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Αθήνα 22/7/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5
Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της ρύθμισης που είχε γίνει με την τροποποίηση του κανονισμού του τ. Μετοχικού
Ταμείου στο Γενικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2012,
προχωρήσαμε και ολοκληρώσαμε την διαδικασία διαχωρισμού του μερίσματος. Ως γνωστόν,
στο προϊόν του μερίσματος που καθιερώθηκε ως λογαριασμός χορήγησης πρόσθετης
επικουρικής σύνταξης με τις Συλλογικές Συμβάσεις 1948 και 1951, συνέπεσε καθ’ οδόν η
πρωτοκαθιερωθείσα από το 1979 επικουρική σύνταξη για όλους τους εργαζόμενους. Έκτοτε,
οι παρεμβάσεις της πολιτείας για σύγκλιση και ενοποίηση εισφορών και ύψους υπολογισμού
των παροχών ήταν πολλές, με πιο χαρακτηριστική αυτή του αντιασφαλιστικού νόμου
2084/1992 που διαχώρισε τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για όσους ασφαλίζονται
για πρώτη φορά σε κύρια και επικουρική ασφάλιση μετά την 1/1/1993.
Συνάδελφοι,
Στη βάση αυτών των καταστάσεων και των σύγχρονων προβλημάτων που τα τελευταία χρόνια
δημιουργούν οι συνεχείς επιθέσεις στα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα, αποφασίσθηκε η
ενεργοποίησή μας στην κατεύθυνση της υπεράσπισης αυτών των δικαιωμάτων μας για
τα οποία έχουμε καταβάλλει μεγάλες τακτικές εισφορές στο σύνολο των αποδοχών
μας, αλλά και πλείστες όσες εφ άπαξ κρατήσεις. (Με την πρόσληψη, την προαγωγή, τον
γάμο, την απόκτηση τέκνων, των χορηγούμενων αυξήσεων μέσω των κλαδικών Σ.Σ.Ε. κ.ά).
Με την ευκαιρία λοιπόν της τελευταίας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας η οποία
συμφωνήθηκε τον Απρίλιο του 2012 από τον ΣΥΤΕ και την ΤτΕ, όχι μόνο επιβεβαιώθηκε η
ισχύς των Συλλογικών Συμβάσεων 1948 και 1951 και η υποχρέωση της Τράπεζας να
εφαρμόζει τις Καταστατικές διατάξεις του τ. Μετοχικού, αλλά χαράχτηκε και μια στρατηγική
για την θωράκιση και ενοποίηση του χώρου μας.
Συνάδελφοι,
Με βάση τα παραπάνω και την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΤτΕ, ΣΥΤΕ και Συλλόγου
Συνταξιούχων που υπογράφηκε στις 25/6/2013, δημιουργήθηκε ειδικός λογαριασμός
με προβλεπόμενες εισφορές 2,2% των συμμετεχόντων σε αυτόν ( επί της κύριας σύνταξης
των συνταξιούχων και επί του συνόλου των αποδοχών των εν ενεργεία) και με αντίστοιχη
εισφορά της τράπεζας, μέσω του οποίου ειδικού λογαριασμού θα χορηγείται εφ εξής στους
πρωτοασφαλισθέντες πριν την 1.1.1993 εν ενεργεία συναδέλφους και ήδη
συνταξιούχους, το τμήμα του υπολειπόμενου μερίσματος σήμερα 16% των
συντάξιμων αποδοχών. Το «μέρισμα» από εδώ και εμπρός θα ισούται με την
επικουρική σύνταξη, δηλαδή το 20% των συνταξίμων αποδοχών που έτσι ή αλλιώς αναλογεί
και στους μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους. Φυσικά ο υπολογισμός για τους πριν την
1.1.1993 ασφαλισμένους θα εξακολουθήσει να ακολουθεί τα προβλεπόμενα για
αυτούς από το καταστατικό του τ. Μετοχικού όπως διευκρινίσθηκε στο Συμβούλιο
Ασφάλισης και θα αναφέρεται στην κωδικοποίηση του Καταστατικού που θα γίνει. Το επί πλέον

ποσοστό 16% των συνταξίμων αποδοχών που παίρνουν ήδη οι συνταξιούχοι μας και
δικαιούνται και οι ενεργεία ασφαλισμένοι σε κύριο φορέα ασφάλισης πριν την 1.1.1993,
θα χορηγείται ως μετεργασιακή παροχή μέσω προγράμματος από τον ειδικό
λογαριασμό. Οι εν ενεργεία συνάδελφοι θα εισφέρουν το 2,2% των αποδοχών τους μέχρι
την συμπλήρωση τουλάχιστον δέκα χρόνων, θα συνεχίσουν την καταβολή εισφορών ως
συνταξιούχοι μέχρι τη συμπλήρωση δέκα χρόνων εφ όσον συνταξιοδοτηθούν, και δεν έχουν
συμπληρώσει τη δεκαετία. Οι εν ενεργεία που παραμένουν στην Τράπεζα πέρα των δέκα
χρόνων θα καταβάλλουν εισφορά για όλα τα χρόνια παραμονής τους.
