
 

                       Ανακοίνωση Νο 21                          Ιούλιος 2018 

 ----- Η από 2/7/18 επιστολή Μπαλαούρα στον Σύλλογο Συνταξιούχων .                                                            

----- Η διευκρινιστική επιστολή του υφυπουργού κ.Τ.Πετρόπουλου προς την ΗΔΙΚΑ.                                                                                                         

----   Ξεκάθαρο,παρά ποτέ ,το τοπίο της ασφάλισής μας.                                                                                      

----- Αίρονται και τα τελευταία επιχειρήματα περί `` υπονομευτών``.                                   

------Ανοιχτός ο δρόμος γιά την  επίλυση του  ζωτικού θέματος των περικοπών.                            

------Αναμένεται απόφαση του κ.Διοικητή για την υλοποίηση της απόφασης του 

Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ για την παύση των περικοπών των νόμων 4051/12 και 

4093/12 και την διευθέτηση των αναδρομικών από το 2015.                                                                                                                                    

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι , 

Με επιστολή του ( 2/7/18 ) στον Σύλλογό μας  , ο συνάδελφος, κυβερνητικός 
βουλευτής,Μ.Μπαλαούρας απέστειλε την  υπ αριθ 1048/29.6.18  επιστολή  του υφυπουργού 
Εργασίας κ.Τ.Πετρόπουλου προς τον Διοικητή της ΗΔΙΚΑ  με την οποία διευκρινίζει :  

                  Ως προς τα ζητήματα υπολογισμού, απονομής και πληρωμής συντάξεων της 
Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτές κανονίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες 
της κατά την ισχύουσα νομοθεσία, η υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος προς την 
ΗΔΙΚΑ ΑΕ εξαντλείται στη γνωστοποίηση των ποσών συντάξεων, που  εξ΄ ιδίων πόρων 
καταβάλλει, αποκλειστικά προς το σκοπό εφαρμογής της κειμένης νομοθεσίας στις 
περιπτώσεις συρροής περισσοτέρων συντάξεων.»   

                       Μετά από  αυτή τη ξεκάθαρη  θέση της πολιτείας,δηλαδή  του απεγκλωβισμού της 
ΤτΕ από την ΗΔΙΚΑ-β΄φάση -  ( είχε αδικαιολόγητα  ενταχθεί με Υ.Α. του Υπουργού Ι.Βρούτση το 
2012 ) και της αναγνωρισης,για μία ακόμη φορά,της ανεξαρτησίας  της , και της  δυνατότητας 
να ρυθμίζει τα ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού της,αναμένεται ,κατά τις προβλέψεις του 
Ν.3863/10 άρθρο 64, η σύγκλιση των προβλεπόμενων οργάνων ( Συμβούλιο ασφάλισης 
προσωπικού – Γενικό Συμβούλιο ) για να αποφασιστεί η παύση των περικοπών των νόμων 
4051/12 και 4093/12 και  η διευθέτηση των αναδρομικών από το 2015,όπως έχει εισηγηθεί το 
Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας,που ο ίδιος ο κ. Διοικητής είχε συγκαλέσει !                                                                                                                                           
Ελπίζουμε,τουλάχιστον τώρα, ο Σύλλογος( πλειοψηφία )  ενεργοποιώντας το σύνολο των 
δυνάμεών του, να προσαναστολιστεί προς την άμεση τακτοποίηση του θέματος. Οποιαδήποτε 
αβελτηρία η συνδικαλιστική σκοπιμότητα,είναι πλέον , αδιανόητη ,γιατί  θα ισοδυναμεί με 
ευθεία υπονόμευση και ανοιχτή  καταστατική παράβαση.                                                                      
Συναδελφικά,                                                                                                                                                                 
Πετρόπουλος  Ίκαρος, Αναστασόπουλος Γιάννης , Αραβίδη Γιούλα, Αρβανιτάκης Άγγελος, 
ΑσωνίτηςΣπύρος, ΓεωργακοπούλουΤζένη, Ευαγγελίδης Γιάννης, Καλογήρου 
Σπύρος,Καπάτος Γιάννης, Κονσουλας Θανάσης, Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος, 
Κυριαζόπουλος Δημήτρης, Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος, Λαούδης Φίλιππος,Λέκα Εύα, 
Μακρίδης Βασίλης, Μπασιάς Λευτέρης, Παππάς Γιώργος, Παρσάς Κώστας, Πρεφτίτσης 
Γιώργος, , Σαφραντζά Έφη, Σπανάκης Ευστράτιος, Σπυράτου Άρτεμις, Σταθουλόπουλος 
Νίκος, , Σύφαντος Βασίλειος, Σχοινάς Γιάννης, Τροχαλάκης Μιχάλης, Τσιάκος Παναγιώτης,      
Τυροβολά Νία, Φουντουκίδης Στέλιος, Φωτεινοπούλου Έφη, Χανιώτης Γιώργος, Χαριτάκης 
Νίκος, Ψαρουδάκης Αντώνης.  


