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ΘΤΒΔΡΛΖΖ ΘΑΗ ΓΗΟΗΘΖΖ ΛΑ ΑΛΑΙΑΒΟΤΛ ΣΗ ΔΤΘΤΛΔ ΣΟΤ
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η επηζηνιή-ηειεζίγξαθν ηεο Δηνίθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθινγώλ ησλ
ζπλαδέιθσλ ζπληαμηνύρσλ γηα ην λέν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σπιιόγνπ ηνπο,
ζπληζηά

απαξάδεθηε

κεζόδεπζε

θαη

εθβηαζκό,

κε

πξόζεζε

λα

απνθύγεη

ηηο

ππνρξεώζεηο ηεο πξνο ηνλ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. ζπλζιίβνληαο, κε πνιιέο επηπηώζεηο, ηα
αζθαιηζηηθά καο δηθαηώκαηα.
Θπβέξλεζε θαη Γηνίθεζε επηρεηξνύλ θαη πάιη λα θαηαξγήζνπλ θαηνρπξωκέλα
Αζθαιηζηηθά

δηθαηώκαηα,

πνπ

ωο

αζθαιηζκέλνη

έρνπκε

ήδε

πνιιαπιά

πιεξώζεη κε ηηο εηζθνξέο καο.
Ο Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. ιεηηνπξγεί από ην 1949 θαη ζπζηάζεθε κε απόθαζε ηνλ Γεληθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο ύζηεξα από εηζήγεζε Επηηξνπήο πνπ ζπκκεηείραλ
ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θαη εθπξόζσπνη ησλ Σπιιόγσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Η ζύζηαζε
ηνπ Λνγαξηαζκνύ είλαη απνηέιεζκα Σπιινγηθήο Σπκθσλίαο θαη απηό δελ πξέπεη λα
δηαθεύγεη από ηε ζεκεξηλή Γηνίθεζε.
Τν 2005, κε ηνλ αζθαιηζηηθό λόκν 3371/05, νη λένη εξγαδόκελνη πνπ
πξνζιακβάλνληαη ζηελ Τξάπεδα από ηελ 1.1.05 θαη κεηά, αζθαιίδνληαη ζην Επηθνπξηθό
ηνπ ΙΚΑ (ηόηε Ε.Τ.Ε.Α.Μ., ηώξα Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) κε απνηέιεζκα ν Λνγαξηαζκόο λα
κεηαηξαπεί ζε θιεηζηό ζύζηεκα θαη λα ζηεξείηαη λέσλ κειώλ θαη λέσλ εηζθνξώλ. Η
ιεηηνπξγία ηνπ όκσο, κε ηηο ζπλερείο παξεκβάζεηο ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., πνηέ δελ
επεξεάζηεθε ζην παξειζόλ από νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή παξέκβαζε κε ζθνπό λα
κεηαβάιιεη ηηο παξνρέο ή ηηο εηζθνξέο, θαζώο ηα ζέκαηα απηά απνηεινύζαλ
ππνρξεώζεηο ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο θαη ηεινύζαλ ππό ηελ εγγύεζή ηεο.
Οη ππνρξεώζεηο ηεο Σξάπεδαο έρνπλ θαη λνκηθή ηζρύ θαη ζε θάζε
πεξίπηωζε έρνπλ γίλεη ήδε απνδεθηέο ζηελ πξάμε θαη από ηελ ίδηα (ππάξρνπλ
απνθάζεηο

ηνπ

Γεληθνύ

Σπκβνπιίνπ

ηεο

Τξάπεδαο,

ππάξρνπλ

ζπγθεθξηκέλεο

δεζκεύζεηο, ππάξρεη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ Λνγαξηαζκνύ από ην Δ.Σ.
ηεο Ε.Τ.Ε. ην 1995, ππάξρεη ε θάιπςε γηα πεξηζζόηεξν από ελλέα ρξόληα ησλ
ηακεηαθώλ ειιεηκκάησλ).

