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Αθήνα, 24 Μάη 2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 71 
 

«ΑΚΥΡΟ» ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΣτΕ) ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 
ΠΟΥ ΑΠΕΚΛΕΙΕ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Με απόφαση του ΣτΕ, ΟΤΟΕ και Πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη της, Σύλλογοι εργαζομένων στις 

Τράπεζες Attica, Αlpha, Εμπορική και Πειραιώς, κατέγραψαν, μετά από συντονισμένες προσπάθειες και 
ατράνταχτα νομικά επιχειρήματα, ιδιαίτερα σημαντική για τα δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλήλων 
συνδικαλιστική επιτυχία. 

 

Ειδικότερα, δε, για όσους, σύμφωνα με τα σαφώς οριζόμενα στην κοινωνική ασφάλιση, 
χαρακτηρίζονται ως παλαιοί ασφαλισμένοι, ήτοι όσοι έχουν πρώτο ένσημο σε κύριο φορέα ασφάλισης πριν 
την 1/1/1993, η επιτυχία συνίσταται στη θεμελίωση δικαιώματος λήψης προ-συνταξιοδοτικής παροχής την 
12/5/2016, ημέρα δημοσίευσης του ν. 4387/2016 (γνωστού και ως ν. Κατρούγκαλου), αφού γίνεται δεκτό πως 
ανεξάρτητα της ηλικίας τους, αν είχαν συμπληρώσει, τότε, τα προβλεπόμενα –από τα οικεία ταμεία ή κλάδους 
ή ειδικούς λογαριασμούς ή ενώσεις προσώπων– έτη ασφάλισης (στην Τράπεζα ή αλλού μέσω των 
επιτρεπόμενων εξαγορών ετών προϋπηρεσίας ή στρατού κ.ά.), η απόφαση του ΣτΕ έρχεται να τους επανεντάξει 
σε προ-συνταξιοδοτικό καθεστώς.      
 

Έτσι, και για τους εργαζόμενους στην Attica Bank, παλαιούς ασφαλισμένους που εξακολουθούν να 
παραμένουν ασφαλισμένοι στο Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο του ΛΑΚ (ΛΑΚ Ι), η απόφαση τους υπάγει ξανά 
στις προ του 12/5/2016 ευνοϊκές ρυθμίσεις, αρκεί να είχαν την 12/5/2016 τα προβλεπόμενα έτη ασφάλισης. 

 

Με το «άκυρο» που θέτει το ΣτΕ στην «ψευδοερμηνευτική» του ν. 4387/2016 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κάνοντας εν μέρει αποδεκτή την 
αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν ΟΤΟΕ και Πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη της, αποσυνδέονται πλήρως τα 
έτη ασφάλισης από την ηλικία συνταξιοδότησης κατά την κομβική για τον προαναφερόμενο νόμο 
ημερομηνία 12/5/2016. Με τον τρόπο αυτό, επαναφέρεται σε ισχύ το δικαίωμα σε εργαζόμενους –πάντα 
παλαιούς ασφαλισμένους– που δεν είχαν, τότε, την ηλικία συνταξιοδότησης που προβλέπονταν από τον 
Κανονισμό του ΛΑΚ (βλ. www.sytatticabank.gr και www.συτα.gr), να «κλειδώσουν» εκ νέου το δικαίωμα χρήσης 
των σχετικών διατάξεων είτε στο παρόν είτε στο μέλλον. Σύμφωνα λοιπόν, μ’ αυτόν, σε συνδυασμό βέβαια, ανά 
περίπτωση ξεχωριστά με τα του ΕΦΚΑ και τα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, κύριου και επικουρικού φορέα ασφάλισης, 
αντίστοιχα, ή όποιων άλλων, υπενθυμίζουμε πως για το ΛΑΚ Ι προβλέπεται: 
 

Άνδρες Γυναίκες 

Έτη ασφάλισης Ηλικία Συνταξιοδότησης Έτη ασφάλισης Ηλικία Συνταξιοδότησης 

15 65 15 65 

20 60 20 55 

25 55 27 χωρίς όριο ηλικίας 

32 χωρίς όριο ηλικίας 22 45 με ανήλικο παιδί 

 
20 

χωρίς όριο ηλικίας και 3 
τουλάχιστον παιδιά και 

είναι χήροι ή διαζευγμένοι 
και οι τελευταίοι έχοντες 
την επιμέλεια ανήλικων ή 

ανάπηρων παιδιών με 
δικαστική απόφαση 

 
20 

 
 
χωρίς όριο ηλικίας και 3 
τουλάχιστον παιδιά  

http://www.sytatticabank.gr/
http://www.συτα.gr/
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Κι ενώ μέχρι τώρα, ο ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΤ/τέως ΛΑΚ) αναγνώριζε δικαίωμα λήψης προ-

συνταξιοδοτικής παροχής αποκλειστικά και μόνον αν ο ασφαλισμένος κατά την αποχώρησή του από την ενεργό 
υπηρεσία είχε σωρευτικά την 12/5/2016 τόσο τα έτη ασφάλισης όσο και την ηλικία συνταξιοδότησης, πλέον, 
μετά την απόφαση του ΣτΕ, ο οποιοσδήποτε παλαιός ασφαλισμένος και παραμένων στο ΛΑΚ I, έχει τα έτη 
ασφάλισης την 12/5/2016, δύναται να λάβει προ-συνταξιοδοτική παροχή, όταν συμπληρώσει το προβλεπόμενο 
όριο ηλικίας και αφού αποχωρήσει από την Τράπεζα, καταθέτοντας σχετικό αίτημα στον ΕΦΚΑ. 
 

