρότερο από το καταβλητέο κατά
τις 31/12/2019 ποσό, η διαφορά εξακο-
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λουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους, ως προσωπική διαφορά, μέχρι τις
31/12/2024. Από 01/01/2025 και εφεξής,
οι συντάξεις θα καταβάλλονται στο ύψος
που διαμορφώνεται από τον επανυπολογισμό και δεν θα αναπροσαρμόζονται.

ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Κάθε επίδοξοι παρεμβαίνοντες δήθεν αναμορφωτές - εκσυγχρονιστές και στην ουσία κατεδαφιστές, θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και κυρίως οι δομές της ασφάλισης, της υγείας και της αλληλεγγύης των τραπεζικών υπαλλήλων και συνταξιούχων στη χώρα μας ούτε πρόχειρες, ούτε
προβληματικές υπήρξαν ποτέ.
Αντίθετα με την πολυετή και επιτυχημένη λειτουργία τους, έχουν καλλιεργήσει και προσθέσει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στη συλλογική συνείδηση
των συναδέλφων μας.
Οι τυχόν δυσλειτουργίες προέκυπταν πάντα από τις έξωθεν ύποπτες και σκόπιμες παρεμβάσεις που εξυπηρετούσαν αλλότρια συμφέροντα.
Το συνοπτικό ιστορικό χρονολόγιο που ακολουθεί καταδεικνύει ότι από παλιά οι συνάδελφοι μας της Ε.Τ.Ε. δημιούργησαν και λειτούργησαν τις ως άνω δομές
που υπήρξαν προπομπός παρόμοιων δομών που δημιουργήθηκαν από συναδέλφους μας άλλων τραπεζών.
1867: 2 8 Απριλίου. Μετά από πρόταση του Γ. Σταύρου ιδρύεται το
Ταμείο Συντάξεως Υπαλλήλων της Εθνικής, το οποίο η Τράπεζα
επιχορηγεί με το 0,5% των καθαρών κερδών της.
1917: Ι δρύεται ο ΣΥΕΤΕ τον Μάιο του 1917 από μια ομάδα στελεχών
της ΕΤΕ και με τη συμμετοχή και του Α. Κορυζή μετέπειτα πρωθυπουργού.
1917: Ι δρύεται ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.
1922: Ι δρύεται ο Σύλλογος Εισπρακτόρων και Κλητήρων ΕΤΕ.
1924: Ι δρύεται ο Σύλλογος των «εν τη Τραπέζη εργαζομένων γυναικών».
1927: Τ ο «Ταμείο Αυτασφαλείας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης»
συστάθηκε με τις από 29.10.1926 και 6.4.1927 αποφάσεις του
Γενικού Συμβουλίου της ΕΤΕ ως αυτοτελής και αυτόνομος Οργανισμός διεπόμενος από τις διατάξεις του Κανονισμού του, ο
οποίος είχε εγκριθεί με τις ίδιες αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου.
1930: Ι δρύεται το Τ.Υ.Π.Ε.Τ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας).
1938: Ιδρύεται η λέσχη για την καθημερινή σίτιση συναδέλφων της
ΕΤΕ.
1947: Ι δρύεται ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΤΕ στις 12/9/1947.
1949: Τ ο Γενικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην
υπ΄ αριθ µ. 13/18.11.1949 συνεδρίασή του απεφάσισε την
σύσταση έντοκου κοινού ειδικού λογαριασμού υπό τον τίτλο
«Λογαριασµός Επικουρήσεως Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης
της Ελλάδος» προς τον σκοπό επικουρήσεως υπό του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων της Εθνικής Τραπέζης της
Ελλάδος και του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Εισπρακτόρων και
Κλητήρων της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος των µελών αυτών
εξελθόντων ή εξερχομένων της υπηρεσίας της Εθνικής Τραπέζης και ενέκρινε τον Κανονισµό αυτού, ο οποίος ετέθη εν ισχύ
από 1/10/1949.