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η ζπλέρηζε ησλ πνιηηηθώλ θαη ησλ πξαθηηθώλ απαμίσζεο θαη ππνλόκεπζεο ησλ
αζθαιηζηηθώλ καο δηθαησκάησλ, θαηαθξεκλίδνληαο άκεζα ην βηνηηθό επίπεδν δέθα έμη
ρηιηάδσλ θαη πιένλ ζπληαμηνύρσλ ζα επηδεηλώζεη πεξαηηέξσ ην νηθνλνκηθό θαη
θνηλσληθό πξόβιεκα γηα κηα κεγάιε θνηλσληθή νκάδα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Θα παξάμεη θξίζε ζην Σ.Τ.Π.Δ.Σ.. Τπνλνκεύεη ηε βηωζηκόηεηα ηνπ Σακείνπ
Τγείαο, ζην νπνίν απνδίδεηαη πνζνζηό από ηελ Δπηθνύξεζε.
Θα παξάμεη αλαζθάιεηα ζηνπο εξγαδόκελνπο αθνύ εθκεδελίδεη ηελ πξνζδνθία
επηθνύξεζεο.
Θα παξάμεη κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ Τξάπεδα ζε πεξίνδν πνπ είλαη απαξαίηεηε ε
εξγαζηαθή εξεκία γηα λα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο αλαζύληαμεο.
Η επίζεζε πνπ δερόκαζηε έρεη πνιιαπινύο ζηόρνπο θαη επηπηώζεηο.
Σν Γ.. ηνπ .Τ.Δ.Σ.Δ. απνθάζηζε:
 Τνλ ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ ηνπ κε ην Σύιινγν ζπληαμηνύρσλ, ηνπο
Σπιιόγνπο εξγαδνκέλσλ θαη ηελ Ο.Τ.Ο.Ε..
 Τε λνκηθή πξνεηνηκαζία γηα ηελ

θαηνρύξσζε ηεο επηθνπξηθήο καο ζύληαμεο

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκόο ηνπ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., ώζηε
λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηεο αγσγήο ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (Λνγαξηαζκόο εγγπεκέλσλ
παξνρώλ), πνπ δηθάδεηαη ηελ 26ε Σεπηεκβξίνπ.
 Σε ζπλελλόεζε κε ηελ Ο.Τ.Ο.Ε. λα ζηαιεί επηζηνιή ζηνλ Πξσζππνπξγό θαη ζηα
αξκόδηα Υπνπξγεία κε αλάινγεο παξεκβάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο. Η ζηάζε ηεο
Κπβέξλεζεο δελ κπνξεί λα είλαη πξνθιεηηθά αδηάθνξε. Τν δήηεκα αθνξά ζηελ
Κνηλσληθή Αζθάιηζε 20.000 νηθνγελεηώλ θαη ζε ζπζηεκηθή Τξάπεδα, βαζηθό
ππιώλα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.
 Να ζπγθξνηεζεί Επηζηεκνληθή Επηηξνπή Εκπεηξνγλσκόλσλ ώζηε πέξα ησλ
λνκηθώλ θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ ελεξγεηώλ λα ππάξρεη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε
ησλ ζέζεσλ θαη ησλ πξνηάζεώλ καο.
 Λα θαιέζεη ζε αγωληζηηθή εηνηκόηεηα ην ζύλνιν ηωλ εκπιεθνκέλωλ. Ο
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κε πεξηνδείεο θαη ζπγθεληξώζεηο ζα θιηκαθώζεη, κε απεξγηαθέο
θηλεηνπνηήζεηο, ηνλ αγώλα ππεξάζπηζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ θαη πγεηνλνκηθώλ
δηθαησκάησλ καο. Η αληηκεηώπηζε ησλ πξνζέζεσλ ηεο εξγνδνηηθήο πιεπξάο γηα
θαηάξγεζε ηνπο απαηηεί ζπλερή αγώλα κε ζπλέπεηα θαη απνθαζηζηηθόηεηα.
Πξνπαληόο όκσο απαηηεί
ΔΛΟΣΖΣΑ, ΤΛΣΟΛΗΚΟ ΘΑΗ ΤΙΙΟΓΗΘΟΣΖΣΑ
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δηθαηώκαηά καο ζηελ Αζθάιηζε θαη ζηελ Υγεία.
ΣΔΙΛΟΤΚΔ ΔΛΩΣΗΘΑ, ΚΑΕΗΘΑ, ΑΠΟΦΑΗΣΗΘΑ, ΓΤΛΑΣΑ ΣΟ ΚΖΛΤΚΑ ΚΑ
Καινύκε ηε Δηνίθεζε, αλαιακβάλνληαο ηηο επζύλεο ηεο απέλαληη ζηνλ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. θαη
εθόζνλ είλαη ζπλεπήο κε ηα ιεγόκελά ηεο γηα εμεύξεζε ιύζεο, λα πξνρσξήζεη σο
δείγκα θαιήο ζέιεζεο ζηελ άξζε ηνπ ηειεζίγξαθνπ. Έλαο εηιηθξηλήο δηάινγνο δελ
κπνξεί λα δηεμάγεηαη κε ηειεζίγξαθα.

Κε ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην

