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Αθήνα 15/3/2015 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Με τη Γενική Συνέλευση της προηγούμενης Τρίτης και τις 

επερχόμενες αρχαιρεσίες στον Σ.Σ.Τ.Ε. στις 19/3/2015, κλείνει 

ένας κύκλος και έγκειται αποκλειστικά σε μας να αποφασίσουμε τη χάραξη μιας νέας 

πορείας, σχετικά με θέματα που μας αφορούν ως συνταξιούχους τραπεζοελλαδίτες. Πριν 

τις οριστικές μας αποφάσεις, ας θέσουμε με ειλικρίνεια μερικά βασικά ερωτήματα που 

αναφέρονται σε «έργα και ημέρες» του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

 Γιατί η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας φλερτάρει σκανδαλωδώς με την 

εκχώρηση του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών σε ιδιωτική ασφαλιστική 

εταιρεία, με συνέπεια να  αλληθωρίζει σε λογικές ενσωμάτωσης των συνταξιούχων 

της ΤτΕ σε Ενιαίο Ταμείο Μισθωτών ή Φορέα Απονομής Συντάξεων ή κατάργησης και 

συγχώνευσης της επικουρικής σύνταξης με την κύρια;  

 Γιατί αυτός ο ζήλος της απόσυρσης των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων από το 

πλαίσιο της ΤτΕ;  

 Γιατί αποκρύπτει την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας πως: “Η ΤτΕ ως φορέας 

ασφάλισης του προσωπικού της, δεν υπάγεται για τα θέματα του κλάδου 

επικουρικής σύνταξης στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας”; 

 Γιατί η κ. Κλητοράκη ανέλαβε Πρόεδρος της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.; Τι δουλειά έχει 

εκπρόσωπος του Συλλόγου μας να ηγείται σε ομοσπονδία συνταξιούχων 

Τραπεζοϋπαλλήλων, όταν τα συμφέροντά μας είναι διαφορετικά από τα δικά τους; Πως 

δικαιολογείται η έκδοση εκ μέρους της αναληθούς ανακοίνωσης για δήθεν 

ενσωμάτωσή μας στο ΙΚΑ μέχρι το Μάιο 2015, εάν δεν αναθέσουμε το Πρόγραμμα 

Μετεργασιακών Παροχών σε ασφαλιστική εταιρεία; Όλα είναι αθώα; 

 Γιατί απεμπολήθηκαν τα δώρα και το επίδομα αδείας, όταν τα διατήρησαν οι 

συνάδελφοι της Εθνικής Τράπεζας, χωρίς να υφίσταται καν για αυτούς το γεγονός της 

ανεξαρτησίας της ΤτΕ; 

 Γιατί επικρατεί καθεστώς αδιαφάνειας στην πρακτική του προεδρείου του Συλλόγου 

στις επαφές με τη Διοίκηση, στην απονομή αλληλεγγύης σε συναδέλφους, ακόμα και 

στις εκδρομές και τις φιέστες; Γιατί δεν κατατέθηκε στο Δ.Σ., το έγγραφο της 

ακριβοπληρωμένης γνωμάτευσης Κρεμαλή; Υπάρχει; Ποιο επτασφράγιστο μυστικό 

κρύβει; Γιατί δεν επιτρέπουν στους συμβούλους του Δ.Σ. τον άμεσο έλεγχο των 

δαπανών; 

Για όλα τα παραπάνω η Κίνησή μας σας καλεί να χαράξουμε από κοινού μια νέα 

πορεία στο Σύλλογο μας με στόχο: Τη διασφάλιση του συνόλου των δικαιωμάτων μας 

στην υγεία και τη σύνταξη μέσα στην Τράπεζα και τη χωρίς διαχωρισμούς «σε δικούς 

μας και τους άλλους», υπεράσπιση του συνόλου των συνταξιούχων μας. 

  

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου 
Κώστας, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη 
Εύα,  Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου 
Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπαλαούρας Μάκης, Μπουλαλά Αγγελική, Νέστορας Γιώργος, 
Παπαμάργαρης Χάρης, Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Χατούπη Μαρία, Χρηστίδης Απόστολος. 