1953: Σ τις 31/10/1953 συνιστάται κοινός Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης (Ε.Λ.Ε.Π.) από την Προνομιούχο Ανώνυμο Εταιρία
Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος (Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε.) και τον Σύλλογο
του Προσωπικού της με την υπογραφή σχετικής συμβάσεως.
1955: Ι δρύεται η Ο.Τ.Ο.Ε.
1963: Ι δρύεται η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
2000: Τ ον Οκτώβριο αναστέλλεται η λειτουργία του Προμηθευτικού
Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. - Ε.Τ.Β.Α. - Ε.Κ.Τ.Ε.
2005: Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων τη γνωστή FERPA.
2005: Μ
 ε τον νόμο 3371/2005 η κυβέρνηση της Ν.Δ. δημιούργησε
το ΕΤΑΤ προκειμένου να υπαχτούν σ’ αυτό τα επικουρικά των

τραπεζών. Ο ΛΕΠΕΤΕ δεν συμπεριλήφθηκε στην υπαγωγή αυτή
αλλά εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ όσοι προσλαμβάνονταν στην
ΕΤΕ από την 1/1/2005 και μετά. Το γεγονός αυτό αποδυνάμωσε
τις εισροές στον ΛΕΠΕΤΕ.
2006: Στις 3/10/2006 τροποποιήθηκε η τελευταία Σύμβαση, μετά από
την απορρόφηση της ΕΘΝΑΚ από την ΕΤΕ, κατόπιν υπογραφής
Πρακτικού Συμφωνίας μεταξύ της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ» και «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Ε.», η επωνυμία του Λογαριασμού είναι «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΠ-ΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ».
2006: Στις 24/11/2006 πραγματοποιήθηκε το Ιδρυτικό Συνέδριο της
Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.
Σ.Σ.Ε.) στο οποίο συμμετείχε και η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
2008: Το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε. από 01/08/2008
εντάσσεται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3655/08 (με link του νόμου στο http://www.aopete.gr/files/
FEK030408.pdf) επί κυβέρνησης Ν.Δ. (κα Φ. Π. Πετραλιά).
2013: Η ΟΣΤΟΕ και η FERPA συνδιοργανώνουν στην Αθήνα Πανευρωπαϊκό Συνταξιουχικό Συνέδριο (27 & 28/6/2013)
2017: Την 01/01/2017 αρχίζει η λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Τα στοιχεία επικοινωνίας των
εγγράφων και των λογοτύπων του Ι.Κ.Α. αντικαθίστανται από τα
νέα στοιχεία και το νέο λογότυπο του Ε.Φ.Κ.Α. (Εγκύκλιος Διοίκησης Ι.Κ.Α. Νο 48/21.12.2016).
2018: Α
 πό την 1η Μαρτίου η ΕΤΕ αντισυμβατικά και καταχρηστικά
διέκοψε την καταβολή της μετεργασιακής παροχής στους συνταξιούχους της δικαιούχους, την οποίαν εισέπρατταν μέσω του
ΛΕΠΕΤΕ.
2019: Από την 1η Ιανουαρίου οι δικαιούχοι της μετεργασιακής παροχής συνταξιούχοι της ΕΤΕ σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου
4618/2019 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (κ. Πετρόπουλος) άρχισαν να
λαμβάνουν μέσω του ΕΤΕΑΕΠ το 50% περίπου της επικουρικής
παροχής που ελάμβαναν από τον ΛΕΠΕΤΕ. Έτσι άνοιξε εν μέρει η
κερκόπορτα της ένταξης των ως άνω δικαιούχων της επικουρικής παροχής από τον ιδιωτικό ΛΕΠΕΤΕ στο κρατικό ΕΤΕΑΕΠ.
2020: Με το άρθρο 63 του νόμου 4680/2020 της κυβέρνησης της
Ν.Δ. (κ. Βρούτσης) αντικαταστάθηκε το άρθρο 24 του νόμου
4618/2019 με αποτέλεσμα τόσο την πλήρη ένταξη των δικαιούχων της επικουρικής παροχής από τον ΛΕΠΕΤΕ στο e – ΕΦΚΑ
όσο και την περαιτέρω μείωση της επικουρικής παροχής κατά
περίπου 20%.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΗΜΑΝΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ

