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ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 

Συνάδελφοι,  

 

Ως Μέλος του Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε και εκπρόσωπος σε αυτό της Κίνησης “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σας παραθέτω την ΄Eκτακτη Ενημέρωση 

της Κίνησης:    

 

“ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

                                                                       Αθήνα 11/4/2014 

ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ…ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ… 

Συνάδελφοι, 

Σιγά σιγά ξεκαθαρίζουν τα ερωτήματα, γιατί το Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 

μετατράπηκε σε ασφαλιστικό προϊόν έτοιμο προς ανάθεση σε Ασφαλιστικό Φορέα 

εκτός Τράπεζας και γιατί ανατέθηκε η Γνωμοδότηση σχετικά με το Πρόγραμμα στον κ. 

Κ. Κρεμαλή.  

 

Στην εφημερίδα Καθημερινή της 8/4/2014 γίνεται ειδική αναφορά σχετικά με τις 

προϋποθέσεις ανάπτυξης του θεσμού των Επαγγελματικών Ταμείων. Σύμφωνα λοιπόν 

με το δημοσίευμα, με τη μελέτη που έγινε για λογαριασμό της ΤτΕ, η ανάπτυξη του 

θεσμού των Επαγγελματικών Ταμείων προϋποθέτει: 

1. Υποχρεωτική συμμετοχή των ασφαλισμένων με μεταφορά πόρων από την 

κύρια ή την επικουρική. 

2. Η χορήγηση συντάξεων να γίνεται με βάση τις εισφορές που έχουν καταβάλλει ο 

εργοδότης και ο εργαζόμενος, χωρίς προκαθορισμένο και εγγυημένο 

επίπεδο απόδοσης, αλλά ανάλογα με τις αποδόσεις των συσσωρευμένων 

εισφορών στη διάρκεια του εργασιακού βίου. (Για όλα θα αποφασίζουν οι 

Αγορές…..) 

3. Να καταργηθούν τα επικουρικά ταμεία προκαθορισμένων παροχών και 

εγγυημένων από το δημόσιο καταβολών, αλλά και ο αναδιανεμητικός 

χαρακτήρας της ασφάλισης.  

Γι αυτό, στην κατεύθυνση προετοιμασίας του εδάφους, η τρόικα με το πρώτο 

μνημόνιο επέβαλε την κατάργηση της εγγύησης του Δημοσίου για τις συντάξεις και 

συνέδεσε την καταβολή τους με την ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το μοντέλο ήταν τόσο επιτυχημένο στη Πολωνία, που τα 

αποθεματικά του εκεί επαγγελματικού ταμείου τα άρπαξε το Κράτος για την κάλυψη 

των κύριων συντάξεων!!!  

 

Στο ιστολόγιο της “ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία” (www.kremalis.gr) αναφέρεται 

πως ο καθηγητής Κ. Κρεμαλής συμμετείχε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη 

Μεταρρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία προετοίμασε το Νόμο 3029/2002 

και για τα Επαγγελματικά Ταμεία. Η δικηγορική του εταιρεία εκπονεί καταστατικά, 

εσωτερικούς κανονισμούς και λοιπά κείμενα για την ίδρυση και λειτουργία 

http://www.kremalis.gr/
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Επαγγελματικών Ταμείων, ενώ παράλληλα παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες 

για τη λειτουργία τέτοιων Ταμείων με συμβατικές σχέσεις κάθετης ή οριζόντιας 

οργάνωσης (outsourcing).  

Τίποτε λοιπόν δεν είναι τυχαίο και αθώο. Τα πάντα έχουν ένα λόγο που γίνονται. Γι΄ 

αυτό πρέπει να είμαστε όλοι υποψιασμένοι και σε εγρήγορση.  

Συνάδελφοι, 

Ενώ σωρεία δημοσιευμάτων καθημερινά αναφέρονται σε μειώσεις μέχρι και 

κατάργηση των επικουρικών συντάξεων από τον ερχόμενο Ιούλιο, οι καλοθελητές 

του χώρου μας ξεπερνώντας και την τρόικα σε μνημονιακό οίστρο, προσπάθησαν να 

καταστήσουν την ΤτΕ προπομπό των ευρύτερων σχεδιασμών.  

