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Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  
 

Αθήνα, 16/03/2016 

A.Π.:  322 

 

Θέμα: Διόρθωση νομοθετικής μεταβολής - αποκατάσταση δικαιώματος, ασφαλισμένων  

μητέρων ανηλίκων τέκνων που αποχώρησαν από την εργασία τους εξαιτίας  

προγραμμάτων «εθελούσιας εξόδου» 

 

Προς: α) κ. Κατρούγκαλο Γεώργιο 

                Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 

β) κ. Πετρόπουλο Αναστάσιο 

                Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης  

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  

 

Είναι γνωστή η επιστημονική σας επάρκεια για τα ζητήματα που φλέγουν αυτή την 

στιγμή τους ασφαλισμένους της χώρας, εν ενεργεία και συνταξιούχους. Η δικαιολογημένη 

ανησυχία όλων μας για το μέλλον του Ασφαλιστικού είναι αποτέλεσμα και του ασφυκτικού 

πλαισίου που οριοθετεί το 3ο Μνημόνιο. Άρα περιμένουμε το καλύτερο δυνατό από                   

την πλευρά σας, αφού πέραν της κατάρτισης, ως διακεκριμένοι νομικοί, έχετε και την 

δέουσα κοινωνική ευαισθησία ως οδηγό των ενεργειών σας στην ρύθμιση αυτού                     

του εθνικού θέματος.   

Στο μεγάλο αυτό ζήτημα εντάσσεται και το στο θέμα μας ΠΡΟΒΛΗΜΑ αρκετών 

μελών του Σωματείου μας – μητέρων ανηλίκων τέκνων που απεχώρησαν από την Τράπεζα 

με πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. 

Όπως είναι γνωστό με το Ν. 4336/2015 – στο πλαίσιο ισχύος του τρίτου Μνημονίου 

– καθιερώθηκαν σταδιακά, νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης τα οποία ισχύουν από                  

την ημερομηνία δημοσίευσης του παραπάνω νόμου δηλαδή από 14/08/2015 μέχρι και                   

το έτος 2022. 

 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
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Οι ανατροπές στα όρια ηλικίας επηρέασαν άμεσα τις μητέρες ανηλίκων τέκνων 

ασφαλισμένες στο ΙΚΑ οι οποίες είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με 5.500 

ημέρες ασφάλισης και ανήλικο παιδί, πλην όμως δεν είχαν συμπληρώσει το όριο ηλικίας. 

Επίσης, με το παραπάνω νομοθέτημα θίγονται και οι μητέρες ανηλίκων των ειδικών 

ταμείων όπως είναι οι Τράπεζες, η ΔΕΗ, ΔΕΚΟ κλπ. 

Κυρίως θύματα του νόμου αυτού (4336/2015) είναι οι μητέρες εκείνες οι οποίες 

αποχώρησαν με την διαδικασία της «εθελούσιας εξόδου» και οι οποίες αν και είχαν τον 

απαιτούμενο αριθμό ενσήμων, ανέμεναν την συμπλήρωση και του ορίου ηλικίας, που θα 

επερχόταν εντός του έτους 2015, πλην όμως ο συνυπολογισμός του χρόνου ηλικίας 

διεκόπη αυθαίρετα μετά την 14/08/2015, ώστε τα παλιά όρια ηλικίας των 50 ετών                           

να μετατραπούν στο επίπεδο των 55, 56, 57 κλπ μέχρι και του 62ου έτους για κάθε 

χρόνο μέχρι και το 2022. 

Το πλήγμα και η αδικία του νεοπαγούς αυτού συστήματος που εισήχθη με το 

προαναφερθέν νομοθέτημα, έπληξε βάναυσα ειδικότερα τις κατηγορίες γυναικών οι 

οποίες κατέληξαν στην λύση της εργασιακής τους σχέσης με την διαδικασία της 

εθελούσιας εξόδου, με την βεβαιότητα ότι θα ισχύουν τα προγενέστερα όρια ηλικίας 

διαφορετικά δεν θα προτιμούσαν σε καμία περίπτωση να απολέσουν το ήδη θεμελιωμένο 

δικαίωμα της σύνταξης κατά τον χρόνο εξόδου τους από την εργασία και ως εκ τούτου θα 

παρέμεναν στις θέσεις τους εργαζόμενες.  

