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ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ COVID ΤΟ 39 ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το σημείωμα της Προέδρου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συνδ. Ελένης Κλητοράκη – Πούλια

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Σύνεδροι, Λόγο
του covid-19, η διεξαγωγή του 39ο Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας,
η οποία είχε προγραμματισθεί για τα μέσα Νοεμβρίου του 2020 αναβάλλεται για το 2021. Το
Δ.Σ. της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. θα εξασφαλίσει, όπως πάντα,
την πλήρη και ουσιαστική ενημέρωση των συνέδρων μας για
όλα τα – προβλεπόμενα από το καταστατικό μας – στάδια και
τις διαδικασίες που προηγούνται του Συνεδρίου (παρουσίαση –
κοινοποίηση: α) της ημερήσιας διάταξης, β) του διοικητικού και
οικονομικού απολογισμού, γ) της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, δ) των προτάσεων – εισηγήσεων του Δ.Σ. για τον προγραμματισμό δράσης κτλ.).
Κατά τα λοιπά σας δηλώνουμε ότι μένουμε προσηλωμένοι,
στον τύπο, στην ουσία και κυρίως στην αναμφισβήτητη συμβολή και χρησιμότητα του συνεδρίου των εκλεγμένων αντιπροσώπων των Συλλόγων – Μελών μας.
Το Συνέδριο, το οποίο είναι το κυρίαρχο όργανο διοίκησης της
Ομοσπονδίας μας, είναι ο καθρέφτης της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., στον οποίον
φαίνεται έμπρακτα και με απόλυτη διαφάνεια η εύρυθμη, η δημοκρατική λειτουργία αλλά και η δυναμική της μοναδικής δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής μας οργάνωσης, η οποία εκπροσωπεί τους 50.000 περίπου τραπεζοσυνταξιούχους της χώρας μας.
Θα πρέπει πάντως να επαναλάβουμε ότι η – με οποιοδήποτε
πρόσχημα και για οποιονδήποτε προβαλλόμενο λόγο – συκο-

φάντηση, απαξίωση, υπονόμευση και αποδυνάμωση της Ομοσπονδίας μας, συνιστά ανεκτίμητη προσφορά στους εχθρούς
του κλάδου μας (τράπεζες, κυβερνήσεις κτλ.), σε μια εποχή που
όλοι οι συνάδελφοί μας πλήττονται από τα συνεχιζόμενα αντισυνταξιουχικά «μέτρα» και οδηγούνται σταδιακά στην πλήρη
φτωχοποίηση.
Συνάδελφοι γρηγορείτε και: α) μη ξεχνάτε ότι η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
από την ίδρυση της (το 1963) μέχρι σήμερα αποτελεί το δόρυ
στις διεκδικήσεις μας και την ασπίδα στην υπεράσπιση των κατοχυρωμένων ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων και β) απομονώστε τους κάθε μορφής και προέλευσης υπονομευτές που επιχειρούν να διαλύσουν την Ομοσπονδία μας, γιατί εφαρμόζουν το
δόγμα… «όποια οργάνωση δεν μπορούν να την ελέγχουν προσπαθούν να την διαλύουν».
Ειδικότερα, για το θέμα της αναβολής του Συνεδρίου μας, σημειώνουμε τα εξής: Η Κυβέρνηση, λόγω covid-19, απαγόρευσε
την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων λόγω του συγχρωτισμού πολλών ατόμων
σε εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα παρέτεινε ως 31/12/2020
τη θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων η οποία έληξε ή θα λήξει κατά τη διάρκεια ισχύος των
έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Βλέπε και την εγκύκλιο της Γ.Σ.Ε.Ε. στη σελίδα 3 η οποία
αφορά μεν τις οργανώσεις των εργαζομένων αλλά έχει οιονεί
εφαρμογή και στις οργανώσεις των συνταξιούχων.

