Ανακοίνωση Νο 17, 22.10.2017

Προς όλους τους συναδέλφους της πρώην Εμπορικής

Συνάδελφοι,
Με αφορμή ανακοίνωση του «Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟΤραπεζών» η οποία κυκλοφόρησε σε κάποιες Μονάδες της Τράπεζας και δημιούργησε
ποικίλα ερωτήματα στους συναδέλφους της πρ. Εμπορικής, διευκρινίζουμε τα
παρακάτω:

Το ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ισχύει πλέον μόνον για
μερίδα ασφαλισμένων της πρ. Εμπορικής οι οποίοι:
Πρωτοασφαλίστηκαν σε κύριο φορέα ασφάλισης πριν την 31/12/1992 και την 12η
Μαΐου 2016 (καταληκτική ημερομηνία) είχαν συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη
ασφάλισης καθώς και τα όρια ηλικίας όπου αυτά προβλέπονται. (Καταστατικό ΤΕΑΠΕΤΕ:
άρθρο 7 §1 για τους άνδρες και 7§ 3 για τις γυναίκες)

Δεν ισχύει δυστυχώς:
 Για
τους
«νέους»
ασφαλισμένους
(για
όσους
δηλαδή
πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 31/12/1992) καθώς η κατηγορία αυτή
εξαιρέθηκε από το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς με τον ν.3371/2005
(Νόμος Αλογοσκούφη).
 Για ασφαλισμένους πριν την 31/12/1992 οι οποίοι όμως κατά την 12η
Μαίου 2016, ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ του Ν.4387/2016, δεν
είχαν συμπληρώσει τα απαιτούμενα από το Καταστατικό έτη ασφάλισης
(και τα όρια ηλικίας όπου αυτά προβλέπονται) προκειμένου να
θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης (Νόμος Κατρούγκαλου).

Άνδρες ασφαλισμένοι πριν την 31.12.1992 με 29,5 έτη ασφάλισης
Σχετικά με το ειδικό ζήτημα των ανδρών ασφαλισμένων οι οποίοι
πρωτοασφαλίστηκαν σε κύριο φορέα ασφάλισης πριν την 31/12/1992 και που ΕΩΣ
ΚΑΙ την 12η Μαΐου του 2016 (σ.σ. ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4387/2016) είχαν
συμπληρώσει τουλάχιστον 29 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα ασφάλισης
υπενθυμίζουμε ότι:
Με μια ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ όσο και ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ στάση του το ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ απαιτούσε την
συμπλήρωση -κατά την ως άνω ημερομηνία- 2 (δύο) επιπλέον ετών ασφάλισης,
δηλαδή συνολικά 31 ετών 6 μηνών και μίας ημέρας.
Αυτή η φαινομενικά ακατανόητη στάση της Διοίκησης του ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ εγκλώβισε
και οδήγησε σε αδιέξοδο δεκάδες συναδέλφους οι οποίοι είδαν το δικαίωμα
συνταξιοδότησής τους από το ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ να αναβάλλεται για άλλα 10-15 χρόνια
έως την συμπλήρωση πλέον των γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ήτοι 62 ή 67.
Τελικά το χρονίζον αυτό πρόβλημα, το οποίο ταλαιπώρησε δεκάδες ανθρώπους
(ακόμη και με προσφυγές σε δικαστήρια), λύθηκε επιτέλους από…τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ !!!

Σε συνεδρίασή του το ΔΣ του ΕΦΚΑ αποδέχτηκε την δυνατότητα συνταξιοδότησης της
συγκεκριμένης κατηγορίας συναδέλφων με την συμπλήρωση 29,5 ετών ασφάλισης.

Ωστόσο θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στους εν λόγω συναδέλφους
δεδομένου ότι η εργοδοσία -η οποία σαφώς γνωρίζει την εξέλιξη του θέματος- θα
εντείνει τις πιέσεις για αποχώρηση από την Τράπεζα με το επιχείρημα ότι
απρόσκοπτα πλέον μπορούν να κάνουν χρήση του προσυνταξιοδοτικού τους
δικαιώματος. Για αυτό κάνουμε σαφές προς όλους τους ενδιαφερόμενους ότι το
θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο
ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος.
Στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις
Τηλ. Επικοινωνίας: Σπύρος Μητροτάσιος 694 700 9538

