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Ζ ΚΑΣΖ ΓΗΑ ΡΝΛ Ι.ΔΞ.Δ.Ρ.Δ. ΘΑΗ ΡΝ Ρ..Ξ.Δ.Ρ. ΠΛΔΣΗΕΔΡΑΗ
ΚΔ ΝΙΔΠ ΚΑΠ ΡΗΠ ΓΛΑΚΔΗΠ
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Η Δηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο, παξά ηελ απόγλσζε ζηελ νπνία νδεγεί ηηο κέξεο
ησλ ενξηώλ ηνπο 16.000 πεξίπνπ ζπληαμηνύρνπο, δελ θαηέβαιε, σο όθεηιε, ηηο
ππνρξεώζεηο ηεο ζηνλ ΛΕΠΕΤΕ νύηε ην κήλα Δεθέκβξην.
Τν Ννέκβξην, ε Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή, παξόηη ε Τξάπεδα δελ θαηέβαιε ηηο
ππνρξεώζεηο ηεο, πήπε απόθαζε ομόθωνα, λα θαηαλείκεη κόλνλ ηηο εηζθνξέο,
νη νπνίεο ηόηε αξθνύζαλ γηα λα πηζησζνύλ νη Επηθνπξήζεηο ησλ ζπληαμηνύρσλ καο
ζην αθέξαην. Τν κήλα Δεθέκβξην, όκσο, νη εηζθνξέο αξθνύλ κόλν γηα ην 18%
πεξίπνπ ησλ επηθνπξήζεσλ.
Ελόςεη ηεο επαλάιεςεο ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ
ΛΕΠΕΤΕ κε ζέκα, «Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ επηθνπξηθώλ παξνρώλ
κελόο Δεθεκβξίνπ 2017», ην Πξνεδξείν ηνπ ΣΥΕΤΕ θάιεζε ηελ Τξίηε 5
Δεθεκβξίνπ ζηηο 10:00 ζηα γξαθεία ηνπ ΣΥΕΤΕ ζε θνηλή ζύζθεςε ηνπο
εθπξνζώπνπο ηνπ Σπιιόγνπ ησλ Σπληαμηνύρσλ, ηνπ ΤΥΠΕΤ θαη ηνπ ΣΥΤΑΤΕ, κε
ηνπο λνκηθνύο ηνπο ζπκβνύινπο, ώζηε λα εμεηαζηνύλ όιεο νη λνκηθέο πιεπξέο ηνπ
ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί θνηλή απόθαζε πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηνλ ΛΕΠΕΤΕ
ζηελ ηόζν θξίζηκε πεξίνδν πνπ βξηζθόκαζηε.
Ο ΣΥΕΤΕ έγηλε δέθηεο αηηήκαηνο ηνπ Σπιιόγνπ ησλ Σπληαμηνύρσλ, κεηά από
νκόθσλε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηνπο Σπκβνπιίνπ, λα κελ ςεθίζεη ε
Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ηελ πίζησζε ηνπ 18% σο έλαληη ηεο επηθνύξεζεο ηνπ
Δεθεκβξίνπ, δηόηη ελδερνκέλσο ζα δεκηνπξγνύζε λνκηθά πξνβιήκαηα. Παξόηη, ε
λνκηθή εθπξνζώπεζε ηνπ ΣΥΕΤΕ ππνζηήξημε πσο ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία πνπ είλαη
ζε εμέιημε γηα ην ΛΕΠΕΤΕ δελ επεξεάδεηαη από κηα ηέηνηνπ πεξηερνκέλνπ απόθαζε
ηεο Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο, έγηλε δεθηό ην αίηεκα.

Σηε ζπλεδξίαζε ηεο Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο θαηαηέζεθε ε απόθαζε ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ λα κελ πηζησζεί, έλαληη ηνπ
ζπλνιηθνύ πνζνύ, ην δηαζέζηκν γηα ην κήλα Δεθέκβξην θαη γηα ην δώξν ησλ
Φξηζηνπγέλλσλ, αθνύ ε Τξάπεδα δελ θαηέζεζε ην νθεηιόκελν πνζό ώζηε λα
ζπκπιεξσζεί ζην αθέξαην ε επηθνπξηθή παξνρή. Εθόζνλ ε δηαλνκή ή όρη αθνξά
ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζπληαμηνύρνπο, ςπήπξε ομόθωνε απόθαζε επγαδομένων
και ζςνηαξιούσων λα κελ δηαλεκεζεί ην ππάξρνλ πνζό επηθνπξηθώλ παξνρώλ
κελόο Δεθεκβξίνπ θαη δώξνπ Φξηζηνπγέλλσλ, ηθαλνπνηώληαο ην αίηεκα ηνπ
Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ.
Ν ΠΔΡΔ ΘΑΙΔΗ ΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ, ΔΠΡΩ ΘΑΗ ΑΡΖΛ ΡΖΛ
ΠΡΑΡΖ ΠΡΗΓΚΖ, ΛΑ ΚΖΛ ΑΦΖΠΔΗ ΣΩΟΗΠ ΔΞΗΘΝΟΖΠΖ ΡΗΠ ΚΔΟΔΠ ΡΩΛ
ΣΟΗΠΡΝΓΔΛΛΩΛ 16.000 ΠΛΡΑΜΗΝΣΝΠ ΘΑΗ ΡΗΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΔΠ ΡΝΠ
ΘΑΗ ΛΑ ΘΑΡΑΒΑΙΔΗ ΡΗΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΡΖΠ ΠΡΝΛ ΙΔΞΔΡΔ
Ζ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΑΡΝΣΟΝΛΑ ΞΟΔΞΔΗ ΑΚΔΠΑ ΛΑ ΟΘΚΗΠΔΗ ΡΗΠ ΓΑΛΔΗΑΘΔΠ
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΡΩΛ ΠΛΑΓΔΙΦΩΛ ΠΛΡΑΜΗΝΣΩΛ ΞΝ ΡΝΠ ΑΦΖΛΔΗ
ΑΘΑΙΞΡΝΠ ΚΔ ΓΗΘΖ ΡΖΠ ΔΘΛΖ
Ζ ΝΡΝΔ ΘΑΗ Ν ΠΔΡΔ ΕΖΡΖΠΑΛ ΠΛΑΛΡΖΠΖ ΚΔ ΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ
ΞΟΝΘΔΗΚΔΛΝ
ΛΑ ΕΖΡΖΠΝΛ ΛΑ ΞΑΟΜΔΗ ΙΠΖ ΠΡΝ ΘΔΚΑ ΡΩΛ ΓΑΛΔΗΩΛ
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