Από τ η δρ ά σ η τ η ς Ο.Σ.Τ. Ο.Ε .
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Κάθε χρόνο,
η πρώτη Οκτωβρίου, είναι η παγκόσμια
ημέρα αφιερωμένη στους συνταξιούχους
και τους ηλικιωμένους του πλανήτη μας.
Η παγκόσμια κοινότητα θέλει, λέει, να τιμήσει την μεγάλη αυτή κοινωνική ομάδα.
Όμως όλοι εμείς οι απόμαχοι της εργασίας,
επειδή έχουμε πλήρη γνώση της σημερι-

νής δύσκολης συγκυρίας την οποίαν βιώνουμε καθημερινά στο πετσί μας, αλλά και
του απαράδεκτου τρόπου με τον οποίον οι
εκάστοτε κυβερνώντες αντιμετωπίζουν τα
δίκαια αιτήματά μας και μας οδηγούν στην
περαιτέρω φτωχοποίηση μας, θεωρούμε ότι
τελικά ο εορτασμός της παγκόσμιας αυτής
ημέρας όχι μόνο δεν έχει κανένα ουσιαστικό

ΑΘΗΝΑ 30.9.2020

περιεχόμενο και αντίκρισμα αλλά μάλλον
πρόκειται για έναν ακόμα προσβλητικό σε
βάρος μας, εμπαιγμό. Πράγματι υποκριτικά
ξεχνούν την πολυεπίπεδη, πολυσήμαντη,
πολυδιάστατη και πολύχρονη συμμετοχή
και προσφορά μας σε όλους τους τομείς της
οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
Συνέχεια στη σελ. 2

Βλέπε: Σελ.1: Το σημείωμα της Προέδρου της ΟΣΤΟΕ • Σελ. 1-2-3: Από τη δράση της ΟΣΤΟΕ • Σελ. 3: Ανακοινώσεις
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων • Σελ. 3-4: Το Φ.Ε.Κ. για τα αναδρομικά των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα

Σελίδα 2
Συνέχεια από τη σελ. 1

Από τ η δρ άσ η τ η ς Ο.Σ.Τ. Ο. Ε .

Ξεχνούν τους αγώνες μας για την υπεράσπιση της ελευθερίας, των δημοκρατικών
θεσμών, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής
συνοχής, της αξιοπρεπούς διαβίωσης, του
αποτελεσματικού και υψηλού επιπέδου
συστήματος υγείας κτλ. Ξεχνούν ότι ακόμα
και σήμερα – παρά τη συνεχή μείωση των
συντάξεών μας – συνεισφέρουμε στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά και
με την ιδιότητα των καταναλωτών, έχουμε
αξιόλογη συμβολή στην λειτουργία των πε-

