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Αξιότιμε Κε Υπουργέ,
το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας σας
συγχαίρει για την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Υπουργού και
εύχεται καλή επιτυχία στο έργο σας.
Οι 10.000 οικογένειες των συνταξιούχων της πρώην Εμπορικής
Τράπεζας προσβλέπουν σε εσάς για τη δικαίωσή τους, αφού
αναγνωρίζουν τον άνθρωπο και πολιτικό, που είχε το σθένος να πει
«τα σύκα – σύκα και τη σκάφη – σκάφη».
Ενθυμούμεθα πως, τόσο κατά τη διάρκεια της Ημερίδας που διεξήχθη
στην Παλιά Βουλή την 19η Οκτωβρίου 2017, κατά την παρουσίαση της
αναλογιστικής μελέτης για το πρώην ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ, όπου
αναδείχθηκε το επίμαχο θέμα της αποκατάστασης της κατάφωρης
αδικίας που υπέστησαν οι συνταξιούχοι της Εμπορικής με τις
επί
πλέον
εξοντωτικές
περικοπές
με
τον
Νόμο
«Κατρούγκαλου» 4387/2016, σαφέστατα δηλώσατε πως «άμεσα!
… χθες», πρέπει να δικαιωθούν οι συνταξιούχοι μας, αλλά και στη
διάρκεια της επικοινωνίας σας με τον πρόεδρο του Συλλόγου μας
αρχές Ιουνίου 2019, μετά από συγκέντρωσή μας στο Υπουργείο
Εργασίας και πορεία μας στο Μέγαρο Μαξίμου, με σαφήνεια δηλώσατε
την πρόθεσή σας να αποκαταστήσετε σε κάθε περίπτωση τις αδικίες,
πολύ περισσότερο αν αναλαμβάνατε το αρμόδιο Υπουργείο, του
οποίου σήμερα για καλή μας τύχη προΐστασθε!
Αξιότιμε Κε Υπουργέ,
μαζί με την παρούσα, με την οποία ζητάμε το συντομότερο
συνάντηση μαζί σας, σας υποβάλλουμε συνημμένα νέο
υπόμνημα, σε συνέχεια του από 17 Ιουλίου 2019 υπομνήματός μας,

το οποίο αναλυτικά τεκμηριώνει τις αδικίες που έχουν γίνει σε βάρος
των συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ και το δίκαιο των διεκδικήσεών μας.
Επιπρόσθετα, επ΄ευκαιρία της παρούσας, θα θέλαμε να ζητήσουμε την
παρέμβασή σας για την έκδοση των νέων επικουρικών
συντάξεων ΕΤΕΑΕΠ σε συνταξιούχους της πρ. Εμπορικής
ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ που η απονομή τους εκκρεμεί από
1/1/2015. Ακόμη, δεν έχουν εκδοθεί οι οδηγίες που ανέφερε το
έγγραφο
του
ΕΦΚΑ
(Αριθ.Πρωτ.1358076/14.11.2018)
για
προσαύξηση επικουρικής σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες
εισφορές κατ΄εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016.
Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα μια αποτελεσματική συνάντηση μαζί
σας, όπως προσδοκούν οι 10.000 συνταξιούχοι και οι
οικογένειές τους και οι οποίοι είναι ενημερωμένοι από εσάς για
τις θετικές σας προθέσεις.
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