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ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (E.A.Σ.)
Συνάδελφοι,
Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη, μετά τις εκλογές, συγκέντρωση
της Κίνησής μας. Σε αυτήν εκτός από την ουσιαστική αποτίμηση της εκλογικής μας
πορείας, συζητήθηκαν και όλα τα σοβαρά ζητήματα καθώς και οι δράσεις της Κίνησης
και μελών της, για την προώθηση των θεμάτων μας. Σας ενημερώνουμε για αυτές, ώστε
να υπάρχει συνολική γνώση των συναδέλφων συνταξιούχων. Ειδικότερα η δράση που
έχει σχέση με την κατάργηση της κράτησης Ε.Α.Σ. σε κύρια σύνταξη και μέρισμα επικουρική, απαιτεί και την ατομική ενέργεια εκ μέρους του κάθε συναδέλφου.
Ξεκινώντας λοιπόν από αυτή σας ενημερώνουμε πως:
1. Εκδόθηκε η απόφαση 244 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία με
συντριπτική πλειοψηφία καθιστά αντισυνταγματική την κράτηση της Ε.Α.Σ. στο
Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλεί σε κατάργησή της από 8.2.2017,
ημέρα έκδοσης της απόφασης. Υποχρέωση αναδρομικών αναγνωρίζεται μόνο σε
όσους συνταξιούχους έχουν ασκήσει αγωγή. Διευκρινίζουμε πως η παραπάνω
απόφαση είναι για την ΤτΕ εξαιρετικά σημαντική και ενισχυτική της εκφρασμένης από
την αρχή θέσης μας, ότι η ΤτΕ δεν έχει καμιά εμπλοκή του δημοσίου στη καταβολή ή
εγγύηση των συντάξεων του προσωπικού της, ούτε μπορεί να χρηματοδοτηθεί η ΤτΕ
από τον λογαριασμό της Ε.Α.Σ. ως φορέας Ασφάλισης του Προσωπικού της, γεγονός
που θα συνιστούσε παράνομη νομισματική χρηματοδότηση. Δυστυχώς
υπενθυμίζουμε πως προεκλογικά η σημερινή πλειοψηφία κατήγγειλε την ανακοίνωσή
μας με την οποία ενημερώναμε για τις εξελίξεις.
Σε συνεννόηση με νομικούς επί εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων και
ειδικότερα αυτών της ΤτΕ, καταρτίσθηκε ατομική Αίτηση που θα κατατεθεί από
κάθε ασφαλισμένο στο Πρωτόκολλο του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας και
των Υποκαταστημάτων της. Με αυτή, ο κάθε ασφαλισμένος ζητά την άμεση
κατάργηση της Ε.Α.Σ. αλλά και την επιστροφή των αναδρομικών από την ημερομηνία
της πρώτης κράτησης.
2. Κατατέθηκε εξώδικη διαμαρτυρία τριών συναδέλφων (Χ. Παπαμάργαρη, Ν.
Δασκαλάκη και Θ. Στρίμπερη) με δικαστικό επιμελητή στον Διοικητής της ΤτΕ,
σχετικά με τη συμπεριφορά της Τράπεζας απέναντι στο προσωπικό και δη
τους συνταξιούχους.
3. Εκδόθηκε η τέταρτη κατά σειρά μελέτη της Ομάδος Συντονισμού σχετικά με τη
δημιουργία του Μετοχικού και των θεσμικών και νομικών μεταβολών του μέχρι
σήμερα. Θεωρώντας πως η γνώση είναι δύναμη, προσπαθούμε, όσο το δυνατόν, να
συμβάλλουμε στην ολοκληρωμένη ενημέρωση, όλων των συναδέλφων,
σχετικά με τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα.
4. Συζητήθηκε διεξοδικά και θα τεθούν στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε.,
τόσο το θέμα της διεύρυνσης του Προγράμματος με τη συμμετοχή των μετά την

1.1.1993 ασφαλισμένων, όσο και αυτό της παραμονής μας στην ΟΣΤΟΕ, ειδικά τη
σημερινή περίοδο. Για τα θέματα αυτά έχουν σταλεί επιστολές προς το Δ.Σ. του
Σ.Σ.Τ.Ε..
5. Φυσικά και σε αυτή τη συγκέντρωση συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα των
προσπαθειών που γίνονται από ορισμένες πλευρές για έκνομη μεταφορά επί πλέον
ποσοστού από το εναπομείναν μετά το διαχωρισμό ποσοστό 20% του Μερίσματος –
Επικουρικής. Συνιστούμε σε όλους τους συναδέλφους να διατηρήσουν τη ψυχραιμία
τους, καθώς μια τέτοια ΕΚΝΟΜΗ και ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ενέργεια δεν μπορεί να γίνει
από την ΤτΕ που σέβεται τις υποχρεώσεις της απέναντι στο προσωπικό της. Δεν
νομίζουμε πως θα διαβούν τον Ρουβίκωνα…
Όλα τα παραπάνω έγγραφα (αίτηση Ε.Α.Σ., εξώδικο, έκδοση για Μετοχικό και
επιστολές σχετικά με διεύρυνση Προγράμματος και ΟΣΤΟΕ) μπορείτε να διαβάσετε και
να εκτυπώσετε στο ιστολόγιο των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” (http://endrasi-ste.blogspot.gr).

Συνάδελφοι,
Ο δρόμος είναι ένας και είναι και ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ, αυτός της αυτονομίας του
Συστήματος Ασφάλισης του Προσωπικού της ΤτΕ με:
1. Κανονισμό χορήγησης Κύριας Σύνταξης σύμφωνα με το Καταστατικό του πρώην
Ταμείου και των Γενικών διατάξεων των νόμων, χωρίς μνημονιακές περικοπές και
διαχωρισμούς των συνταξιούχων.
2. Λειτουργία του Μερίσματος ως μετεργασιακής παροχής σύμφωνα με τις ΣΣΕ
1948 και 1951, οι οποίες έχουν από το 1966 καταστεί εγγυημένων παροχών, με τη
χορήγηση Μερίσματος 36% (Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου και της
Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας). Προσμέτρηση στον υπολογισμό της
παροχής όλων των αναγνωρισμένων ασφαλιστικά χρόνων, χορήγηση μερισμάτων
αντίστοιχου αριθμού των μηνιαίων κρατήσεών μας.
3. Επαναχορήγηση των Δώρων και των Επιδομάτων, τουλάχιστον στο σύνολο του
Μερίσματος.
4. Κατάργηση της κράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
5. Υπολογισμό και επιστροφή, με διάφορους τρόπους στους συνταξιούχους, των
πάσης φύσεως μνημονιακών απωλειών, που τους υπεξαιρέθηκαν.
6. Απεμπλοκή μας από την ΗΔΙΚΑ, με την οποία η σχέση μας πρέπει να υπάρχει
μόνο για τις περιπτώσεις των συναδέλφων που λαμβάνουν επί πλέον σύνταξη από
φορέα του ΕΦΚΑ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης,
Γρατσίας Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης Νίκος, Καραδήμα
Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη
Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαλαπάσχας Παναγιώτης, Μανώλης Παύλος, Μασσαλάς
Δημήτρης, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπουλαλά
Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαγεωργάκης Μάρκος,
Παπαμάργαρης Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Στρίμπερης Θόδωρος,
Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος.