ρισσότερων οικονομικών κλάδων παροχής
προϊόντων και υπηρεσιών.
Εμείς πάντως, οι 50.000 Έλληνες τραπεζοσυνταξιούχοι αλληλέγγυοι με τις άλλες
πληττόμενες κοινωνικές ομάδες της χώρας
μας και σε συνεργασία με τα 100.000.000
των ευρωπαίων συνταξιούχων, δηλώνουμε
ότι είμαστε απλά απόμαχοι της εργασίας και
όχι απόμαχοι της ζωής, ότι συνεχίζουμε να
διεκδικούμε τα κατοχυρωμένα δικαιώματα
μας και να αγωνιζόμαστε για να επιβάλουμε την έμπρακτη αναγνώριση της προσφο-
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ράς μας. Και φυσικά υπενθυμίζουμε προς
κάθε κατεύθυνση ότι – σε αντίθεση με
τις συνεχείς επιθέσεις που δεχόμαστε τα
τελευταία χρόνια – ο Ελληνικός και ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός πάντα σέβονταν και
τιμούσαν την τρίτη ηλικία.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Η Πρόεδρος:
ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ – ΠΟΥΛΙΑ
Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1283
Αθήνα 21.9.2020
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνι- ωμα στο προσυνταξιοδοτικό για όσους δεν δικαιώματα τους εν γένει (σε 5.000 και πλέον
κών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση
είχαν θεμελιώσει το σχετικό δικαίωμα μέχρι συνταξιούχους έχει καταργηθεί η επικουρική
ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» Αξιότι- 12.5.2016 και επανυπολογίζοντας για τους τους σύνταξη και λαμβάνουν 50 ευρώ μικτά
με κ. Υπουργέ,
λοιπούς συνταξιούχους τη σύνταξη τους με !!!) η ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ ( πλέΜε την παρούσα μας επιστολή - υπόμνημα, αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις οι συ- ον e-ΕΦΚΑ) ώστε να δοθεί οριστική και βιώεπανερχόμαστε σε προηγούμενο αίτημα μας ντάξεις να εμφανίζονται μειωμένες ακόμα σιμη λύση σύμφωνα και με το αρ. 20 του Ν.
για ορισμό συνάντησης με αντιπροσωπεία και κατά 70 %, κατά παράβαση της αρχής της 4670/2020 βάσει του οποίου το Κράτος έχει
του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας προκειμένου να ανταποδοτικότητας και χωρίς να υπάρχει κα- εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των
σας θέσουμε υπόψη σας ειδικότερα συντα- μία πρόβλεψη προστασίας των καταβαλλο- ασφαλιστικών παροχών .
ξιοδοτικά θέματα των συνταξιούχων τραπε- μένων συντάξεων.
3. EΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
ζοϋπαλλήλων, τα οποία δεν ρυθμίστηκαν με
Ειδικότερα ο επανυπολογισμός του ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ του τ.
τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4670/2020 Ν.4387/2016 οδήγησε σε μια επαχθέστατη ΕΛΕΜ: Σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ.261/69η
«Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μείωση του προσυνταξιοδοτικού των συνα- /21.05.2014 συνεδρίασης του Δ.Σ του τ. ΕΤΕΑ,
μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής δέλφων αφού το ετήσιο ποσοστό αναπλή- διακόπηκε η χορήγηση της επικουρικής σύΑσφάλισης ( e- ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις», ο ρωσης με βάση τα Καταστατικά των Ταμεί- νταξης σε περίπου 3.000 συνταξιούχους του
οποίος σύμφωνα και με την αιτιολογική του ων τους ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 3,30%, ΕΛΕΜ (συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ), παρά
έκθεση επικεντρώθηκε στον ψηφιακό μετα- ενώ με τις ρυθμίσεις του αρ. 73Α του Ν. το γεγονός ότι λαμβάνουν κανονικά την κύσχηματισμό του EΦΚΑ και στην συμμόρφωση 4387/2016 υπολογίζεται με βάση ποσοστό ρια σύνταξη τους,. Από το συνδυασμό των
της νομοθεσίας στις υπ’ αριθμ. 1890/2019 και αναπλήρωσης το οποίο για κάθε χρόνο διατάξεων των Ν.4554/2018 και Ν.4578/2018
1891/2019 αποφάσεις της Ολομελείας του ΣΤΕ. ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,75% καθιερώθηκε ενιαίο καθεστώς και ομοιόμορ1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟ- επί των συντάξιμων αποδοχών για τους συ- φοι κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ: Όπως νταξιούχους του τ.ΤΑΠΤ και του ΛΑΚ και σε ως προς την έναρξη και λήξη του δικαιγνωρίζετε με το ν.4387/2016 δεν επανυπο- ποσοστό 1,86% για τους συνταξιούχους του ώματος της επικουρικής σύνταξης. Παρ΄
λογίστηκαν μόνο οι κύριες και επικουρικές τ. ΤΕΑΠΕΤΕ.
όλα αυτά μέχρι και σήμερα 3.000 περίπου συσυντάξεις αλλά ο νομοθέτης επενέβη βάΓια τον λόγο αυτό αναμένουμε την νομο- νταξιούχοι του ΕΛΕΜ συνεχίζουν να μη αποναυσα στις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού θετική σας παρέμβαση προκειμένου για την λαμβάνουν το κατοχυρωμένο δικαίωμα τους
καθεστώτος εντάσσοντας το ΕΤΑΤ και τους άμεση αποκατάσταση του υπολογισμού και στην επικουρική σύνταξη. Προς αποκατάσταασφαλισμένους και συνταξιούχους αυτού του ύψους των συντάξεων προσυνταξιο- ση της αρχής της ισότητας (υπό τη έννοια της
στον ΕΦΚΑ, καταργώντας εντελώς το δικαί- δοτικού καθεστώτος, σύμφωνα με τις κατα- επέκτασης της άνω διάταξης και σε όσους
στατικές διατάξεις των ταμείων προκειμένου δεν λαμβάνουν μέχρι και σήμερα επικουρική
να τηρηθούν οι ανωτέρω συνταγματικές σύνταξη) σας καλούμε να λάβετε τα δέοντα
αρχές αλλά και ουσιαστικές και διαδικαστι- μέτρα για την επαναχορήγηση της επικουρικές προϋποθέσεις που έθεσαν οι αποφάσεις κής σύνταξης στην ανωτέρω κατηγορία των
2199/2010 και 2200/2010 της Ολομέλειας του συνταξιούχων του ΕΛΕΜ, αποκαθιστώντας
Συμβουλίου της Επικρατείας
κατ΄ αυτό τον τρόπο μια τεράστια αδικία, την
2. ΕΝΤΑΞΗ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΣΤΟ ΕΤΕΑΕΠ: Όπως οποία συνεχίζει και υφίσταται μέχρι και σήμεσας έχουν ενημερώσει με εμπεριστατωμένα ρα η ανωτέρω κατηγορία των συνταξιούχων
υπομνήματα τα συνταξιουχικά σωματεία αλλά και επαναφέροντας την ασφάλεια του
των οποίων τα μέλη τους είναι ασφαλισμέ- δικαίου, η οποία ιδίως μετά τη θέσπιση του
να στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποτελεί αδήριτη ανάγκη, άρθρου 8 του ν.4578/2018 έχει πληγεί κατάπροκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή φωρα.
των συντάξεων τους και τα συνταξιοδοτικά
(Συνέχεια στη σελ. 3)

