
 

«Προς τους συναδέλφους/σες της πρ. Εμπορικής οι οποίοι/ες στις 12.5.2016 

θεμελίωσαν προσυνταξιοδοτικό δικαίωμα από το ΤΕΑΠΕΤΕ» 

Ανακοίνωση Νο 27 , Αθήνα 17.2.2019 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες 

Κατόπιν των «θολών» - και παραπλανητικής ενημέρωσης- ανακοινώσεων που κατά καιρούς 

διακινούν οι υποτιθέμενοι «κέρβεροι» του ασφαλιστικού της πρ. Εμπορικής, σάς 

ενημερώνουμε για κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την συνεδρίαση 

του ΔΣ του ΕΦΚΑ, της 14ης Φεβρουαρίου 2019. 

1. Οι 7 συνάδελφοι που αιτήθηκαν το 2014 συνταξιοδότησης με 30 έτη Χ.Ο.Η. θα λάβουν τα αναδρομικά της 
σύνταξής τους από την ημερομηνία αποχώρησής τους απ’ την Τράπεζα! 

2. Οι συνάδελφοι που αποχώρησαν, πριν την 12η Μαΐου 2016, δεν λαμβάνουν σύνταξη και πληρούν τις 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έχοντες 29 χρόνια, 6 μήνες και 1 ημέρα, συνταξιοδοτούνται άμεσα και 
λαμβάνουν και αυτοί τα αναδρομικά της σύνταξής τους απ’ την ημερομηνία αποχώρησή τους! 

3. Συνάδελφοι που με την εξαγορά στρατιωτικής θητείας πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης, τους δίνεται η δυνατότητα να εξαγοράσουν σήμερα το χρόνο στρατιωτικής θητείας και 
να συνταξιοδοτηθούν άμεσα αλλά και να λάβουν τα αναδρομικά της σύνταξής τους από την ημερομηνία 
αποχώρησής τους απ’ την Τράπεζα! 

4. Οι συνάδελφοι που αποχώρησαν το 2018 από την Τράπεζα και πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
έχοντες, την 12η Μαΐου 2016, 29 χρόνια, 6 μήνες και 1 ημέρα, συνταξιοδοτούνται άμεσα, από την 
αποχώρησή τους από την Τράπεζα. 

Εδώ προσοχή  

5. Άμεση συνταξιοδότηση, από την αποχώρηση από την Τράπεζα, στους άνδρες έχοντες συμπληρώσει 25 έτη 
στο ΤΕΑΠΕΤΕ, την 12η Μαΐου 2016 και με την υποβολή της αίτησης έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 55 

ετών ή 20 και 60 ετών (20 -45 για τις γυναίκες) κατ΄ εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ 935/2018 ή 

έκδοση απόφασης με αναστολή καταβολής της σύνταξης στους έχοντες συμπληρώσει 25 έτη, την 12η Μαΐου 
2016, χωρίς να είχαν απαραίτητα και το όριο ηλικίας ήτοι τα 55 χρόνια ή 20 έτη και 60 ετών ( 20-45 για τις 
γυναίκες) κατ΄ εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ 935/2018. 

Και τέλος 

6. Εφαρμογή σε όλους τους προσυνταξιούχους και αυτών του ΕΤΕΑΕΠ των όρων του καταστατικού σε ότι 
αφορά την ηλικία διακοπής των χορηγούμενων επιδομάτων τέκνων (όχι διακοπή στα 21 στα αγόρια που 
φοιτούν κ.λπ.). 

Σημειώνεται ότι ως άνω αποφάσεις λήφθηκαν κατόπιν εισήγησης της νέας Διεύθυνσης 

Προσυνταξιοδοτικών Παροχών του ΕΦΚΑ αφού υπό την προηγούμενη (Βουτσινά) κανένα από 

τα ως άνω θέματα δεν επιλύονταν (ούτε καν εξετάζονταν) προβάλλοντας συνεχώς αόριστες 

δικαιολογίες με τις οποίες συμφωνούσαν ανεπιφύλακτα όσο και ανεύθυνα οι 

προαναφερθέντες «κέρβεροι» (βλ. No 46 ανακοίνωση ΕΝ.Α.Σ.-Κωνσταντινόπουλου 4.9.2018).  

https://docs.google.com/document/d/1FnyyOJUUYOK6IFBuanBLi-GnwuzlhGvfdSNEMcE2Wik/edit


Και βέβαια γίνεται απολύτως αντιληπτό στους συναδέλφους πως καμιά Υπουργική Εγκύκλιος 

δεν ήταν…τελικώς απαραίτητη προκειμένου να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ 935/2018, 

όπως ψευδώς και παραπλανητικώς διέδιδε το πιο πάνω «δίδυμο». (βλ. στην ίδια ως άνω 

ανακοίνωση αλλά και σε άλλες του ΕΝ.Α.Σ.) σαμποτάροντας επί της ουσίας την εφαρμογή της 

απόφασης του ΣτΕ !!!  

Έχουν όμως γνώσιν οι φύλακες!!!  

Με την μεθοδική, επίμονη και αποφασιστική παρέμβαση  

της νέας μαχητικής ηγεσίας του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας -που σήμερα 

αντικειμενικά βρίσκεται στην πρωτοπορία του κινήματος των ασφαλισμένων (εν ενεργεία και 

συνταξιούχων) της πρ. Εμπορικής- ο αγώνας για τα αυτονόητα ασφαλιστικά δικαιώματα των 

προερχόμενων απ’ την Εμπορική Τράπεζα γνώρισε μια πρώτη δικαίωση.  

Αυτή είναι η μια και μοναδική αλήθεια … πράγμα που γνωρίζουν πολύ καλά οι εκατοντάδες 

αποχωρήσαντες συνάδελφοι που συσπειρώθηκαν κάτω απ’ την ηγεσία Τσιλώνη.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Θα ακολουθήσουν βέβαια κι άλλες μάχες πολύ σημαντικές με κυριότερη για μας αυτή του: 

Υπολογισμού  (για όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΕΤΕ) της 

επιπλέον επικουρικής σύνταξης  που θα χορηγεί το ΕΤΕΑΕΠ ( επιπλέον της 

βασικής επικουρικής δηλαδή) βάσει των αυξημένων εισφορών που 

καταβάλλονταν  από ασφαλισμένο και εργοδότη επί των πάσης φύσεων 

αποδοχών μας.  

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ  

 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ Εργαζομένων στην ALPHA BANK 

www.symmaxia.org 

Βρείτε μας στο Facebook 

 

http://www.symmaxia.org/

