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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Ε.Κ.Τ.Ε.

Συνάδελφοι,

Μετά από πολύχρονο αγώνα που ξεκίνησε το 2002 από το Δ.Σ. του Συλλόγου Προσωπικού πρώην 
Ε.Κ.Τ.Ε., o οποίος  συνεχίστηκε από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., λύθηκε οριστικά για όλους τους συναδέλφους 
της πρώην Ε.Κ.Τ.Ε. η εκκρεμότητα με τον Λογαριασμό Γονικής παροχής της Τράπεζας Ελλάδος, 
από τον οποίο αποχώρησαν μετά τη συγχώνευση της Ε.Κ.Τ.Ε. με την Ε.Τ.Ε. 

Όπως έχουμε ήδη ενημερώσει με παλαιότερη ανακοίνωσή μας, η δικαστική διεκδίκηση στέφθηκε 
με επιτυχία αφού με την Απόφαση 572/20.3.2007 του Αρείου Πάγου δικαιώθηκε η πρώτη ομάδα 
συναδέλφων για τους οποίους είχε γίνει η προσφυγή στη δικαιοσύνη. 

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων 
κ. Μ. Ντότσικα και Α. Πετρόπουλου, πίεσε το Μετοχικό Ταμείο Υπαλλήλων της Τράπεζας της 
Ελλάδος (Μ.Τ.Υ.Τ.Ε.) για επίλυση του προβλήματος για όλους τους συναδέλφους, προκειμένου 
να σταματήσει η περαιτέρω δικαστική διεκδίκηση. 



Ο Πρόεδρος

Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος

Το Μ.Τ.Υ.Τ.Ε. αρνήθηκε επανειλημμένα να λύσει το πρόβλημα, οπότε συνεχίσθηκαν κανονικά 
τα υπόλοιπα δικαστήρια (Πρωτοδικεία ή Εφετεία) συνεχίζοντας να βγάζουν θετικές για τους 
εργαζόμενους αποφάσεις. 

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Ταμίας του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και τ. Πρόεδρος του ΣΥΠΕΚΤΕ  σδ  Ν. Κήπος με 
τους Νομικούς Συμβούλους ξεκίνησε  διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους του Μ.Τ.Υ.Τ.Ε., με 
αποτέλεσμα να έχουμε λύση του προβλήματος.

Το Μ.Τ.Υ.Τ.Ε. αποδέχθηκε  στις 15.2.2008 να καταβάλει σε όλους τους δικαιούχους τα 
διεκδικούμενα και κακώς παρακρατηθέντα ποσά  εντόκως, με τόκο υπερημερίας ύψους 35% επί 
του διεκδικούμενου ποσού. 

Το σύνολο του ποσού,  μετά την παρακράτηση των νόμιμων φόρων (20% και χαρτόσημο 1,2% 
επί των εισφορών του εργοδότη και 20% και χαρτόσημο 3,6% επί των τόκων υπερημερίας) και 
την αμοιβή του Νομικού Συμβούλου, θα κατατεθεί από το Μ.Τ.Υ.Τ.Ε. στους λογαριασμούς των 
δικαιούχων. 

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει οι δικαιούχοι συνάδελφοι να αποστείλουν συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη την εξουσιοδότηση που θα τους ταχυδρομηθεί με την ανακοίνωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ η εξουσιοδότηση πρέπει να θεωρηθεί για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, οπότε οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν για την υπογραφή της σε ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ή Κ.Ε.Π. 

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να επιστραφούν το συντομότερο δυνατό στα Γραφεία του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. υπόψη σδ Ν.Κήπου, προκειμένου, αφού συγκεντρωθούν, να αποσταλούν στο Μ.Τ.Υ.Τ.Ε. 
για εκτέλεση. 

Συνάδελφοι,

Ο πολύχρονος αγώνας του Συλλόγου (με νομικά και συνδικαλιστικά μέσα) για την διασφάλιση 
των συμφερόντων των εργαζομένων από την πρ. ΕΚΤΕ δικαιώθηκε οριστικά.

Η θετική έκβαση της υπόθεσης αποδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι όταν διεκδικείς το δίκιο 
σου με επιμονή, με συνέπεια, με σωστή τεκμηρίωση  (μέσα από τα συλλογικά όργανα) τότε 
κάποια στιγμή θα δικαιωθείς όσος χρόνος και αν χρειαστεί.

Το μήνυμα μέσα σ΄ αυτές τις πολύ δύσκολες για τους εργαζόμενους συνθήκες είναι ιδιαίτερα 
αισιόδοξο.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους με αλληλεγγύη, με αγωνιστικότητα, με αξιοπρέπεια 
συσπειρωμένοι γύρω από τον ΣΥΕΤΕ να δίνουμε καθημερινά την μάχη για να περιφρουρήσουμε 
τα δικαιώματά μας στην εργασία, στην ασφάλιση, στην ζωή μας.