Η Κοινωνική Ασφάλιση και η Υγεία δεν είναι εμπορεύματα.
Δεν τα χαρίζουμε στους τοκογλύφους και στους κερδοσκόπους
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Από τ η δρ άσ η τ η ς Ο.Σ.Τ. Ο. Ε . – Αν ακ ο ιν ώ σ ε ις Οργ αν ώ σ ε ων

 4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑ- των συνταξιοδοτικών παροχών στο ακέραιο
ΞΕΩΝ: Παρά την νομοθετική πρωτοβουλία
που αναλάβατε και την επαναφορά των επικουρικών συντάξεων με το άρθρο 44 του
Ν. 4670/2020, στο ύψος που ανέρχονταν
στις 31.12.2014 (ήτοι με τις αντισυνταγματικές μνημονιακές περικοπές) θεωρούμε
ότι -προκειμένου να υλοποιηθεί το άρθρο
20 του ως άνω νόμου που προβλέπει ρητά
τον σεβασμό σε θεμελιώδεις αρχές του
κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου ήτοι στην
αρχή της ισότητας, της ανταποδοτικότητας
πρέπει να αποκατασταθούν οι επικουρικές
συντάξεις των τραπεζοϋπαλλήλων με βάση
τις αυξημένες εισφορές επί όλων των αποδοχών τους που έχουν διαχρονικά καταβάλει τόσο οι ίδιοι οι συνταξιούχοι όσο και οι
εργοδότριες τράπεζες καθώς και με βάση τα
χρηματικά ποσά που έχουν καταβάλει στο
ΕΤΕΑΕΠ οι Τράπεζες βάσει οικονομικών μελετών προκειμένου να συνεχίσει η καταβολή

σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των
επικουρικών τους ταμείων.
5. ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Μετά και την έκδοση του Ν. 4670/2020 και
την θέσπιση νέων ποσοστών αναπλήρωσης
ως προς το ανταποδοτικό σκέλος της κύριας
σύνταξης με τα άρθρα 24 και 28 του ως άνω
νόμου καθίσταται επιτακτική η έκδοση και
κοινοποίηση νέα ς τροποποιητικής Συνταξιοδοτικής απόφασης εμπεριέχουσα όλα τα
απαραίτητα κατ΄ ουσία και περιεχόμενο νόμιμα στοιχεία .
Ακόμα κατά τον επανυπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης των
προ της ισχύος του Ν. 4387/2016 συνταξιούχων πρέπει να ληφθούν υπόψη ως συντάξιμες αποδοχές ο μέσος όρος των μηνιαίων
αποδοχών επί των οποίων καταβάλλονταν
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εισφορές οι οποίες προσαυξάνονταν σε
ετήσια βάση με τα Δώρα Χριστουγέννων
– Πάσχα και τα επιδόματα Αδείας και Ισολογισμού καθώς και με τις πάσης φύσεως
έκτακτες αποδοχές τους όπως υπερωριακή
αμοιβή, αποζημίωση εκτός έδρας κλπ. όπως
ακριβώς συμβαίνει για όσους καθίστανται
συνταξιούχοι μετά τον Ν. 4387/2016 και όχι
ο συντάξιμος μισθός όπως αποτυπώνεται
στην συνταξιοδοτική απόφαση των προ του
ν.4387/2016 συνταξιούχων .
Με την βεβαιότητα ότι θα ορίσετε άμεσα
συνάντηση με εκπροσώπους του ΔΣ της
Ομοσπονδίας μας προκειμένου να σας εκθέσουμε τα ανωτέρω θέματα αλλά και άλλα
σημαντικά θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους τραπεζοϋπαλλήλους.
Με τιμή
Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ - ΠΟΥΛΙΑ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Τίποτε δεν μας χάρισαν – Κάθε κατάκτησή μας πάντα κερδήθηκε με συνεχείς, επώδυνους αγώνες
και θυσίες – Τέλος αντοχής – Τέλος ανοχής – Χαμένοι είναι οι αγώνες που δεν δόθηκαν ποτέ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Σ.Ε.Ε.)

Οργανωτικό Τμήμα, Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 5, Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
Προς τις Ομοσπονδίες και τα Εργατοϋπαλλη- μοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοι- οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του
λικά Κέντρα
νωνικών Υποθέσεων / εικοστό πέμπτο (25) Ν. 1264/1982 (Α’ 79) καθώς και των εργοΘΕΜΑ: «Παράταση της θητείας των
άρθρο του Ν. 4722/15.9.20 (ΦΕΚ: τεύχος Α’ δοτικών οργανώσεων, η οποία έχει παραδιοικητικών οργάνων των
177/15.9.2020), δίνεται νέα παράταση στη ταθεί με το άρθρο 28 του Ν. 4690/2020 (Α’
συνδικαλιστικών οργανώσεων
θητεία των διοικητικών οργάνων των Σ.Ο. 104) έως τις 30.9.2020, παρατείνεται έως τις
εργαζομένων και εργοδοτών».
εργαζομένων και εργοδοτών και συγκεκρι- 31.12.2020».
Συνάδελφοι, Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. μένα «Άρθρο 25 – Παράταση της θητείας
2/16.3.20, 3/14.4.20 και 4/2.6.20 εγκυκλίων των διοικητικών οργάνων των Σ.Ο. ερΜε συναδελφικούς χαιρετισμούς
μας σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις γαζομένων και εργοδοτών. Η θητεία των
Ο Πρόεδρος : Γιάννης Παναγόπουλος
Λοιπές Διατάξεις / Μέρος Β’ Διατάξεις Αρ- διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών Ο Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Κιουτσούκης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ AMERICAN EXPRESS BANK

Με την απόφασή του υπ'αριθ. 3037 /2020
το Μονομελές Εφετείο Αθηνών επικύρωσε
όμοια απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου (υπ'αριθ . 1627 /2019 του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών} και υποχρέωσε το Ταμείο
Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης
Αμέρικαν Εξπρές να καταβάλει:
α} Επικουρική σύνταξη σε 22 συνταξιούχους-μέλη του, από τον Ιούνιο του 2013
που διέκοψε την καταβολή της επικουρικής
σύνταξης, μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 που

