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Η απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού για τον ΛΕΠΕΤΕ,  

ηχηρό ράπισμα στους κινδυνολόγους του Μερίσματός μας!! 

 

Συνάδελφοι, 

Στη συνεδρίαση της Βουλής στις 12.10.2017, συζητήθηκε επίκαιρη επερώτηση της 

Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χαράς Καφαντάρη, σχετικά με τον Λογαριασμό Επικούρησης 

Προσωπικού ΕΤΕ (ΛΕΠΕΤΕ) και τις επιστολές του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Λ. 

Φραγκιαδάκη, με τις οποίες απειλεί να διακόψει μονομερώς τη χρηματοδότηση του 

Λογαριασμού, αφήνοντας εκτεθειμένους τους χιλιάδες συνταξιούχους της ΕΤΕ. Από τη 

σχετική απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού, όχι μόνο ξεσκεπάζεται η αυταρχική 

συμπεριφορά της ΕΤΕ και η αδυναμία της να επιβάλει μονομερώς, χωρίς συμφωνία με 

τους εργαζόμενους και συνταξιούχους, περικοπή των επικουρικών συντάξεων, αλλά 

διαπιστώνεται και το πόσο αδικαιολόγητα η πλειοψηφία του Συλλόγου μας συμφώνησε να 

κοπούν τα Δώρα και το Επίδομα Αδείας στο Μέρισμά μας, το οποίο όχι μόνο προϋπήρξε 

του ΛΕΠΕΤΕ, αλλά ως προϊόν ΣΣΕ, και όχι  απλής Ιδιωτικής Συμφωνίας όπως στην 

ΕΤΕ, είναι έτι προστατευμένο στο χώρο της Ιδιωτικής Συλλογικής Αυτονομίας και επί 

πλέον Καταστατικά και Νομοθετικά θεσμοθετημένο,  μετά την ανάληψη των 

Ταμείων από την ΤτΕ από 1.1.2011!!    

 

Απόσπασμα** της απάντησης του κ Α. Πετρόπουλου, Υφυπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην σχετική επερώτηση για το 

ΛΕΠΕΤΕ:  

“Επειδή με έχει απασχολήσει πάρα πολύ το θέμα στο διάστημα των τελευταίων ημερών 
ιδιαιτέρως, αναζήτησα και είδα τα σχετικά θέματα λειτουργίας αυτού του φορέα. Από το 1949 
που ιδρύθηκε, προβλέπει με ποιον τρόπο λειτουργεί και με ποιον τρόπο λαμβάνονται 
σχετικές αποφάσεις για την τύχη της επικουρικής ασφάλισης στην Εθνική Τράπεζα, 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4 του σχετικού κανονισμού, που είναι και ο νόμος λειτουργίας 
στην πραγματικότητα, με κανονιστική ισχύ…… Αυτή η διαδικασία δεν είναι δυνατό να 
παραβιαστεί από τη δική μας πλευρά. Το έχω δηλώσει. Το ξαναδηλώνω… Δεν υπάρχει 
περίπτωση, καμία απολύτως περίπτωση, από την πλευρά μας να κάνουμε οτιδήποτε άλλο 
από αυτά που ορίζουν οι σχετικές κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για την Τράπεζα ως 
προς το θέμα αυτό. Να μην πιούν νερό, να μην φάνε ψωμί. Να τελειώσουν και να 
συμφωνήσουν. Έτσι να γίνει. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το βήμα τούτο. Σας 
διαβεβαιώ, κυρία Καφαντάρη, ότι αυτή είναι η θέση του Υπουργείου για το ζήτημα αυτό…”. 
 
**Η επερώτηση της Βουλευτού και η απάντηση του Υφυπουργού από τα πρακτικά της 
Βουλής, στο ιστολόγιο: http://endrasi-ste.blogspot.gr 
   

Συνάδελφοι, 
Μπορεί ορισμένοι με συνεχή κινδυνολογία και τρομοκρατία, να παραπλάνησαν τους 

συνταξιούχους μας αλλά και τους εν ενεργεία συναδέλφους, όλα όμως έχουν ένα όριο. Αργά 

ή γρήγορα τα ¨ψέματα¨ ξεσκεπάζονται. Τόσο η πρόσφατη γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβουλίου της ΤτΕ, όσο και η παραπάνω απάντηση του Υφυπουργού, σηματοδοτούν για το 

χώρο της ΤτΕ μια υποχρεωτική και μη αναστρέψιμη πορεία αποκατάστασης της θεσμικής 

της ανεξαρτησίας και των συνταξιοδοτικών μας παροχών. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ της Κίνησης “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχοι ΤτΕ 

http://endrasi-ste.blogspot.gr/

