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Ανακοίνωση Νο 37
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Την Παρασκευή 25/9/2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του
Συλλόγου μας με τον κ. Διοικητή. Αποκλειστικός σκοπός της συνάντησης, ειδικότερα μετά
την απόφαση του ΣτΕ επί της πιλοτικής δίκης του ΕΦΚΑ, ήταν η ικανοποίηση του
ώριμου πλέον αιτήματος των συνταξιούχων της ΤτΕ, που αφορά την παύση των κρατήσεων
και την απόδοση των αναδρομικών.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου εξέθεσε στον κ. Διοικητή τα νέα δεδομένα που έχουν
ανακύψει μετά την έκδοση της απόφασης επί της πιλοτικής δίκης του ΕΦΚΑ και την
ψήφιση του πρόσφατου Ν4714/2020 και επισήμανε στον κ. Διοικητή την υποχρέωση της
Τράπεζας αφενός να παύσει να διενεργεί κρατήσεις επί των συντάξεων των
συνταξιούχων της, κατ’ εφαρμογή των Ν4051 & 4093/12, και αφετέρου να προβεί σε
αναδρομική απόδοση των κρατήσεων προς τους συνταξιούχους της.
Ζήτησε μάλιστα ο Πρόεδρος του Συλλόγου από τον κ. Διοικητή τα δύο παραπάνω
θέματα να συμπεριληφθούν στην ημερησία διάταξη του επικείμενου Γενικού
Συμβουλίου της 5/10/2020.
Ο κ. Διοικητής απάντησε ότι «κατανοεί τα συγκεκριμένα επιχειρήματα που
αφορούν στο θέμα της παύσης των κρατήσεων θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη τις
αντιρρήσεις που είχαν υπάρξει την τελευταία φορά όταν εισήχθη το θέμα προς επίλυση στο
Γενικό Συμβούλιο (20/1/2020) από τα δύο συναρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών και
Εργασίας), οπότε θα πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση με τα δύο παραπάνω Υπουργεία
ώστε να διασφαλιστεί στη συνέχεια η προώθηση του θέματος και η οριστική επίλυσή
του.»
Όσον άφορα όμως, συνέχισε ο κ. διοικητής, «τα αναδρομικά των 11 μηνών μετά την
απόφαση της πιλοτικής δίκης του ΕΦΚΑ και τις πρόσφατες κυβερνητικές δηλώσεις, θα
δοθούν, όπως είχα υποσχεθεί, και στους συνταξιούχους της ΤτΕ. Το συγκεκριμένο
μάλιστα θέμα θα συμπεριληφθεί στην ημερησία διάταξη του επικείμενου Γενικού
Συμβουλίου της 5/10/2020, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα χορήγησής τους εντός του
μηνός Οκτωβρίου!!!»

Μετά την αποδοχή της ικανοποίησης του θέματος των αναδρομικών του
11μήνου ο Σύλλογός μας απέστειλε επιστολή στον κ. Διοικητή στην οποία
αναφέρει ξεκάθαρα ότι η καταβολή των εν λόγω αναδρομικών αποτελεί μέρος των
συνολικών αιτημάτων των συνταξιούχων της ΤτΕ.

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Συνεδρίασε στις 18/9/2020 η Διαχειριστική Επιτροπή του Προγράμματος
Μετεργασιακών Παροχών με τη συμμετοχή των Προέδρων των δύο Συλλόγων και
αποφάσισε την κάλυψη των αρνητικών διαφορών που προέκυψαν σ’ ένα αριθμό
συνταξιούχων μετά τη μαζική υλοποίηση μεταβολών σε ασφαλισμένους με εφαρμογή της
απονομής και του πλαφόν των συντάξεων.
Επίσης, η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην ανεύρεση
οριστικής λύσης για τη διανομή του «POOL» του Προγράμματος και να υποβάλλει τις
προτάσεις της μέχρι τις 30/11/2020, ώστε να μην παρατηρηθούν στο μέλλον παρόμοια
προβλήματα.
Οι διαφορές θα τακτοποιηθούν με την τελευταία σύνταξη της 29/9/2020.
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