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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 13 

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ» ΜΕ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ  

 

 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

 Συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου με θέμα την ενημέρωση των συμβούλων 

για τη συνάντηση της Επιτροπής Κοινωνικοσφαλιστικών θεμάτων με τον κ. Διοικητή την Πέμπτη 29/10/2015. 

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε αναλυτικά για τη συζήτηση και τον προβληματισμό που 

αναπτύχθηκε στη συνάντηση με θέμα τη διασφάλιση και την επέκταση του «Προγράμματος Μετεργασιακών 

Παροχών» για τους συναδέλφους που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1/1/1993 και σήμερα δεν μετέχουν στο 

«Πρόγραμμα».  

Η επιτροπή και ειδικότερα οι τρεις νομικοί που συμμετείχαν στη συνάντηση ανέλυσαν διεξοδικά στον κ. 

Διοικητή τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι το «Πρόγραμμα» δεν έχει σήμερα την απαιτούμενη 

διασφάλιση και ότι θα πρέπει να ανευρεθεί συγκεκριμένη φόρμουλα διασφάλισής του με μια από τις 

εναλλακτικές λύσεις που επεξεργάζεται η επιτροπή. 

Επιπρόσθετα ετέθησαν οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει το πρόγραμμα να επεκταθεί και στους 

συναδέλφους που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1/1/1993, ώστε να εξαλειφθεί η διάκριση μεταξύ «νέων και 

παλαιών» ασφαλισμένων και να υπάρξει μια ενιαία ασφαλιστική πολιτική για το σύνολο του προσωπικού της 

Κεντρικής Τράπεζας (εν ενεργεία και συνταξιούχων). 

Ο κ. Διοικητής αντιμετώπισε θετικά τα παραπάνω θέματα, ζήτησε απ’ την επιτροπή να υπάρξει άμεσα 

συγκεκριμένη πρόταση για τη διασφάλιση του «Προγράμματος» και ταυτόχρονα να εξεταστεί το κόστος της 

Τράπεζας για την επέκταση του «Προγράμματος» και στους νέους ασφαλισμένους. 

Αντιλαμβάνεται ο κάθε συνάδελφος ότι θα πρέπει να υπάρξουν λύσεις και μάλιστα άμεσες ώστε να 

μπορέσουμε να μετριάσουμε το αρνητικό αντίκτυπο των όποιων ασφαλιστικών μέτρων ανακοινωθούν από 

την Κυβέρνηση μέσα στο Νοέμβρη.   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Οι συνάδελφοι που τους έχει χορηγηθεί δάνειο μισθών ή δάνειο εξόδων συμβολαιογραφικών, κατά τη 
διάρκεια της ενεργούς θητείας τους στην Τράπεζα, έχουν τη δυνατότητα μετά από αίτησή τους στο 
αρμόδιο Τμήμα Δανείων και Παροχών του Κ.Κ. να μειώσουν το ποσοστό καταβολής των δόσεων στο 
30%, με την προϋπόθεση ότι οι υπολειπόμενες δόσεις υπερβαίνουν τους 6 μήνες.   