Η προεκταθείσα νομοθετική μεταβολή για την συγκεκριμένη κατηγορία γυναικών-

μητέρων ανηλίκων τέκνων με τα απαραίτητα ένσημα, έχει ως τραγική συνέπεια την 

απώλεια του προνομίου συνταξιοδότησης τους και παράλληλα την απώλεια του 

εργατικού εισοδήματος ώστε να βρίσκονται σήμερα σε δεινή οικονομική και κοινωνική 

κατάσταση. Δηλαδή λόγος ηθικός που επιβάλει την εξαίρεση τους από το γενικό σύστημα 

που επέβαλε ο Ν. 4336/2015.  

Για όλους αυτούς τους αληθείς και βάσιμους λόγους ζητάμε τη νομοθετική σας 

πρωτοβουλία έτσι ώστε να αποκατασταθεί το δίκαιο της ίσης μεταχείρισης πράγμα που 

είμαστε βέβαιοι ότι κατανοείτε απόλυτα. 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία και αναμένουμε. 

 

 

Β.  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  
 

Αθήνα, 28/03/2016 

Α.Π.: 334 

 

Θέμα: Ο διαχωρισμός της οφειλής (“Split Balance”) ως προϊόν ρύθμισης δανείων του  

Προσωπικού. Άμεση ανάγκη εφαρμογής για δάνεια σε CHF αλλά και σε EUR 

 

Προς: κ. Θεόδωρο Καλαντώνη 

Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμβουλο Retail  

 

Κοιν.:  α) κ. Φωκίωνα Καραβία, Διευθύνοντα Σύμβουλο 

β) κα Αθηνά Δεσύπρη, Γεν. Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού  

γ) κ. Ιάκωβο Γιαννακλή, Αναπλ. Γεν. Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων  

δ) κα Θεοφιλίδη Χριστίνα, Γεν. Διευθυντή Διαχείρισης Καθυστερήσεων Retail 

ε) κα Βιτζηλαίου Χριστίνα, Διευθυντή Πιστωτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Έργων 
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Σε πρόσφατη περιοδεία μας σε καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας 

διαπιστώσαμε ότι το προϊόν ρύθμισης δανειακών υποχρεώσεων “Split Balance” 

(διαχωρισμός οφειλής) που η Τράπεζα έχει καθιερώσει εδώ και ένα (1) περίπου χρόνο ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ για τους συναδέλφους-δανειολήπτες, τόσο για δάνεια σε ελβετικό φράγκο 

(CHF), όσο σε αντίστοιχα σε ευρώ… 

Περιττό να τονίσουμε ότι το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη δυσαρέσκεια 

στο Προσωπικό, σε μία περίοδο που έχουν δοκιμαστεί οι αντοχές του και δημόσια έχει 

αναγνωριστεί η προσφορά του στην διατήρηση της Τράπεζας και της πελατείας της…  

Θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι-δανειολήπτες άμεσα θα εξισωθούν με τους πελάτες 

της Τράπεζας στο εν θέματι ζήτημα και μάλιστα με αποθηκευμένο ποσό στο μέγιστο 

επιτρεπτό όριο (70%) που είναι και το δικό μας αίτημα.  

Θα αναμένουμε απάντηση σας, αφού εκ των προτέρων σας ευχαριστήσουμε για 

την εποικοδομητική συνεργασία μας. 

 

 
 
 

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ!!!  
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                        Στάθης Χαρίτος              Γιάννης Σιδεράτος 

 

 

 

 

Σ η μ ε ί ω σ η  
 

1. Κλιμάκιο του Δ.Σ. του Σωματείου μας αποτελούμενο από τους Στάθη Χαρίτο- 

Πρόεδρο, Γιάννη Σιδεράτο-Γεν. Γραμματέα, Κώστα Δικαιοφύλακα-Αντιπρόεδρο  και 

Γαβριήλ Μιχαλάτο-Αναπλ. Γεν. Γραμματέα, περιόδευσε στα καταστήματα της 

Τράπεζας στην Ρόδο την Πέμπτη και την Παρασκευή 17 και 18 Μαρτίου 2016. 

Μάλιστα την Παρασκευή 18/03/2016 πραγματοποιήθηκε Τοπική Συνέλευση των 

μελών μας στην Ρόδο (Hotel Plaza) με πλήρη ενημέρωση τους σε όλα τα θέματα 

που τους απασχολούσαν. Η παρουσία των συναδέλφων ήταν μαζική και 

εποικοδομητική.  

 

2. Έχει προκηρυχτεί η Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας για 

το Σάββατο 14/05/2016. Αναμένουμε την μαζική συμμετοχή των μελών μας κυρίως 

της Αττικής που έχουν και πιο άμεση/εύκολη δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασίες 

που τους αφορούν άμεσα.  


