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Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020

Ανακοίνωση Νο 25
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης με την
απόφαση Φ11321/57613/2541 η οποία αναρτήθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στις
16/1/2020 με αριθμ. ΦΕΚ (τεύχος Β’26/16.1.2020), ενέκρινε την απόφαση 9/22.11.2019 του
Συμβουλίου Ασφάλισης της Τραπέζης της Ελλάδος για τη συμπλήρωση του Καταστατικού του
πρώην Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Τραπέζης Ελλάδος (ΤΣΠ-ΤΕ), σύμφωνα με την
πρόβλεψη του αρθ. 64 παρ.1 του Ν3863/10 με την οποία προβλέπεται η θεσμοθέτηση του
τρόπου απονομής κύριας σύνταξης για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την 1/1/2015
καθώς και την αύξηση του πλαφόν από 2.773,40€ σε 4.608€. Η θεσμοθέτηση του νέου
τρόπου απονομής σύνταξης αφορά το σύνολο των ασφαλισμένων του χώρου μας καθότι
διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο το ασφαλιστικό καθεστώς της ΤτΕ όταν πριν
την κατάθεση του γενικότερου ασφαλιστικού νομοσχεδίου ο αρμόδιος Υπουργός
με την υπογραφή του αποδέχεται τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά δεδομένα!!!

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΟ Γ.Σ. (20/1/2020) ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Σύμφωνα και με την ανακοίνωση του ΣΥΤΕ Νο34/20.1.2020, όπου ο Πρόεδρος του
συμμετέχει στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας αναφέρεται συγκεκριμένα: «Σε συνέχεια
της παραπάνω εξέλιξης ο κ. Διοικητής τηρώντας τη δέσμευσή του πρότεινε στο
Γενικό Συμβούλιο της 20/1/2020 την άρση των κρατήσεων των νόμων 4051/12
και 4093/12, με έναρξη ισχύος από της ημερομηνίας υπογραφής του ΦΕΚ της ανωτέρω
υπουργικής απόφασης δηλαδή την 16/1/2020.
Το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων είχε αρχικώς εισαχθεί από τον κ. Διοικητή
στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της 29/3/2019 όπου με ψήφους 11 κατά και 1 υπέρ
(του Προέδρου του ΣΥΤΕ) είχε αναβληθεί η επίλυση του θέματος καθώς η Επίτροπος του
κράτους πρότεινε πρώτα: «…να κατατεθεί πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση για τα

συνταξιοδοτικά θέματα των υπαλλήλων και των συνταξιούχων της Τράπεζας,

λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να ενημερωθεί
σφαιρικά το Γενικό Συμβούλιο (ΓΣ) ώστε να αντιμετωπισθούν τα θέματα αυτά
συνολικά και όχι αποσπασματικά».
Ωστόσο, για άλλη μια φορά ο κυβερνητικός Επίτροπος ζήτησε αναβολή του θέματος
καθώς επικαλέστηκε ελλιπή ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά από τις
παραπάνω εξελίξεις το Γενικό Συμβούλιο με ψήφους 11 υπέρ και 1 κατά (του
Προέδρου του ΣΥΤΕ) αποφάσισε την αναβολή του θέματος το οποίο θα εισαχθεί στην
επόμενη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου μετά και τη σχετική ενημέρωση που θα δοθεί
στο Υπουργείο.»
Το Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη
συνεδρία (17/2/2020). Το παραπάνω αποτελεί ένδειξη ότι δεν υποκρύπτεται
κάποια σκοπιμότητα σε αυτήν την εξέλιξη.
Η αναφορά συγκεκριμένων Συμβούλων των Εν Δράσει για την επιβολή βέτο από τον
κυβερνητικό Επίτροπο μόνο στη σφαίρα της φαντασίας τους μπορεί να έχει υπάρξει!!! Θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι το βέτο επιβάλλεται μόνο όταν ληφθεί απόφαση αντίθετη με την
άποψη του Επιτρόπου.
Ακόμη μια φορά χρησιμοποιούν τις γνωστές μεθόδους κινδυνολογίας και
παραπληροφόρησης για τους συναδέλφους. Προτείνουν δήθεν εναλλακτικές προτάσεις
επίλυσης των αιτημάτων μας όταν μονίμως υπονομεύουν και υποτιμούν την κάθε θετική
επίλυση θέματος από τον Σύλλογο Συνταξιούχων και χρεώνουν την κάθε καθυστέρηση ή
εμπλοκή στο Προεδρείο που δεν φέρει καμία ευθύνη.
Ο Σύλλογός μας δεν πρόκειται να σταματήσει την προσπάθεια που
καταβάλλει μέχρι την οριστική επίλυση του θέματος της παύσης των κρατήσεων
που γνωρίζουμε ότι αφορά ένα σημαντικό αριθμό συναδέλφων μας.
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