οι συνταξιούχοι άσκησαν την αγωγή τους .
β} Εφάπαξ παροχή (δηλαδή το υπόλοιπο της μερίδας εισφορών στο Λογαριασμό
Πρόνοιας) σε μία συνταξιούχο, στην οποία
το Ταμείο δεν είχε καταβάλει το εφάπαξ κατά
την αποχώρησή της από την τράπεζα.
γ} Επιστροφή των εισφορών τους σε 3
συνταξιούχους-μέλη του που δεν στοιχειοθετούσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13
παρ . 5 του Καταστατικού του.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Η απόφαση είναι τελεσίδικη και εκτελεστή.
Το συνολικό ποσό που επιδίκασε το Εφετείο
στους συναδέλφους είναι 415.087,78 ευρώ,
με το νόμιμο τόκο από την άσκηση της αγωγής. Πληροφορηθήκαμε ότι οι συνάδελφοι
άσκησαν ήδη τα δικαιώματά τους και απαίτησαν τα επιδικασθέντα ποσά από το Ταμείο,
με αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης
κατά της περιουσίας του Ταμείου .
Ο Πρόεδρος
Ν. Καραγεωργόπουλος

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Οκτωβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4536 Αριθμ. Φ.11321/35005/1528

(1) Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων δημοσίου τομέα...............................
(2) Ε πιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 114 του
ν. 4714/2020 (Α’ 148). 2. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/ 2012 (Α’ 40). 3. Την περ. 1
της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222). 4. Την υπ’ αρ.
476/28-02-2012 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας

και Ναυτιλίας (Β’ 499). Τεύχος B’
4536/14.10.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49237 5. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 4722/ 2020 (Α’ 177). 6. Τα άρθρα 51, 51Α, 53
του ν. 4387/ 2016 (Α’ 85). 7. Την παρ. 31 του
άρθρου 1 του ν. 4334/ 2015 (Α’ 80), η οποία με
τις διατάξεις της περ. 2 της υποπαρ. Ε2 της
παρ. Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94)
αναριθμήθηκε σε παρ. 30. 8. Το άρθρο 90 του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4 622/2019

(Α΄ 133). 9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
υπουργείων» (Α’ 119). 11. Το π.δ. 134/2017
«Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168). 12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντι-

Συνέχεια στη σελ.4
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Συνέχεια από τη σελ. 3

προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 121). 13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155). 14. Την υπό στοιχεία Υ44/6-8-2020
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).
15. Το υπό στοιχεία οικ. 40745/2178/7.10.2020
έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Εισηγητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 24
παρ. 5 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)». 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους εννιακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (900.000.000 €) σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), η
οποία θα καλυφθεί με επιχορήγηση από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα
1033-203- 0000000 «Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων», υπό τον ΑΛΕ
2310501002 «Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για την
κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων πλην δημοσίου», αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Επιστρέφονται αναδρομικά ποσά συντάξεων και προσυνταξιοδοτικών παροχών που αντιστοιχούν στις
πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων
συντάξεων για το χρονικό διάστημα από
11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40) και τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222),
καθώς και με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 476/2802-2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 499). Άρθρο 2 Δικαιούχοι 1. Δικαιούχοι επιστροφής αναδρομικών ποσών είναι
κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο
άρθρο 1 της παρούσας: (α.) Οι συνταξιούχοι
όλων των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών κύριας ασφάλισης που εντάχθηκαν
στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με το
άρθρο 51 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), καθώς και
οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος,
εξαιρουμένων των συνταξιούχων του Δημοσίου, και των συνταξιούχων υπαλλήλων των
ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο
με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βάρυ-

