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Ανακοίνωση Νο 9
ΣΤΟ ΓΕΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΙΣ 14/6/2019 ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Συνεδρίασε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας για να εξετάσει
όλα τα δεδομένα και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου στην
ερχόμενη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου στις 14.6.2019, να συζητηθεί και να
ολοκληρωθεί, η έγκριση της απόφασης που έλαβε το Συμβούλιο Ασφάλισης κατά τη
συνεδρίασή του στις 4.3.2019, σχετικά με το θέμα της παύσης των κρατήσεων των
νόμων 4051/12 & 4093/12.
Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει με προηγούμενη ανακοίνωσή μας, μετά την
κατάργηση των παραπάνω μνημονιακών κρατήσεων από 1.1.2019 σε όλους τους
συνταξιούχους, γεγονός που επισημοποιήθηκε με την καταβολή της λεγόμενης 13 ης
σύνταξης χωρίς αντίστοιχες μνημονιακές κρατήσεις και στο χώρο μας, αντιπροσωπεία
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, προέβη σε όλες τις απαραίτητες
συναντήσεις για την προώθηση του θέματός μας.
Έτσι στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας (20/05/2019), μετά από παρέμβαση
Γενικών Συμβούλων που έθεσαν το θέμα και χωρίς να υπάρξει αντίδραση ή διαφωνία
από κανένα μέλος της Διοίκησης ή του Γ.Σ., εδόθη εντολή από τον κ. Διοικητή στην
παρευρισκόμενη αρμόδια Διευθύντρια, να προετοιμάσει το θέμα προκειμένου αυτό
να συζητηθεί στο ερχόμενο Γενικό Συμβούλιο, αυτό της 14.6.2019.
Με δεδομένα τα παραπάνω, θεωρήσαμε επιβεβλημένο, να αποστείλουμε την
παρακάτω επιστολή μας προς όλα τα μέλη του Διοίκησης και του Γενικού συμβουλίου,
υπενθυμίζοντας τις σχετικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των 5.000
συνταξιούχων του χώρου μας:
Κύριε Διοικητά, Κύριοι Υποδιοικητές, Μέλη του Γενικού Συμβουλίου,
Με την παρούσα, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε, όλα όσα δικαίως αποτελούν
προσδοκία των πέντε χιλιάδων συνταξιούχων μας και τα οποία αναμένουμε βάσιμα να
εγκριθούν από το ερχόμενο Γενικό Συμβούλιο, όπως χωρίς την παραμικρή αντίδραση ή
διαφωνία κανενός, τους έχει ανακοινωθεί μετά το τελευταίο Γ.Σ. της 20.5.2019.
Ασφαλώς και γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, το πλαίσιο και τις συνθήκες
αυτονομίας που διέπουν το ασφαλιστικό καθεστώς της ΤτΕ, ειδικά μετά την ανάληψη

της ασφάλισης του προσωπικού από την ίδια την Τράπεζα, στην οποία εισφέρθηκαν όλα
τα περιουσιακά στοιχεία των ασφαλιστικών ταμείων με το νόμο 3863/2010, γεγονός
που έγινε απόλυτα σεβαστό και αποτυπώθηκε και στον πρόσφατο νόμο 4387/2016.
Εν τούτοις, οι συνταξιούχοι της ΤτΕ υπήχθησαν στην εφαρμογή των προβλέψεων των
νόμων 4093/2012 και 4051/2012, που εν συνεχεία εκκρίθηκαν αντισυνταγματικοί με την
αμετάκλητη απόφαση του ΣτΕ και προκάλεσαν την από 3.10.2017, γνωμοδότηση του
Νομ. Συμβ. της ΤτΕ.
Ήδη για την εφαρμογή της παραπάνω γνωμοδότησης, η ΤτΕ έχει προχωρήσει
πρόσφατα στην εγγραφή των σχετικών προβλέψεων στον Ισολογισμό της, ενώ είναι
γνωστό πλέον, πως από 1.1.2019, οι παραπάνω κρατήσεις έχουν καταστεί παρελθόν για
το σύνολο των συνταξιούχων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα πλήθος
σχετικών δικαστικών αποφάσεων υπέρ των συνταξιούχων μας όπως ήταν αναμενόμενο,
δικαιώνουν τη γνωμοδότηση του Ν.Σ. της ΤτΕ!! Είναι επομένως πέραν πάσης λογικής και
δικαίου, η βάσιμη προσδοκία των συνταξιούχων μας, να εγκριθεί από το προσεχές
Συμβούλιό σας, η παύση των περικοπών των παραπάνω αναφερομένων νόμων,
όπως αποφάσισε το Συμβ. Ασφάλισης στην από 4.3.2019 συνεδρίασή του.
Κύριε Διοικητά, Κύριοι Υποδιοικητές, Μέλη του Γενικού Συμβουλίου,
Είμαστε πεπεισμένοι, πως κανένας λόγος ή δικαιολογία δεν μπορεί να αναβάλλει
την αναμενόμενη θετική απόφαση του ερχόμενου Γενικού Συμβουλίου, την οποία
δικαίως αναμένουν εδώ και πολλούς μήνες οι συνταξιούχοι μας. Απευθυνόμαστε σε
όλους και σας υπενθυμίζουμε, πως η τήρηση των συμφωνιών στην ανεξάρτητη Κεντρική
Τράπεζα διαχρονικά, αποτέλεσε παράγοντα αξιοπρεπούς και σεβαστής λειτουργίας της.
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Παράλληλα με την παραπάνω επιστολή, το Διοικητικό μας Συμβούλιο σε συνεργασία με το
Σ.Υ.Τ.Ε. θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, προκειμένου να υλοποιηθούν οι προσδοκίες των
συνταξιούχων μας και να σταματήσει μια πρακτική συνεχών αναβολών και καθυστερήσεων.
Είμαστε πεπεισμένοι, πως ειδικά εκείνοι, που στο προηγούμενο Γενικό Συμβούλιο είχαν
έμπρακτα πρωτοστατήσει για την ολοκλήρωση της σχετική διαδικασίας, θα σταθούν και πάλι
δίπλα μας, προβαίνοντας σε όποιες ενέργειες θεωρούνται ενδεδειγμένες, προκειμένου
στις 14.6.2019, να έχουμε θετική κατάληξη και υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν
αναληφθεί.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

