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Αθήνα, 10 Μαΐου 2019

Ανακοίνωση Νο 7
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της Πέμπτης (9/5/2019), αποφάσισε να
αποστείλει εκ νέου επιστολή στο σύνολο των μελών του Γ.Σ. της Τράπεζας που στη
συνεδρίαση της 29/3/2019 μετά την παρέμβαση της κυβερνητικής επιτρόπου, αποφάσισαν την
αναβολή του θέματος της παύσης των κρατήσεων των νόμων 4051/12 και 4093/12.
Ταυτόχρονα με αφορμή τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν με τις εξαγγελίες του
Πρωθυπουργού για την επαναφορά της «13ης σύνταξης υπό μορφή Δώρου Πάσχα»
συμπεριλάβαμε στην επιστολή και το αίτημα της επαναφοράς του Δώρου Πάσχα όπως
ίσχυε στο χώρο της Τραπέζης Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επεσήμανε τη συγκεκριμένη θετική χρονικά συγκυρία
καθότι διανύουμε προεκλογική περίοδο και ειδικότερα μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες του
Πρωθυπουργού στο Ζάππειο δημιουργούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη
θετική αντιμετώπιση των θεμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην παρακάτω επιστολή.

Αρ. Πρωτ.: 178

Αθήνα, 9/5/2019

Προς τα μέλη της Διοίκησης της Τραπέζης της Ελλάδος
Προς τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τραπέζης της Ελλάδος
ΘΕΜΑ: «Επαναφορά του θέματος της παύσης των παράνομων περικοπών των συντάξεων στην
επόμενη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΤτΕ»
Κύριε Διοικητά,
Κύριοι Υποδιοικητές,
Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αφορμή την αναβολή του θέματος της παύσης των κρατήσεων των νόμων 4051 και 4093/2012
στις συντάξεις των ασφαλισμένων της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά την απόφαση που λάβατε στη
συνεδρίαση της 29/3/2019 του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κάνοντας μάλιστα ειδικότερη
αναφορά στο γενικότερο ασφαλιστικό πλαίσιο της ΤτΕ, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, για άλλη μια
φορά, τα εξής:

Η νομιμότητα της παύσης των κρατήσεων βασίζεται στις αποφάσεις του ΣτΕ του 2015, στη
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 3/10/2017 καθώς και στην απόφαση του
Συμβουλίου Ασφάλισης της Τράπεζας της 4/3/2019. Ταυτόχρονα και υπό το πρίσμα των νέων
εξελίξεων από τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού με την επαναφορά της «13ης σύνταξης
υπό τη μορφή Δώρου Πάσχα» επιβεβαιώνεται η κατάργηση των προηγούμενων νόμων, διαφορετικά
θα ήταν αδύνατη κάθε νομοθετική παρέμβαση εάν οι συγκεκριμένοι νόμοι παρέμεναν σε ισχύ.
Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι το ίδιο το Γ.Σ. της Τράπεζας στη συνεδρίαση της 29/10/2018
αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ ότι «αρμόδιο όργανο για να εισηγείται θέματα κοινωνικής ασφάλισης του
προσωπικού είναι το Συμβούλιο Ασφάλισης…». Μάλιστα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου
Ασφάλισης της 28/1/2019 με τη συμμετοχή της αρμόδιας Κυβερνητικής Επιτρόπου του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν ετέθη κανένα θέμα γενικότερου
ασφαλιστικού πλαισίου της Τράπεζας. Αντίθετα, με επιστολή του, η οποία σας έχει κοινοποιηθεί, ο
αρμόδιος Υφυπουργός κ. Α. Πετρόπουλος τονίζει ότι: «Η ΤτΕ ενεργεί για τα ασφαλιστικά θέματα του
προσωπικού της, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων προς τούτο οργάνων της. Τούτο έχω
καταστήσει σαφές και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης».
Μετά όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι εκλείπουν πλέον οι λόγοι για περαιτέρω αναβολή του
θέματος και ως εκ τούτου σας καλούμε να θέσετε εκ νέου το συγκεκριμένο θέμα στην επόμενη
συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της 20/5/2019 ώστε να υπάρξει η δυνατότητα λήψης απόφασης.
Επίσης να μεριμνήσετε για την επαναφορά του Δώρου Πάσχα όπως ίσχυε στο χώρο της Τραπέζης
Ελλάδος.
Οφείλουμε να σας γνωρίσουμε ότι έχει προηγηθεί επιστολή στις 16/4/2019 σχετικά με το ίδιο θέμα
προς τους Γενικούς Συμβούλους κ.κ. Ν. Σκορίνη και Δ. Σιδέρη εντός της οποίας αναφέρονται οι λόγοι
για τους οποίους απευθύνεται προς τους συγκεκριμένους Συμβούλους. Την επιστολή αυτή
επισυνάπτουμε στην παρούσα.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων Τραπέζης της Ελλάδος

Την παραπάνω επιστολή ενέκρινε η συντριπτική πλειοψηφία των μελών
του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά δεν κατέστη
δυνατόν να υπάρξει απόλυτη ομοφωνία.
Δεν ενέκριναν τη συγκεκριμένη επιστολή τόσο ο σύμβουλος της ΕΣΑΚ-Σ (Γ.
Βαμβακούσης), ο οποίος δεν απεδέχθη το θετικό κλίμα της συγκεκριμένης χρονικής
συγκυρίας, όπως αναφέραμε παραπάνω, και πρότεινε να υπάρξει διαπαραταξιακή
συνάντηση του Συλλόγου μας με τα μέλη της Διοίκησης, όσο και ο σύμβουλος
της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας (Ι. Πετρόπουλος), ο οποίος, παρότι στο προηγούμενο
Δ.Σ. (16/4/19) είχε προτείνει ο ίδιος να αποσταλεί επιστολή σε όλα τα μέλη του Γενικού
Συμβουλίου, διαφώνησε και αποχώρησε στη μέση της συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Συλλόγου δηλώνοντας μάλιστα ότι «δεν τον εκφράζει η συγκεκριμένη
διαδικασία»!!!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

