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                                               Ανακοίνωση Νο  9                                                          18/11/2019 

Ενώπιον των ευθυνών μας!!                              
 Ευθύνες δεν έχουν μόνον οι  << άλλοι >>. Ευθύνες  έχουν όλοι οι συνάδελφοι,                            

οι σύνεδροι στην ΟΣΤΟΕ , οι τριμελείς γραμματείες των παραρτημάτων .... 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Η μετακίνηση 90 συναδέλφων από  όλες τις πόλεις της χώρας στην Αθήνα και η συγκέντρωση , αυτών μόνον,  
μαζί με τους  Διοικητικούς  Συμβούλους, την Δευτέρα   11/11/19, το βράδυ, στην λέσχη του Συλλόγου, κανονικά, 
ήταν ένα σημαντικό γεγονός. Όμως  πέρασε... νύχτα!.H μετακίνηση έγινε για το… 38ο  συνέδριο της ΟΣΤΟΕ( !!!) 
που ως γνωστόν ,είναι η ... Ομοσπονδία μας, όπου οι ακούραστοι συνάδελφοι  του προεδρείου του Συλλόγου 
μας, μοχθούν και για... τους συνταξιούχους των άλλων τραπεζών (!).                                                                                                         
Βιώνοντας την αφόρητη κατάσταση που έχουν επιβάλει οι αγκιστρωμένοι στα αξιώματά  τους ,συνάδελφοι, 
προσήλθε και η Κίνησή μας (Ίκαρος Πετρόπουλος) και στον  ελάχιστο χρόνο που του παραχώρησαν,γιατί,πέραν 
άλλων, το .. φαΐ περίμενε (!),  απευθύνθηκε  στους αιρετούς της περιφέρειας ( εκλογική δεξαμενή της 
πλειοψηφίας) και  κατέθεσε την παρακάτω πρόταση – ψήφισμα, με  ένα λιτό εισαγωγικό λογύδριο. 

                             Τα λίγα λόγια και η ενωτική πρόταση  του Ίκαρου Πετρόπουλου 
<<Συναδέλφισσες , συνάδελφοι των παραρτημάτων                                                                          

 Γνωριζόμαστε πλέον, αρκετά καλά. Οι περισσότεροι είσαστε ενεργοί, διαβάζετε τις ανακοινώσεις,  προφανώς 

ξέρετε τι γράφουμε, τι πιστεύουμε.                                                                            

Δεν θεωρώ συνεπώς  χρήσιμο να κάνω επαναλήψεις.                                                                                                  

Θα σταθώ ,όμως, σε ένα σημείο που πιστεύω ότι όλοι κάνουμε την ίδια εκτίμηση:                                           

Oτι  το κρίσιμο θέμα των περικοπών και   της επιστροφής των αναδρομικών  έχει βαλτώσει.    

Επίσης , ότι το ασφαλιστικό καθεστώς που διέπει την ΤτΕ  είναι σε κίνδυνο, Και ακόμη, αν αυτό το καθεστώς 

καταρρεύσει ,τότε θα πρέπει να ανησυχούμε και για το καθεστώς της  υγείας μας                                                                                            

Είναι γνωστή η θέση μας για την ΟΣΤΟΕ. Μας προσφέρει όμως, μία δυνατότητα:                                    

Να βρεθούμε , όλοι εμείς ,απόψε εδώ στην λέσχη,  που αντικειμενικά αποτελούμε ότι πιο αντιπροσωπευτικό  

μπορούσε να  υπάρξει στον ΣΣΤΕ.                                                                              

 Χρόνια πολλά αυτή την δυνατότητα δεν την χρησιμοποιούμε, δεν την εκμεταλλευόμαστε.                                                                                                                        

Μήπως, τώρα, που οι οιωνοί δεν είναι άριστοι  , είναι η ώρα να αξιοποιήσουμε απόψε, τώρα, αυτή την 

δυνατότητα που έχουμε, μήπως και συνεννοηθούμε;                                                                                     

