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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 12
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Σ.Τ.Ε. & Σ.Υ.Τ.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ κ. ΑΝΑΣΤ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Τη Δευτέρα 12/10/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και της Γεν. Γραμματέας του
Συλλόγου μας καθώς και του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του ΣΥΤΕ με τον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστ. Πετρόπουλο. Ο λόγος που επιδιώχθηκε η
παραπάνω συνάντηση ήταν ένας και μοναδικός, να ενημερώσουμε τον Υπουργό για την ένταξη της ΤτΕ στην
Η.Δ.Ι.Κ.Α. (με Υπουργική Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού της προηγούμενης Κυβέρνησης κ. Βρούτση) και να
ζητήσουμε την εξαίρεση της ΤτΕ από την συγκεκριμένη διαδικασία, με την προϋπόθεση ότι θα ανευρεθεί τρόπος
ώστε η ΤτΕ ως ασφαλιστικός φορέας του προσωπικού της να συμμετάσχει στην Α’ φάση της ΗΔΙΚΑ υπό την
έννοια της αποστολής στοιχείων ώστε να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των συνταξιούχων της που παίρνουν
σύνταξη από περισσότερες πηγές, πέραν αυτής της ΤτΕ.
Ο κ. υπουργός, ο οποίος είναι γνώστης των ασφαλιστικών ζητημάτων και επί σειρά ετών έχει αγωνισθεί για
τα δίκαια αιτήματα του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων, άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον τα
επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν εκτενώς από τις αντιπροσωπείες των δύο Συλλόγων, διαβεβαιώνοντας ότι θα
μελετήσει το θέμα σε βάθος και εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό θα ενεργήσει ανάλογα.
Το θέμα της απεμπλοκής της Τράπεζας από τη 2η φάση της ΗΔΙΚΑ ετέθει την επόμενη ημέρα Τρίτη
(13/10/2015), στη συνάντηση του ΣΥΤΕ (Προέδρου – Γραμματέα), με τον κ. Διοικητή. Ο κ. Διοικητής είπε στους
εκπροσώπους του ΣΥΤΕ ότι θα εξετάσει το θέμα και θα τους απαντήσει συγκεκριμένα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΛΗ ΜΑΣ
Η διαδικασία των αγωγών είχε ξεκινήσει με πρωτοβουλία συγκεκριμένης συνδικαλιστικής παράταξης του
χώρου μας. Εμείς δεν θελήσαμε να αποτρέψουμε τους συναδέλφους επίσημα σαν Σύλλογος Συνταξιούχων ΤτΕ,
παρόλο ότι αντιληφθήκαμε τα προβλήματα που δημιουργούντο σε σχέση με τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης του
Συλλόγου και την επίλυση διάφορων θεμάτων προς όφελος των μελών μας από την Τράπεζα. Επικράτησε η
άποψη ότι ο κάθε συνάδελφος έχει τη δυνατότητα να κρίνει ο ίδιος ποια θα είναι η επιλογή του στο συγκεκριμένο
θέμα. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είχαμε πεισθεί σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»
με ημερομηνία 22/6/2015 που ανέλαβε αυτήν την πρωτοβουλία ότι η αγωγή επικεντρωνόταν στη απόφαση του
ΣτΕ, όπως συγκεκριμένα παρακάτω διαφαίνεται (…Μάλιστα στην κατεύθυνση της καλύτερης ενημέρωσης και
υπό το φως και της απόφασης του ΣτΕ την Τετάρτη 1/7/2015 στις 13.30 μ.μ. στην Λέκκα 23-25 στην αίθουσα
του Σ.Σ.Τ.Ε., θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση – συζήτηση με τον κ. Ιωάννη Κάππο, δικηγόρο
εξειδικευμένο σε εργατικά θέματα...)
Αυτήν την εντύπωση είχαμε σχηματίσει μέχρι το σημείο που ενημερωθήκαμε από συνταξιούχους μέλη μας
για το περιεχόμενο της επιστολής που αποστέλλεται. Συγκεκριμένα για την τέταρτη κατά σειρά διεκδίκηση που
προτείνεται.
Προκαλεί μεγάλη εντύπωση η μνεία για τη διεκδίκηση των «πλήρων μηνιαίων μερισμάτων του τ.
Μετοχικού Ταμείου». Ως στόχευση αγνοεί – και μάλιστα απειλεί – το νοικοκύρεμα που πετύχαμε το 2013 ,
μαζί με τη Διοίκηση, στο χώρο του τ. Μετοχικού, με την αποκατάσταση της αυτοτέλειας της μετεργασιακής
παροχής (που είχε συμφωνηθεί με την Τράπεζα από το 1948) και το διαχωρισμό της από το όποιο κομμάτι
της συνέπεσε με την επικουρική σύνταξη (που η Πολιτεία καθιέρωσε τρεις δεκαετίες αργότερα) με την
οποία χορηγούνταν για πολλά χρόνια με μηνιαίο τρόπο, ως «μέρισμα».
Το ξεκαθάρισμα αυτό όχι μόνον έδωσε την ευκαιρία ώστε να επιβεβαιωθεί, ξανά και πανηγυρικά, η
υποχρέωση που έχει η Τράπεζα να χορηγεί μετεργασιακή παροχή αλλά και διασφάλισε στη συγκεκριμένη

παροχή τη διακριτική ύπαρξη και εξέλιξή της, απρόσκοπτη και ανεπηρέαστη από νομοθετικές
παρεμβάσεις στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης.
