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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 26 
  

Συνάδελφοι,  

 Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 20/09/2016 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Η 

πλειοψηφία των οκτώ (8) συμβούλων που είχε υπογράψει το υπόμνημα που απεστάλη στη Διοίκηση 

στις 21/04/2016 αποφάσισε να ζητηθεί συνάντηση από τον κύριο Διοικητή ώστε να αναλάβει ο ίδιος 

την πρωτοβουλία της επίλυσης των θεμάτων που είχαν συμπεριληφθεί στο εν λόγω υπόμνημα. Ο ίδιος 

ο κύριος Διοικητής είχε ενημερώσει τον Πρόεδρο του Συλλόγου ότι η συζήτηση των θεμάτων του 

υπομνήματος θα γίνει μετά την ψήφιση του Νόμου 4387/2016, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα των 

νέων ασφαλιστικών δεδομένων.  

 Σας υπενθυμίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, σε ειδική συνεδρίασή του, 

λαμβάνοντας υπόψη την πολύ δύσκολη συγκυρία και το δυσμενές ασφαλιστικό περιβάλλον, 

αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία των μελών του, οκτώ (8) έναντι τριών (3), να αποσταλεί 

υπόμνημα στη Διοίκηση με τα παρακάτω θέματα: 

 

1.Διεύρυνση του «Προγράμματος» με τη συμμετοχή των ασφαλισμένων μετά την 1/1/93, 

προκειμένου να υπάρξει ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση του συνόλου των ασφαλισμένων της ΤτΕ. 

2.Μεταφορά ποσοστού 10% - 12% από την επικουρική σύνταξη στο «Πρόγραμμα» με ταυτόχρονη 

διόρθωση του συντελεστή 30% προσομοίωσης (Άρθρο 10 παρ. 3β του Κανονισμού του 

Προγράμματος). 

3.Επικαιροποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της ΤτΕ και των δύο Συλλόγων του προσωπικού της, 

όπου θα καταγράφεται εκ νέου η υποχρέωση της Τράπεζας για το σύνολο του 36% (δηλ. του 

αθροίσματος του ποσοστού Επικούρησης και Προγράμματος). 

4.Διευθέτηση των αποφάσεων του ΣτΕ (2287-2290/15) για την αντισυνταγματικότητα των 

περικοπών των νόμων 4051/12 και 4093/12. Ο Ν4093/2012 που έχει κριθεί παράνομος 

συμπεριλαμβάνει και τη ρύθμιση περικοπής του δώρου στο μέρισμα. 

5.Τέλος, προσβλέπουμε  στη συνδρομή της Διοίκησης της Τράπεζας για τη διευθέτηση της 

νομοθετικής ρύθμισης που επιδιώκουμε ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω διασφάλιση του 

«Προγράμματος» και απεμπλοκή της ΤτΕ από τις διαδικασίες της Β’ φάσης της ΗΔΙΚΑ, εφόσον 

συντρέξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 

  

  



 Η παράταξη των «Εν Δράσει», ακολουθώντας άλλη μια φορά την διασπαστική και 

υπονομευτική τακτική της, κατέθεσε ξεχωριστές προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

μας. Τις ίδιες προτάσεις που προβάλλουν προς επίλυση εδώ και δύο (2) περίπου χρόνια, παρόλο 

ότι δεν έχουν γίνει αποδεκτές απ’ την πλειοψηφία του Δ.Σ., προσπαθούν να τις επιβάλλουν με 

τρόπο αντιδεοντολογικό και αντιδημοκρατικό. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στην ανακοίνωσή μας 

Νο24/5.7.16 πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα κατέθεσαν ξεχωριστό υπόμνημα στη Διοίκηση της 

Τράπεζας ζητώντας την επίλυση των αιτημάτων τους, δηλαδή των αιτημάτων της μειοψηφίας!! Μετά 

από όλες τις παραπάνω υπονομευτικές τους ενέργειες συνεχίζουν να έχουν δήθεν την απορία γιατί η 

Διοίκηση δεν προχωράει προς επίλυση κανένα απολύτως θέμα.  

  Όσον αφορά τις διεκδικήσεις της συγκεκριμένης παράταξης έχουμε αναφέρει με επιχειρήματα 

για ποιο λόγο τις θεωρούμε επικίνδυνες και οικονομικά εξωπραγματικές στην ανακοίνωσή μας 

Νο24/5.7.16. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Υπενθύμιση: Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:30π.μ. (Λέκκα 23-25 Β’ όροφος) θα 

πραγματοποιηθεί ενημερωτική συγκέντρωση του Συλλόγου μας.  