Θέλετε να δεχθούμε ότι γι αυτά που μας συμβαίνουν, φταίνε μόνον ο Ευσταθίου και ο Πετρόπουλος; Να το 

δεχθούμε !                                                                                                                                                                         

Κι αν είναι έτσι ,κι εφόσον αυτοί είναι η αιτία που τα θέματα όλων μας είναι σε κίνδυνο ,δεν θα πρέπει να βρούμε 

τρόπο συνεννόησης και με αυτούς; Όταν, μάλιστα,  αυτοί προσφέρονται;                                                                                                        

Το σκεφθήκατε αυτό;  Πόσο βοηθάει ,να λέμε ότι μία αλάθητη πλειοψηφία διοικεί , και ότι η αντιπολίτευση το 

μόνο που κάνει είναι να υπονομεύει;                                                                         

Άμεση, λοιπόν, η ανάγκη να ομονοήσουμε. Και επειδή  τα ευχολόγια και η διακήρυξη καλών προθέσεων  για 
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ενότητα δεν  λείπουν από τα χείλη κανενός, ,εμείς κάνουμε μία ενωτική  πρόταση που δεν θίγει κανέναν.    

Καθοριστικός, όμως ,παράγοντας για να περπατήσει είσαστε εσείς. Απόψε να πάρετε θέση ,όχι, βέβαια, κατά της 

πλειοψηφίας, κανένας δεν θα ζητούσε κάτι τέτοιο.  Να πάρετε θέση επάνω σε μία διακήρυξη των βασικών 

θέσεων που , αποφασίζουμε, να ακολουθήσει εφεξής ο Σύλλογός μας. Είναι τόσο προφανές να υπάρξει αλλαγή 

σελίδας. Να γίνουμε μία γροθιά, όχι μόνον για να διεκδικήσουμε ,αλλά  και να αποτρέψουμε  αυτά τα που μπορεί 

να έρθουν. Χρειαζόμαστε ,επειγόντως, μία ΕΝΟΤΗΤΑ ,μοναδική να διαχειριστεί την σημερινή κρίσιμη κατάσταση 

                          Πρόταση γιά Ψήφισμα – Απόφαση 
Στην Αθήνα, σήμερα 11/11/19, στην λέσχη του Συλλόγου Συνταξιούχων της ΤτΕ, εν όψει του αυριανού συνέδριου της 

ΟΣΤΟΕ,   , εμείς  που μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, προσήλθαμε σε συγκέντρωση  ( οι ένδεκα  11  ) 

Διοικητικοί Σύμβουλοι ,οι τριμελείς  γραμματείες  και των 18 παραρτημάτων του Συλλόγου μας και  όλοι οι εκλεγμένοι  

σύνεδροι στην  ΟΣΤΟΕ) , αποφασίζουμε  όπως  η πολιτική του ΣΣΤΕ, προσδιορίζεται και  εφεξής  να ασκείται, ,στο πλαίσιο 

των παρακάτω οκτώ σημείων: 

1. Το καταστατικό  της ΤτΕ (άρθρα 38 και 71)                                                                                                                                     

2. Τον νόμο 3863 άρθρο 64 ( Ανάληψη από ΤτΕ της ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού της                                                                                                                                                       

3.Τις αποφάσεις  2287 – 2289/11.6.15 του ΣτΕ (Αντισυνταγματικές οι περικοπές των νόμων 4051/12 και 4093/12 –

αναδρομικά από 11/6/15                                                                                          

4.Τον νόμο  4387/16.Εξαίρεση της ΤτΕ από τον ΕΦΚΑ                                                                                             

5. Την γνωμοδότηση  του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ της 3/10/17                                                                        

6. Την απόφαση του   Συμβούλιου Ασφάλισης της 4/3/19                                                                              

7.   Τις επιστολές  του Υφ. Εργασίας  ( Ανεξαρτησία της ΤτΕ).                                                                     

