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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ “ EN 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 Ανακοίνωση Νο 14 της 

Κίνησης: 

“ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 14 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2014 

Συνάδελφοι, 

 

Την 24.8.2014 στο Ιστολόγιο των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, αναρτήσαμε έκτακτο Ενημερωτικό 

Σημείωμα, το οποίο κατατέθηκε, από τον εκπρόσωπό μας στο Δ.Σ., τόσο στο Δ.Σ. του 

Σ.Σ.Τ.Ε., όσο και στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Τράπεζας. Αιτία του έκτακτου αυτού 

Σημειώματος, μέσα στον Αύγουστο, υπήρξε η ανακάλυψη πως στο νομοσχέδιο, το οποίο 

κατατέθηκε την 30.7.2014 και ειδικότερα στο άρθρο 220, το οποίο αρχικά περιελάμβανε 

πέντε (5) παραγράφους και δεν μας αφορούσε καθόλου (αφορούσε τα επικουρικά των 

ένστολων και τα εφάπαξ), μία ώρα πριν την ψηφοφορία της 6.8.2014 και με τη διαδικασία 

της νομοτεχνικής βελτίωσης και όχι της τροπολογίας, όπως θα έπρεπε, προστέθηκε από 

τον Υπουργό Εργασίας και η Νο 6 παράγραφος. 

Η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά στην ενσωμάτωση των επικουρικών ταμείων, 

από 1.7.2015, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), αν αυτά μέχρι 

30.6.2015 δεν έχουν μετατραπεί σε Ν.Π.Ι.Δ., κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 

του Ν.3029/2002 (Νόμος Ρέππα), δηλαδή σε Επαγγελματικά Ταμεία.  

Το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.160/Α/8.8.2014, Ν.4281/ 8.8.2014. 

Θεωρήσαμε πως έπρεπε πάραυτα να αποσαφηνισθεί πλήρως η σχετική παράγραφος, η 

οποία ασφαλώς και σε τίποτα δεν αφορά στην ΤτΕ, ειδικότερα όμως επειδή ο καθορισμός 

των όρων εφαρμογής της ανατέθηκε εκ νέου στον Υπουργό Εργασίας, μας δημιούργησε 

συνειρμούς και φόβους πως μπορεί να ξαναβρεθούμε μπροστά σε καταστάσεις μιας 

νέας Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε… Η σχετική παράγραφος ενίσχυε όλα όσα κατά καιρούς έχουμε 

σημειώσει για κινδύνους εμπλοκής της ΤτΕ σε διαδικασίες οι οποίες προετοιμάζονται για 

ένα Ενιαίο Φορέα Απονομής Σύνταξης (Κύριας και Επικουρικής), για αυτό και 

θεωρήσαμε άμεσο  καθήκον μας την αποσαφήνισή της, με ουσιαστικά επιχειρήματα.   

Μάλιστα αν αυτή συνδυαστεί με τις κινήσεις οι οποίες γίνονται για Ενιαίο Εθνικό Ταμείο 

Συντάξεων από 1.1.2017 (πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ της 

4.9.2014) καταλαβαίνει ο κάθε συνάδελφος όχι μόνο το εύλογο των ανησυχιών μας, αλλά 

και την εγκληματική συμπεριφορά όλων εκείνων οι οποίοι σπεύδουν να σπρώξουν τα 

δικαιώματά μας στη Σκύλα των Ασφαλιστικών Εταιρειών, για να γλυτώσουν δήθεν 

από τη Χάρυβδη  της ενοποίησης και κατακρεούργησης της κοινωνικής ασφάλισης.  

 

Συνάδελφοι, 

Σε αντίθεση με τις συκοφαντίες του Προεδρείου του Σ.Σ.Τ.Ε. και την προσπάθειά του να 

κρατήσει τους συναδέλφους μακριά από τη γνώση των θέσεων και των ενεργειών μας, οι 

“ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” με τις ανακοινώσεις μας, επιμένουμε σταθερά στους παρακάτω στόχους:  
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1. Στην απεμπλοκή των συνταξιούχων της ΤτΕ από κάθε ενέργεια η οποία τους 

οδηγεί  από το παράθυρο εκεί από όπου έφυγαν από την πόρτα. [Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. - 

Ενοποίηση Ταμείων - Εθνικός Φορέας Απονομής Συντάξεων].  