Συνάδελφοι,
Η μετεργασιακή παροχή που θα αναφέρεται πλέον στο εκκαθαριστικό μας ως
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ», θα χορηγείται στους συναδέλφους με βάση κανονισμό ο οποίος θα
υπογραφεί και θα περιλαμβάνει το πλαίσιο εντός του οποίου μετά από ετήσια οικονομική
μελέτη θα γίνεται η χορήγηση στους συνταξιούχους συναδέλφους μας της συνολικής
μετεργασιακής παροχής. Αυτή, πέραν του τμήματος του υπολειπόμενου μερίσματος (σήμερα
16% των συνταξίμων αποδοχών), θα αποτελείται και από τους αναλογούντες πόρους από
την αξιοποίηση των οικονομικών στοιχείων που συγκροτούν τον λογαριασμό. Η
συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι προαιρετική και οι συνταξιούχοι που τυχόν δεν θέλουν
την συμμετοχή τους, θα το δηλώνουν εντός τριμήνου, από την λήψη των αναλυτικών
στοιχείων συγκρότησης των συντάξιμων αποδοχών τους. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους εν
ενεργεία συναδέλφους. Ασφαλώς και είναι αυτονόητη η επιλογή της συμμετοχής όλων σήμερα
στο πρόγραμμα, αφού αυτό καθορίζει εκτός από το θετικό αποτέλεσμα της λειτουργίας του
λογαριασμού και το εργασιακό συμφέρον του χώρου μας, που μετά και την συμμετοχή σε
αυτό το συντομότερο και των εν ενεργεία συναδέλφων που ασφαλίσθηκαν μετά την 1/1/1993,
θα δημιουργήσει ενιαίες συνθήκες, προσδοκίες και δικαιώματα, για όλο το προσωπικό
της ΤτΕ. Γεγονός που θα μας επιτρέψει στους δύσκολους σημερινούς καιρούς, να
αντιμετωπίσουμε με ενότητα τους όποιους κινδύνους παρουσιαστούν.
Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, θα περιμένει να δει και στην πράξη τα συνολικά
αποτελέσματα της ρύθμισης, όταν αυτή θα έχει τρέξει αναλυτικά. Ασφαλώς και αν
απαιτηθούν, θα προβούμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την δίκαιη και ισότιμη λειτουργία
του προγράμματος για όλους τους συμμετέχοντες. Παράλληλα και επειδή γνωρίζουμε την αξία
της ρύθμισης που επετεύχθη με τον Νόμο 3863/2010 και την ανάθεση της υποχρέωσης
ασφάλισης του προσωπικού της στην ίδια την Τράπεζα, δεν υποτιμούμε την δράση για την
απεμπλοκή μας από τις διαδικασίες της Β΄ φάσης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Η κατάργηση της
ανεξαρτησίας και της αυτοτέλειας της ΤτΕ με την οποιαδήποτε επιχειρηματολογία και αν
προβάλλεται, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους εν ενεργεία και συνταξιούχους
συναδέλφους. Στην λογική και τις αρχές της ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών, τα
εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δεδομένα ενυπάρχουν από κοινού με αυτά του
ρόλου, δομής, οργάνωσης και λειτουργίας μιας ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας, μέλους
μάλιστα του συστήματος Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Α. Ο σύλλογος Συνταξιούχων και ο Σ.Υ.Τ.Ε. έχουν αναλάβει από κοινού συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες για την απεμπλοκή της ΤτΕ από τη δεύτερη φάση της ΗΔΙΚΑ μέσω
συναντήσεων με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Ειδικότερα οι πρόσφατες συναντήσεις των
Προέδρων του Σ.Υ.Τ.Ε και του Συλλόγου Συνταξιούχων με τον Υφυπουργό
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Β. Κεγκέρογλου (5/7/2013) και τον
Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα (10/7/2013) συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός
ιδιαίτερα θετικού κλίματος και έχουν διαμορφώσει για πρώτη φορά, ευνοϊκές
προϋποθέσεις για την απεμπλοκή της ΤτΕ από την Β’ φάση της ΗΔΙΚΑ. Τον τελικό
λόγο έχει πλέον η Διοίκηση της ΤτΕ, η οποία οφείλει να αξιοποιήσει το σχετικά ευνοϊκό
κλίμα που έχει δημιουργηθεί ύστερα από τις παραπάνω ενέργειες και να αναλάβει τις
αντίστοιχες πρωτοβουλίες που απορρέουν από το θεσμικό της ρόλο και το κύρος της για την
οριστική επίλυση του ζητήματος της ΗΔΙΚΑ.
Β. Βελτιώσεις και οριστικές ρυθμίσεις για τα δάνεια των συνταξιούχων:
Η τελική έγκριση από το Γενικό Συμβούλιο όσον αφορά τη χορήγηση δανείων
οικονομικών αναγκών θα καλύπτουν 4 (τέσσερις) κύριες συντάξεις και 4 (τέσσερις)
επικουρικές αντί τριών που είχαν συμφωνηθεί στην αρχή. Το πλαφόν των 5.000€, το επιτόκιο
3%, η αποπληρωμή σε τέσσερα χρόνια (ήτοι 48 δόσεις) καθώς και η ηλικία των
δανειοδοτούμενων που δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 85 έτη, παραμένουν όπως αρχικώς είχαν
συμφωνηθεί.
1. Όσον αφορά δάνεια συνταξιούχων οι εγκρίσεις των οποίων δόθηκαν όσο
αυτοί ήταν στην ενεργό υπηρεσία της Τράπεζας και το αργότερο μέχρι και
30.4.2012
Από 1.8.2013 μειώνεται το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας
κατά 0,50%.
Η εξυπηρέτηση των στεγαστικών δανείων Α’, Β’ και Γ’ κατηγόριας για το χρονικό
διάστημα από 1.1.2012 έως και 30.4.2017 πραγματοποιείται με μείωση της κατά
περίπτωση προκύπτουσας δόσης κατά ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%). Μετά
την ημερομηνία αυτή, για τα δάνεια Α’ και Γ’ κατηγορίας, το ποσό που αντιστοιχεί στο
50% και το οποίο δεν αποπληρώθηκε θα εισπραχθεί με την προσθήκη πέντε ετών στη
λήξη του κάθε δανείου. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που στην προηγούμενη
συμφωνία ήταν απαραίτητη προϋπόθεση.
Για τα δάνεια Β’ κατηγορίας, η οφειλόμενη δόση του 50% θα εισπραχθεί με την
προσθήκη πέντε ετών στη λήξη του κάθε δανείου, ανεξαρτήτως της ηλικίας του
δανειοδοτούμενου.
Τα οφειλόμενα ποσά λόγω της αποπληρωμής του 50% της δόσης θα εξοφληθούν
χωρίς επιπρόσθετο επιτόκιο.
Δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω ρυθμίσεις τα δάνεια τα οποία εξοφλούνται σε λιγότερες
από 18 δόσεις, την πρώτης τούτων υπολογιζόμενης από το μήνα Αύγουστο του έτους
2013.