ναν το Δημόσιο είτε βάρυναν τους οικείους
φορείς, καθώς και των συνταξιούχων υπαλλήλων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των Ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που
διέπονται από το καθεστώς του ν.δ.
3395/1955 (Α’ 276), για το χρονικό διάστημα
του άρθρου 1 της παρούσας. (β.) Οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του
τέως Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ETAT) και του τέως Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ). Τα αναδρομικά ποσά που επιστρέφονται
στους συνταξιούχους του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, αντιστοιχούν στις μειώσεις
που εφαρμόστηκαν στο 50% του συνολικού
ποσού της προσυνταξιοδοτικής παροχής, το
οποίο αντιστοιχεί σε κύρια σύνταξη, κατ’
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 4051/2012 (Α’ 40) και τις διατάξεις της περ. 1
της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) για το χρονικό
διάστημα του άρθρου 1 της παρούσας. (γ.) Οι
συνταξιούχοι του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (NAT), αναφορικά με τις μειώσεις
που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις τους
με βάση την υπ’ αρ. 476/ 28-02-2012 (Β’ 499)
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
για το χρονικό διάστημα του άρθρου 1 της
παρούσας. 2. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου της παρ. 1, δικαιούχοι καθίστανται οι
νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του
κληρονομικού τους δικαιώματος, με υποβολή
αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.
3. Για τους δικαιούχους της προηγούμενης
παραγράφου πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος. Ο έλεγχος
πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων
του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από τη Διεύθυνση
Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της
Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, στις οποίες
και αποστέλλονται τα αποτελέσματα. 49238
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’
4536/14.10.2020 4. Οι αιτούντες που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να
προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα
προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης
από υπαιτιότητά τους, αναζητούνται τα καταβαλλόμενα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Άρθρο 3 Ειδικότερες περιπτώσεις 1. Σε
περίπτωση λήψης μίας κύριας και μίας επι-

κουρικής σύνταξης, επιστρέφεται στον δικαιούχο μόνο το ποσό που αφορά στην περικοπή που έχει διενεργηθεί βάσει των ανωτέρω
διατάξεων στην κύρια σύνταξη. 2. Σε περίπτωση λήψης δυο κύριων συντάξεων, μία εκ
των οποίων από μη αναγραφόμενο στο άρθρο 2 της παρούσας φορέα, επιστρέφονται
στον δικαιούχο τα ποσά που αφορούν στη
μείωση που έχει διενεργηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 στην κύρια σύνταξη που
εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας. Άρθρο
4 Φορέας καταβολής 1. Ο e-ΕΦΚΑ, ως οιονεί
καθολικός διάδοχος των εντασσόμενων σε
αυτόν πρώην φορέων, τομέων, κλάδων και
λογαριασμών κατά τα άρθρα 53 επ. του
ν. 4387/2016, διενεργεί επιστροφές στους συνταξιούχους που υπάγονται σε αυτόν. 2. Η
Τράπεζα της Ελλάδος, ως φορέας ασφάλισης
του προσωπικού της, επιστρέφει στους συνταξιούχους της τα ποσά συντάξεων που
αντιστοιχούν σε μειώσεις κατ’ εφαρμογή της
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40)
και της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5. της παρ. ΙΑ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) για
το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως και
την 12.05.2016. Άρθρο 5 Τρόπος και χρόνος
καταβολής 1. Η καταβολή των επιστρεπτέων
από τον e-ΕΦΚΑ ποσών γίνεται με εφάπαξ καταβολή μέχρι την 31.12.2020. 2. Το μικτό ποσό
που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των επιστρεπτέων ποσών, υπόκειται σε κράτηση για
υγειονομική περίθαλψη σε ποσοστό τέσσερα
τοις εκατό (4%) για το διάστημα από 11.6.2015
έως 31.06.2015 και σε ποσοστό έξι τοις εκατό
(6%) από 01.07.2015 έως 12.5.2016. 3. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους. 4. Τα ανωτέρω ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων. Δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους
Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. 5. Κατά την καταβολή των ποσών δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60
του ν. 4172/2013 (Α’ 167). 6. Κατά την καταβολή των ποσών δεν διενεργείται παρακράτηση
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
(Α’ 167). Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί:
Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Χαιρετίζουμε την καταδίκη της εγκληματικής χρυσής αυγής,
γιατί η διεκδίκηση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων,
η δημοκρατία και η ελευθερία δεν συμβιβάζονται με τον φασισμό