Αλήθεια, έχουν ξεχάσει πως από την 1.1.2011, με νομοθετική ρύθμιση (Ν.3863/2010 

άρθρο 64), έχει αναλάβει η ίδια η ΤτΕ και εγγυάται τα ασφαλιστικά δικαιώματα του 

προσωπικού της ως προς τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης και πως 

εξακολουθoύν να ισχύουν τα καταστατικά των πρώην ΤΣΠ-ΤΕ και ΜΤΥΤΕ;   

Θεωρούν πως θα τους επιτρέψουμε στη βάση των ανομολόγητων φιλοδοξιών τους να 

αποδυναμώσουν το ¨κάστρο¨ των δικαιωμάτων μας που για εμάς ήταν και παραμένει η 

ΤτΕ;  

Οι προσπάθειες να μας ωθήσουν σε ρυθμίσεις εκτός Τράπεζας θα είναι εξ ίσου μεγάλες 

και μετά την 25/5/2014, αν βρουν έδαφος για τα όσα σχεδιάζουν. Μάλιστα 

γνωρίζοντας οι ίδιοι το τι σχεδιάζεται, έχουν προετοιμάσει και το επόμενο βήμα τους. 

Σας υπενθυμίζουμε πως ένα μέρος της σχετικής αύξησης στο σύνολο των μηνιαίων 

απολαβών (σύνταξη, επικουρική, Πρόγραμμα) είχε προέλθει και από την αυτοτελή 

φορολόγησή τους. Σήμερα όμως που θα εκκαθαρισθεί η δήλωση μας στο σύνολο του 

εισοδήματος, ο φορολογικός πέλεκυς θα είναι βαρύς. Το επόμενο βήμα τους λοιπόν 

θα είναι, να μας πουν, πως αν επιτρέπαμε να πάει το Πρόγραμμα Μετεργασιακών 

Παροχών σε Ασφαλιστικό Φορέα εκτός Τράπεζας, θα είχαμε μικρότερο φορολογικό 

συντελεστή!!! Είναι άραγε τυχαίο που και η μελέτη που ανακοινώθηκε στην 

Καθημερινή μεταξύ των κινήτρων ¨ για να τσιμπήσουν τα ψάρια ¨ στο νέο μοντέλο, 

εκτός άλλων αναφέρει και την παροχή φορολογικών κινήτρων!!!  

Συνάδελφοι, 

Με αίσθημα ευθύνης οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχοι, σας καλούμε όλους σε πλήρη 

ετοιμότητα, επαγρύπνηση και επιφυλακή. Δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών στη 

Σύνταξη, την Ασφάλιση και την Υγεία, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τα 

διαχειριστεί ως έπαθλο προσωπικής ή άλλης ανέλιξης εντός ή εκτός Τράπεζας. 

Αμέσως μετά το Πάσχα,  θα συγκαλέσουμε πλατιά ολομέλεια της Κίνησής μας στα 

γραφεία του Συλλόγου στη Λέκκα 23/25, στην οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά σε όλα 

τα θέματα.  

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ  ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
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Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Δεληπέτρος Δημήτρης, 
Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης Ιπποκράτης, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης 
Γιώργος, Κωνστανταράκη Εύα, Μαγκλάρας Κώστας, Μελισσείδου Ελένη, 
Μοσχονησίου Βάσω, Μπαλαούρας Μάκης, Μπουλαλά Αγγελική, Νέστωρας 
Γιώργος, Παπαμάργαρης Χάρης, Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Χατούπη Μαρία.” 
 
Συνάδελφοι, 

 

Σας κάνω γνωστά το Email και το Ιστολόγιο (Blog) της Κίνησης μέσω των οποίων 

μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Συντονισμού της Κίνησης και να ενημερώνεστε 

για τα τεκταινόμενα στο  Σ.Σ.Τ.Ε και τις θέσεις της Κίνησης. 

 

Email: endrasi.ste@gmail.com 
Blog: http://endrasi-ste.blogspot.com 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Ευσταθίου Κώστας, Μέλος του Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε και εκπρόσωπος σε αυτό της 

Κίνησης “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

mailto:endrasi.ste@gmail.com
http://endrasi-ste.blogspot.com/

