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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 17 

Αθήνα 4.11.2015 

¨ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΕ ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΤΖΟΓΟΥ ΤΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ¨ 

 

Συνάδελφοι, 

Στην προχθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., έγινε πλέον 

προφανές, πως μέλημα της δήθεν Επιτροπής Κοινωνικοασφαλιστικών Θεμάτων, 

δεν είναι αυτό που ο τίτλος της υποδηλοί, δηλαδή η εξέταση των 

κοινωνικοασφαλιστικών θεμάτων των εργαζόμενων και συνταξιούχων της ΤτΕ και η 

εξεύρεση αντίστοιχων λύσεων όπως π.χ. η υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ, η 

αντιμετώπιση των αδικιών που προκύπτουν για τους συνταξιούχους, οι 

προϋποθέσεις ασφαλιστικής ενοποίησης του προσωπικού, κ.ά, ούτε ασφαλώς και 

η υπεράσπιση της  ανεξαρτησίας της ΤτΕ και του Καταστατικού της. Η ρητή 

διευκρίνιση κατά τη συζήτηση του 3ου Μνημονίου στο Κοινοβούλιο πως: ¨ Τα θέματά 

της ΤτΕ συζητούνται με την Ε.Κ.Τ. και δεν εμπλέκεται η ΤτΕ με τους κρατικά 

επιχορηγούμενους ασφαλιστικούς φορείς¨, δεν τους άγγιξε κατ ελάχιστον. Η ισχνή 

πλειοψηφία του Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε., αφού αγνόησε πλήρως την επιστολή των πέντε 

συμβούλων  για έκτακτο Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Σ.Τ.Ε., ουσιαστικά 

μέσα από την εκ των υστέρων ενημέρωση του Δ.Σ. για τη συνάντηση της 

Επιτροπής με το Διοικητή, εξάντλησε όλη την ενημέρωση σε μια νέα προσπάθεια 

εκφοβισμού των συναδέλφων για τα δεινά που τους περιμένουν και την ανάγκη να 

αποδεχθούμε τη μόνη πρόταση που περπατάει, αυτή του ομαδικού 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε ασφαλιστική εταιρεία!!! Παίζεται ακριβώς το ίδιο 

έργο φόβου και τρόμου όπως και το 2013. Τότε με πρόφαση τις περικοπές από την 

ΗΔΙΚΑ Α.Ε. πήραν άρον άρον αποφάσεις μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος!, 

τώρα προκειμένου να στείλουν γρήγορα το Πρόγραμμα σε ασφαλιστική εταιρεία το 

σενάριο είναι γρήγορα γιατί έρχονται οι μεταρρυθμίσεις Κατρούγκαλου!  

 

¨ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΑΣ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ 

ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ¨ 

Συνάδελφοι, 

Κάποιοι έχουν μπλέξει το ιδιωτικό τους πορτοφόλι και τη διαχείριση των 

προσωπικών τους αποταμιεύσεων, με τη διαχείριση των αποταμιεύσεων που για 

δεκαετίες ολόκληρες εισέφεραν στη Τράπεζα γενιές και γενιές ασφαλισμένων. 

Μετά την πρόσφατη (1.1.2011) ένταξη των Ταμείων στην Τράπεζα, σύμφωνα με το 

Νόμο, περιήλθαν σε αυτή και όλοι οι πόροι των Ταμείων, οι οποίοι αποτελούν 

πλέον περιουσία της Τράπεζας, έναντι των υποχρεώσεων που αυτή και μόνο 

έχει, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τις συναφθείσες ΣΣΕ (1948,1951,2012) 

προς τους συνταξιούχους της. Όσοι, με κατασπατάληση των εισφορών των 

συναδέλφων συνταξιούχων, επιχειρούν μια οργανωμένη, μέσω ανακοινώσεων, 
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κινδυνολογία για να πεισθούν οι συνταξιούχοι να αποδεχθούν ιταμές για την 