Κάθε, λοιπόν, δικαστική επιδίωξη που μπορεί να οδηγήσει σε αμφισβήτηση ή και ανατροπή της
πρόσφατής αυτής εσωτερικής ρύθμισης, είτε οφείλεται σε μωρία είτε σε ιδιοτέλεια των εμπνευστών της, θα
πρέπει να σταματήσει αμέσως, εάν δε θέλουμε οι Τραπεζοελλαδίτες να καταντήσουμε «ιδανικοί
αυτόχειρες».
Αντιλαμβάνεται ο κάθε καλοπροαίρετος συνάδελφος ότι η σκοπιμότητα των επικεφαλής των «ΕΝ
ΔΡΑΣΕΙ» είναι ξεκάθαρη. Αφού προκάλεσαν τη διαδικασία των αγωγών και εφοδίασαν το συγκεκριμένο
δικηγορικό γραφείο με τις διευθύνσεις όλων των μελών μας ανά την επικράτεια, κι αφού συγκρότησαν και
πρότειναν το διεκδικητικό πλαίσιο όπου συμπεριέλαβαν«την παράνομη περικοπή των μηνιαίων μερισμάτων
εκ του τ. Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων Τ.Ε.» ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ, έχουν αποσυρθεί από το προσκήνιο.
Οι δήθεν αναφορές τους και οι δήθεν φόβοι τους για την Ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρία ως εναλλακτική
λύση διασφάλισης του «Προγράμματος» χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για να αποκρυβεί η ουσία της επιδίωξής
τους που είναι η ολοσχερής κατάργηση του «Προγράμματος».
Οι συνάδελφοι πρέπει να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους και να επιμείνουν όπως αναφέραμε και
παραπάνω ώστε να μην υπάρξει δικαστική επιδίωξη και διεκδίκηση για τη δήθεν παράνομη περικοπή των
μηνιαίων μερισμάτων του τ. Μετοχικού. Νομίζουμε ότι έχει γίνει πλέον κατανοητό από τον καθένα μας.
Επικαλούνται ορισμένοι το συνάδελφο Μπαλασκώνη ότι έχει προσφύγει στα δικαστήρια με ανάλογου
περιεχομένου αγωγή και έχει δικαιωθεί. Εκδίκαση και δικαίωση της σχετικής αγωγής δεν έχει υπάρξει εξ όσων
γνωρίζουμε.
Επιπρόσθετα οφείλουμε να αναφέρουμε την ακριβή ενημέρωση που έκανε ο Πρόεδρος του ΣΣΤΕ σε όλα
τα μέλη του ΔΣ στην τελευταία συνεδρίαση της 5/10/2015 μετά από αίτημα της «Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας»,
διότι πράγματι η αλήθεια από ορισμένους κακοποιείται προς δόξα συνδικαλιστικών σκοπιμοτήτων και μόνο.
Ένα από τα θέματα που ζήτησε να ενημερωθεί ο συνάδελφος Πετρόπουλος ήταν το τι ακριβώς συζητείται
στην Επιτροπή «Κοινωνικοασφαλιστικών Θεμάτων», που συμμετέχει ο Πρόεδρος του Σ.Σ.Τ.Ε., ως μέλος της
Επιτροπής. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας ανέφερε εκτός πρακτικών ότι η Επιτροπή εξετάζει και τις τρεις (3)
εναλλακτικές προτάσεις που έχουν αποτυπωθεί στον Κανονισμό και τη Συμφωνία του «Προγράμματος»
όσον αφορά τη διασφάλισή του. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι δεν έχει επιλεγεί καμία πρόταση προς το παρόν
καθότι δεν είναι εύκολη υπόθεση , η κάθε πρόταση συγκεντρώνει θετικά και αρνητικά και θα πρέπει να
εξετασθεί η κάθε παράμετρος με προσοχή ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα διασφάλισής του.
Σαν υπενθυμίζουμε τις τρεις προτάσεις που εξετάζονται διεξοδικά: α) Επαγγελματικό Ταμείο β) Θυγατρική
Ασφαλιστική Εταιρία στα πλαίσια της Τράπεζας γ) Ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρία. Όποια λύση και να
επιλεγεί από τις τρεις δεν πρόκειται το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί από την Τράπεζα για τη δημιουργία και
κατοχύρωση του «Προγράμματος» να μεταφερθεί εκτός Τραπέζης.
Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα καθότι οι προβλέψεις του 3 ου Μνημονίου για τις
συντάξεις είναι αρκετά δυσμενείς. Εντός της ημέρας η «Επιτροπή Κατρούγκαλου» με τους 12 σοφούς πρόκειται να
καταθέσει το πόρισμά της που απ’ την πληροφόρηση που υπάρχει τα σενάρια της «Επιτροπής Σοφών» θα
οδηγούν σε πρόσθετες περικοπές στις συντάξεις πέραν απ’ αυτές που προβλέπονται στο 3 ο μνημόνιο και
σύνδεση της βασικής σύνταξης με εισοδήματα από ενοίκια, επενδύσεις και καταθέσεις. Η εφαρμογή αυτών των
σεναρίων θα ξεκινήσει από το 2016!!! Εάν ορισμένοι νομίζουν ότι έχουν εξαιρέσει την ΤτΕ απ’ όλες αυτές τις
αρνητικές προοπτικές και θέλουν να διατηρούν τον τίτλο του υπεύθυνου και σοβαρού μόνον θυμηδία και
ανησυχία μπορούν να προκαλέσουν στο σύνολο των συναδέλφων.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Γοζαδίνος

Η Γεν. Γραμματέας
Ελένη Κλητοράκη - Πούλια