8.   Την  ματαίωση - απόκρουση κάθε μεθόδευσης φαλκίδευσης της  ανεξαρτησίας της ΤτΕ  και μετατροπής της σε 

ουρά του δημόσιου.                                                                                                                                                 

Η νέα πολιτική θα ασκείται  συνθετικά ,χωρίς υπερτονισμό των  στοιχείων που προκαλούν το κοινωνικό αίσθημα.Θα  

συνεχίσει  να την υλοποιεί το προεδρείο.   Όμως, για την αποτελεσματικότητα  του  Συλλόγου και την έκφραση της 

δυναμικής του συνόλου των δυνάμεών του,  ως πρόσθετες  ενέργειες, αποφασίζουμε :                                                                                                                    

Α. Συνάντηση με τον Διοικητή  από εκπροσώπους όλων των κινήσεων , στη βάση συμφωνημένης ατζέντας   που δεν 

μπορεί να αποκλίνει από τα εν λόγω  σημεία – άξονες.                                                              

 Η  κύρια  εισήγηση  στον Διοικητή  ανήκει στον Πρόεδρο. τις συμφωνημένες θέσεις  του Συλλόγου ενισχύουν οι 

εκπρόσωποι των κινήσεων.  

Θα ζητηθεί όπως στο Γ.Σ. στις 25/11/19 ληφθεί απόφαση παύσης των περικοπών, με ανοιχτό το θέμα της επιστροφής 

των αναδρομικών σε ευθετότερο χρόνο.                                                            

Επίσης , θέση  του Συλλόγου  στο  αναμενόμενο Σ.Α. είναι η απόρριψη  της ,σε αδράνεια, γνωμοδότησης των νομικών 

υπηρεσιών  της ΤτΕ,  του Μαίου 2018, που η τυχόν εφαρμογή της  οδηγεί   σε διαχωρισμό των συνταξιούχων της ΤτΕ. 

Κάτι τέτοιο  θα συνιστούσε μία ακόμη επικίνδυνη ρωγμή στο ασφαλιστικό μας καθεστώς.                                                                                                                   

Β. Ανάλογες  συναντήσεις  θα πραγματοποιηθούν με τους δύο υποδιοικητές.                                              

Γ. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των συναντήσεων,  θα ζητηθεί γνωμοδότηση επώνυμου – κορυφαίου εργατολόγου 

καθηγητή πανεπιστημίου ,για την στήριξη τυχόν παραπέρα ενεργειών ,αν έτσι αποφασιστεί από το, σε διαρκή 

συνεδρίαση, Διοικητικό Συμβούλιο που θα ενημερώνει  και  ανάλογα θα ζυμώνει τους συναδέλφους. 

Συναδέλφισσες,συνάδελφοι,                                                                                                                                                                                                             

Η  παραπάνω πρότασή μας δεν ετέθη καν σε συζήτηση από τον επί μία ώρα( plus ) αγορεύσαντα πρόεδρο, γιατί πέραν 

άλλων,το ...φαί  περίμενε(!). Πρέπει όμως, να σημειωθεί ότι  ,ενώ  η ενωτική πρότασή μας  ήταν γνωστή στον πρόεδρο  και  

στην πλειοψηφία  ,αυτοί είχαν εκδώσει, μία ακόμη διχαστική παραταξιακή ανακοίνωση( Νο 4 /11.11.19 Δημ. Συνεργασία) 

διαστρέφοντας ,χωρίς μέτρο, τις θέσεις μας., Ο διχασμός τους τρέφει. Όπως τους τρέφει η γραφειοκρατία της ΟΣΤΟΕ ( βλέπετε 

ανακοίνωσή τους Ν0  21/13.11.19),όπου οι << κορυφαίοι προστάτες μας >> έχουν αναλάβει και την τύχη των δύσμοιρων 

συνταξιούχων των άλλων τραπεζών.                                                                                 Η Συντονιστική Γραμματεία 


