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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα: Συνέχιση καταβολής των επικουρικών παροχών στους συνταξιούχους του
ΛΕΠΕΤΕ & ΕΛΕΠΕΤΕ-ΕΘΝΑΚ
Με το Νόμο 4618/2019 και μια προσωρινού χαρακτήρα διάταξη που εξυπηρετούσε
αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα της ΕΤΕ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε για
τους 16.500 συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-ΕΘΝΑΚ μια καταχρηστική
και αντικαταστατική, ως προς τον κανονισμό του ΛΕΠΕΤΕ, λύση περιορισμένης
(πενταετούς) διάρκειας.
Με τον ανωτέρω νόμο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απάλλαξε την ΕΤΕ από την υποχρέωση
καταβολής των επικουρικών παροχών στους δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσιους (16.500)
συνταξιούχους της ΕΤΕ και καθόρισε μια μειωμένη κατά πολύ επικουρική παροχή στους
ανωτέρω συνταξιούχους μέσω ΕΤΕΑΕΠ, ορίζοντας ότι η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας
θα καταβάλει από το 2018 μειωμένες τις επικουρικές παροχές στους ανωτέρω
συνταξιούχους, καθώς επίσης θα καταβάλει στον ΕΤΕΑΕΠ τις προβλεπόμενες από τον
ίδιο νόμο ασφαλιστικές εισφορές τους.
Εδώ και ένα χρόνο από την ψήφιση του ανωτέρω Νόμου 4618/2019 και παρά τη ρητή
διάταξή του (παρ. 3), που ορίζει ότι: «η ΕΤΕ καταβάλλει στους συνταξιούχους ΛΕΠΕΤΕ &
ΕΛΕΠΕΤΕ-ΕΘΝΑΚ τις συνταξιοδοτικές τους παροχές έτους 2018 ….», η διοίκηση της
Εθνικής Τράπεζας αρνείται να καταβάλει τις κουτσουρεμένες επικουρικές παροχές στους
ανωτέρω δικαιούχους για το έτος 2018, καθώς και τις προβλεπόμενες, από τον ανωτέρω
νόμο, εισφορές που ανέρχονται στο ποσό των 40.000.000 εκ. κατ’ έτος και για πέντε
χρόνια.
Πέραν όμως από την καταχρηστική διακοπή της επικουρικής παροχής από το
ΛΕΠΕΤΕ στους 16.500 συνταξιούχους της, τη μη καταβολή των παροχών του έτους 2018
στους δικαιούχους και της πενιχρής επικουρικής παροχής που τους καταβάλει το ΕΤΕΑΠ,
κινδυνεύουν να χάσουν την επικουρική τους παροχή και οι 5.000 εργαζόμενοι που
συνεχίζουν να καταβάλλουν τις εισφορές τους και αυτό οφείλεται στα σχέδια κυβέρνησης
και διοίκησης να στηρίξουν την κερδοφορία της τράπεζας και των μετόχων της σε βάρος
των συνταξιούχων και των εργαζόμενων
Οι επιπτώσεις από τις ανωτέρω αποφάσεις και πολιτικές είναι πλέον πολύ σοβαρές
στους συνταξιούχους και στις οικογένειές τους, καθώς η πλειοψηφία τους βρίσκεται σε
οικονομική ασφυξία και χωρίς δυνατότητα πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους
υποχρεώσεις (δανειακές, φορολογικές, υγείας, σπουδών παιδιών κλπ), ενώ η ΕΤΕ τους
εκβιάζει με απειλητικές επιστολές και αδιάκοπα τηλέφωνα, για άμεση εξόφληση των
δανειακών υποχρεώσεών τους, παρότι αυτή είναι η υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση,
οδηγώντας τους σε απόγνωση και σοβαρά προβλήματα υγείας.
Παρά τις συνεχείς κινητοποιήσεις των συνταξιούχων της ΕΤΕ και τις παρεμβάσεις μας
στη Βουλή (επερωτήσεις, κατάθεση ψηφισμάτων) το προηγούμενο διάστημα οι
κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, του ΠΑΣΟΚ, αλλά και η σημερινή της ΝΔ, όχι μόνο δεν
έκαναν τίποτα προκειμένου να υποχρεώσουν την ΕΤΕ να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της, αλλά αντίθετα, στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν την
«επιχειρηματικότητα» και την καπιταλιστική ανάπτυξη, νομοθετούν υπέρ του μεγάλου
κεφαλαίου και των τραπεζιτών, τσακίζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων και των
συνταξιούχων, κόβοντας μισθούς και συντάξεις, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που
αυτά φέρνουν στη ζωή τους.
Σημειώνουμε ότι ο ΛΕΠΕΤΕ κατέστη ελλειμματικός, εξαιτίας των επιλογών και
πολιτικών της Εθνικής Τράπεζας και των εκάστοτε κυβερνήσεων. Ενίσχυσε τις αυξήσεις
μετοχικού κεφαλαίου & ανακεφαλαιοποιήσεις της ΕΤΕ, παίρνοντας ακόμη και δάνειο,

εναρμονίστηκε με τον νόμο Αλογοσκούφη, που απέκλεισε τους εργαζόμενους που
προσλήφθηκαν από 1/1/2005, τζογάρισε τα αποθεματικά του στο χρηματιστήριο.
Επίσης, η Εθνική Τράπεζα με τα προγράμματα «εθελούσιων» αποχωρήσεων,
εξανάγκασε πρόωρα σε συνταξιοδότηση χιλιάδες εργαζόμενους, με αποτέλεσμα σήμερα
οι εργαζόμενοι να είναι πολύ λιγότεροι, να εργάζονται σε καθεστώς εντατικοποίησης και
μάλιστα πολλοί από αυτούς, έχοντας υπογράψει συμβάσεις με ελαστικές εργασιακές
σχέσεις (ενοικίασης, ατομικές κλπ).
Οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει με το παραπάνω για τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.
Καμία ευθύνη δεν έχουν για τα ελλείμματά. Αντίθετα οι εισφορές τους,
συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών, αποτελούν μέρος του μισθού
τους.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, αν θα πάρει, ως οφείλει, μέτρα προκειμένου:
 Να υποχρεωθεί η Τράπεζα, να καταβάλει άμεσα και αναδρομικά τις επικουρικές
παροχές του 2018 στους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και της ΕΛΕΠΕΤΕ-ΕΘΝΑΚ.
 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και εγγυήσεις, προκειμένου να συνεχίσει η
ΕΤΕ να καταβάλει στους σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους, ασφαλισμένους
του ΛΕΠΕΤΕ την επικουρική τους παροχή, όπως αυτή προβλέπεται από τον
κανονισμό του.
 Να σταματήσει η ΕΤΕ να απειλεί και να εκβιάζει τους συνταξιούχους για τα δάνειά
τους και να προχωρήσει σε ουσιαστικές ρυθμίσεις που να ανταποκρίνονται στις
σημερινές οικονομικές τους δυνατότητες.
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