Στις πιο πάνω ρυθμίσεις εμπίπτουν και όλα τα δάνεια των οποίων η αποπληρωμή δεν
έχει ξεκινήσει ακόμα αλλά βρίσκονται στην περίοδο χάριτος.
Οι ρυθμίσεις αυτές λήγουν όλες στις 30.04.2017 πέραν της πενταετίας αντί
στις 31.12.2016 όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί.

2. Για τους συνταξιούχους που έχουν αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία μετά
την 1.5.2012 (ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) ισχύει το καθεστώς που διέπει
τους εν ενεργεία συναδέλφους. Ξεκινάει η επιπρόσθετη μείωση 20% από 1.8.2013 και
λήγει και για αυτούς 30.04.2017.
3. Όσον αφορά δάνεια «ιδίω δικαίω» συνταξιούχων, οι εγκρίσεις των οποίων
δόθηκαν όταν ήταν ήδη συνταξιούχοι της Τράπεζας
Η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων Α’ και Β’ κατηγορίας επιμηκύνεται κατά 12 έτη.
Η άνω επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής θα γίνει χωρίς επιπρόσθετο επιτόκιο.
Από 1.8.2013 μειώνεται το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων Α’ και Β’ κατηγορίας
κατά ποσοστό 0,50%

Οι ρυθμίσεις που αφορούν την κατηγορία 1 και 3 θα ισχύουν ύστερα από αίτηση, με
συνημμένο το μηνιαίο εκκαθαριστικό της σύνταξης, των ενδιαφερομένων την οποία
και θα προμηθεύονται από τα γραφεία του Συλλόγου. Σημειώνεται ότι όσοι είχαν
συμπεριληφθεί στη ρύθμιση δανείων κατά το παρελθόν (2012) δεν θα χρειαστεί να
κάνουν αίτηση εκ νέου.
Γ. Ανοιχτές θύρες παραβιάζει η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση των δύο Συλλόγων
«Επιστημονικού» προσωπικού εν ενεργεία και συνταξιούχων. Μας ενημερώνει για την αποδοχή
από το αρμόδιο Υπουργείο ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ως φορέας ασφάλισης του προσωπικού
της δεν υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχό του για τα θέματα του κλάδου επικουρικής
σύνταξης, με βάση τα χαρακτηριστικά αυτονομίας που έχει ο κλάδος αυτός στη σχετική
ρύθμιση. Αυτό εμείς το γνωρίζουμε πολύ καλά, καθώς παλέψαμε, σε συνεργασία με τα
αρμόδια στελέχη της Τράπεζας, ώστε να αποκτήσει ο κλάδος επικουρικής σύνταξης
αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά αυτονομίας. Αρκεί να θυμηθούμε ότι το νομοσχέδιο για
την ανάληψη της ασφάλισης από την Τράπεζα προέβλεπε την ύπαρξη επιτρόπου και στα
θέματα επικουρικής σύνταξης στο Συμβούλιο Ασφάλισης και ότι, επίσης, η παλαιότερη
εκδοχή του νόμου μιλούσε για συμμετοχή σ’ αυτό εκπροσώπων δύο Υπουργείων, καθώς
και για συγκρότησή του με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

 Έντυπα αιτήσεων δανείων οικονομικών αναγκών θα διατίθενται από το
Σύλλογο Συνταξιούχων και από το Τμήμα Δανείων του Κ.Κ. όπου και θα
κατατίθενται μαζί με το εκκαθαριστικό κύριας και επικουρικής σύνταξης.
 Οι αιτήσεις για τη ρύθμιση στεγαστικών δανείων θα κατατίθενται στο
Τμήμα Διακίνησης Αλληλογραφίας (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου) του Κ.Κ. Fax: 210
3236954 τηλ.: 210 3202202-3.
 Τα Γραφεία του Συλλόγου μας μεταφέρθηκαν στην Λέκκα 23-25 2ο όροφο (εντός
της στοάς) στον ίδιο χώρο με τα Γραφεία του Συλλόγου των εν ενεργεία
συναδέλφων.