 

2. Στη στήριξη των συντάξεών μας στο πλαίσιο της διαφάνειας και της νομιμότητας 

και βάσει του Καταστατικού της ΤτΕ,  το οποίο έχει γίνει αποδεκτό  από τις 

Ευρωπαϊκές Συνθήκες, τις ΓΝΩΜΕΣ της Ε.Κ.Τ., αλλά και από σειρά Εθνικών 

Νόμων. Ειδικότερα διεκδικούμε θετικές ρυθμίσεις για α) τις αδικαιολόγητες εισφορές 

των συνταξιούχων της ΤτΕ στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 

(Α.Κ.Α.ΓΕ.), β) την επιστροφή των διάφορων κρατήσεων - περικοπών, οι οποίες 

βάσει νόμων παραμένουν στο Φορέα ΤτΕ, γ) τη μετατροπή του Προγράμματος 

Μετεργασιακών Παροχών σε “Μέρισμα” της εποχής μας με τη συμμετοχή όλων των 

εν ενεργεία και συνταξιούχων συναδέλφων, χωρίς διαχωρισμούς σε πριν ή μετά την 

1.1.1993 ασφαλισμένων και τη διατήρηση της λειτουργίας του εντός της ΤτΕ και δ) την 

ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, με τη σταδιακή σύγκλιση των συντάξεων 

παλαιών και νέων συνταξιούχων, ίδιων ασφαλιστικών και εργασιακών όρων.  

 

3. Στον επαναπροσδιορισμό του χρέους των συνταξιούχων προς την ΤτΕ, 

λαμβάνοντας υπόψη α) την υπάρχουσα πραγματικότητα των συντάξιμων 

αποδοχών μας σε σχέση με αυτές τις οποίες δικαίως προσδοκούσαμε και β) την 

απαξίωση η οποία έχει ήδη επέλθει στην αντικειμενική αξία των ακινήτων. 

 

Συνάδελφοι, 

 

Γελιούνται όποιοι ελπίζουν πως θα σωθούμε χωρίς να δώσουμε μάχη στο πλαίσιο της 

υπεράσπισης των Καταστατικών δεσμεύσεων της ΤτΕ απέναντι στο προσωπικό της. 

Αυταπατώνται όποιοι θέλουν να μας γυρίσουν εκεί από όπου φύγαμε με ¨δόλωμα¨ το 

πακέτο των Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών.  

Διαπράττουν δε μέγα λάθος όποιοι ΥΠΟΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ 

ΤτΕ. 

Να σημειώσουμε ότι σε καμιά Κεντρική Τράπεζα χωρών (Κύπρος, Πορτογαλία, Ιρλανδία, 

Ισπανία), οι οποίες βρέθηκαν στη ίδια κατάσταση με τη χώρα μας, δεν προχώρησαν σε 

ενσωμάτωση και εμπλοκή του προσωπικού τους σε τέτοια μέτρα ή μειώσεις συντάξεων 

και περικοπές όπως στην ΤτΕ. Φυσικά ας όψεται το Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε, το οποίο αφού 

έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του τις προγραμματικές του δεσμεύσεις, στη 

συνέχεια απέφυγε το "θόρυβο", ανεξαρτήτως προθέσεων, προφάσεων, δικαιολογιών και 

επιθυμιών, για να μη χαλάσει η σούπα της διαπλοκής. 

 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ! 

   

Την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014, στις 11πμ, θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία 

συνάντηση των "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ" στην Αιθ. Συνελεύσεων του Σ.Σ.Τ.Ε. (Λέκκα 23-25) με 

κεντρικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από τα θέματά μας και την αποφασιστική 

αντιμετώπισή τους. 

                                             ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ! 
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Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις και τις τακτικές συναντήσεις μας, καθώς 

και για επικοινωνία:  

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

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου 

Κώστας, Καραγιάννης Ιπποκράτης, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, 

Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα,  Μαγκλάρας Κώστας, Μελισσείδου Ελένη, 

Μπαλαούρας Μάκης, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπουλαλά Αγγελική, 

Νέστορας Γιώργος, Παπαμάργαρης Χάρης, Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Χατούπη Μαρία, 

Χρηστίδης Απόστολος.” 

 

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 

 

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