ιστορία της ΤτΕ λύσεις αυτοχειριασμού, έχουν προφανείς ευθύνες. Ευθύνες 

όμως θα έχουν και αυτοί που θα συζητήσουν και πιθανόν θα αποδεχθούν 

ΧΑΟΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ. Το σύστημα διαπλοκής που εξέθρεψε κάθε είδους 

¨παρανομία¨, αναξιοκρατία και φαυλότητα μέσα στο χώρο της ΤτΕ, δεν μπορεί 

πλέον να καθορίζει τις τύχες του προσωπικού της. Ας συνειδητοποιήσουν 

ΟΛΟΙ, πως δεν πρόκειται οι συνταξιούχοι να αποδεχθούμε τίποτα λιγότερο από 

αυτό που μας αξίζει και μας αναλογεί, σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές προσδοκίες 

που θεμελιώσαμε εργαζόμενοι στην ΤτΕ. Τίποτα λιγότερο από αυτά, που πολύ 

σωστά, θεμελιώσαμε για τους ίδιους και τους εν ενεργεία συναδέλφους μας, με 

τις ΣΣΕ 2012-2015 και 2015-2018. Και επειδή στοιχείο του χάους και της διαπλοκής 

είναι η παραπληροφόρηση, τα μέλη της Διοίκησης θα έπρεπε δημοκρατικά να 

αναζητήσουν όλες τις απόψεις, έτσι όπως μας έλεγαν πως λειτουργούσαν, πριν 

έρθουν στην ΤτΕ. Να ρωτήσουν και να μάθουν, αν δεν γνωρίζουν, γιατί έγινε το 

Πρόγραμμα και με τι στόχους. Όχι όπως το μετέτρεψε και επιχειρεί να το 

αξιοποιήσει, ένας πολυετής και πολλαπλώς συνδεδεμένος πυρήνας υπηρεσιακών 

και συνδικαλιστικών  παραγόντων μέσα στην Τράπεζα. Θα έπρεπε τα μέλη της 

Διοίκησης που έχουν καθαρή εικόνα από τα όσα εξελίχτηκαν πρόσφατα στο 

Κοινοβούλιο, να αναρωτηθούν: Γιατί συντονισμένα το διαπλεκόμενο σύστημα 

αποκρύπτει τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα, στις 13 και 14.8.2015, στο 

Κοινοβούλιο και τα οποία θα έπρεπε αντί να τα κρύβουν να τα προβάλλουν, ως 

αποφασιστικό στοιχείο δίκαιης αυτοάμυνας της ΤτΕ  έναντι όλων εκείνων που θα 

ήθελαν μια εκ νέου επανάληψη της επικοινωνιακής χρήσης της ΤτΕ, όπως έγινε με 

το 2ο Μνημόνιο Ν.4093/2012 της τότε κυβέρνησης; 

Μήπως στη περίπτωσή μας ορισμένοι επιθυμούν να δουν να παίζεται η ταινία: 

«Αίμα και Χρήμα»;  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η Ομάδα Συντονισμού  

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης 
Δημήτρης, Γρατσίας Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραδήμα 
Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη 
Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, Μανώλης Παύλος, Μελισσείδου 
Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπαλαούρας Γεράσιμος, Μπουλαλά 
Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαμάργαρης Χάρης, Ραγιάς 
Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης 
Απόστολος.  

 
Σημείωση 1: Η αποχώρηση των συμβούλων της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας 
από το χθεσινό Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. ήταν απολύτως δικαιολογημένη και οι 
σύμβουλοι των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” δήλωσαν πως δεν πρόκειται να παραστούν σε 
επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. εάν δεν υλοποιηθεί το αίτημα των πέντε 
συμβούλων, σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Σ.Τ.Ε.. 
 
Σημείωση 2: Δεν πρόκειται καθόλου να ασχοληθούμε με τις όποιες ανακοινώσεις 
της ΔΕΚΣ. Ας προβληματιστούν οι συνάδελφοι που την ακολουθούν, για το σημείο 
που έφτασε μια ιστορική παράταξη.  