Συνάμα, η απόφαση του ΣτΕ, δίνει εκ νέου ζωή στο δικαίωμα λήψης της προ-συνταξιοδοτικής 
παροχής σύμφωνα με τον παρατιθέμενο πίνακα και σε όλους όσους κάνουν χρήση του ωφελήματος 
αποχώρησης από το ΛΑΚ (και την Τράπεζα), έχοντας συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, αλλά 
όχι το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, με την αξιοποίηση δηλαδή του «εργαλείου» της έκδοσης απόφασης από 
τον ΕΦΚΑ για θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης με αναστολή, λαμβάνοντας σύνταξη όταν φτάσουν 
στην προβλεπόμενη από τον Κανονισμό του ΛΑΚ ηλικία.   

 

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, αλλά και συν τω χρόνω, αναμένονται πολλές ακόμα αποφάσεις της 
ελληνικής και ευρωπαϊκής δικαιοσύνης σε πλήθος προσφυγών της ΟΤΟΕ, του Συλλόγου μας και των αδελφών 
Σωματείων του τραπεζοϋπαλληλικού κλάδου, που θ’ αφορούν τ’ ασφαλιστικά μας δικαιώματα.  

 

Ταυτόχρονα αναμένονται ερμηνείες και διευκρινήσεις για διάφορα ζητήματα που πλέον προκύπτουν 
από την υποχρεωτικότητα που φέρει η συνημμένη απόφαση του ΣτΕ συμμόρφωσης του Υπουργείου και του 
ΕΦΚΑ.   

 

Κι ενώ ήδη από χθες, τρέχει συνεργασία των ΔΣ του Συλλόγου και του ΛΑΚ, καθώς και του νομικού 
μας επιτελείου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, του ΕΦΚΑ και του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, για διαλεύκανση 
«γκρίζων» ζωνών, καλούμε τα μέλη μας που εμπίπτουν στα προαναφερόμενα περί ΛΑΚ Ι να επικοινωνήσουν 
για οτιδήποτε χρειαστεί με το Σύλλογό τους (210-3669180 – 1 – 2) ή το ΛΑΚ (210-3669184 και 210-
3669070). 

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, Σύλλογος και ΟΤΟΕ, θα σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη.  
 

Τέλος, μιας και όπως γίνεται απ’ όλους αντιληπτό, η επιρροή της εξέλιξης που περιεγράφηκε 
συνοπτικά παραπάνω για το ΛΑΚ Ι αφορά και το Κεφάλαιο Εφάπαξ του ΛΑΚ (ΛΑΚ ΙΙ), ο ειλημμένος από 
την πρόσφατη ετήσια Γενική Συνέλευση μελών του Συλλόγου Προγραμματισμός για τον Επανασχεδιασμό της 
Εφάπαξ Παροχής του ΛΑΚ ΙΙ και τη μετατροπή του εν λόγω Κεφαλαίου του ΛΑΚ από καθορισμένων παροχών 
σε καθορισμένων εισφορών κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση της πρόσφατα 
παραδοθείσας από την Prudential Actuaries Ltd Αναλογιστικής Μελέτης. 
 

Με την εκπόνηση και παράδοση αυτής, και αφού εν τω μεταξύ έχει προηγηθεί η εκκαθάριση μητρώου 
ασφαλισμένων μελών του ΛΑΚ ΙΙ που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού της 
Attica Bank είτε λαμβάνοντας την παροχή εφάπαξ είτε τις ατομικές τους εισφορές, τα υπόλοιπα βήματα που 
αποφασίστηκαν να υλοποιηθούν θα προχωρήσουν με ταχύτητα, αλλά και με την προσήκουσα στις περιστάσεις 
προσοχή και τάξη, ούτως ώστε οι εναπομείναντες ασφαλισμένοι στο ΛΑΚ ΙΙ να είναι σίγουροι για την ασφάλεια 
του Εφάπαξ τους που θα τους παρέχει η ατομική μερίδα και η οποία θα είναι αποσυνδεδεμένη από το πότε θα 
θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα και ανεπηρέαστη από νομοθετήματα ή ερμηνευτικές εγκυκλίους, ακόμα 
ακόμα και δικαστικές αποφάσεις.    

    
 

ΜΙΑ ΨΥΧΗ ΜΙΑ ΦΩΝΗ & ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΤΟΕ & ΤΑ ΑΔΕΛΦΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΟΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 

 

 

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, 
 

                                                                   Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Τ.Α.  
                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ                                                   ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΓΚΑ 


