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ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΕΚΧΩΡΗΘΟΥΝ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Συνάδελφοι, 

Παρά την ακατάπαυστη κινδυνολογία, τη δήθεν συμφωνία της Διοίκησης στην πρόταση 

για ανάθεση της διαχείρισης του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών σε ασφαλιστική 

εταιρεία, που αναληθώς εμφάνισαν οι Πρόεδροι Σ.Υ.Τ.Ε και Σ.Σ.Τ.Ε, παρασύροντας 

αντικειμενικά στην προσωπική τους ήττα και τον Διοικητή της Τράπεζας, και τη 

φρενίτιδα αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων πριν και κατά τη διάρκεια της ΄Εκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης, οι συνάδελφοι υπερασπίσθηκαν την αυτονομία της Τράπεζας, 

αποκλείοντας την είσοδο ασφαλιστικής εταιρείας στο χώρο. 

Οι μεταφερόμενοι ψηφοφόροι, τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια και η έναρξη της ψηφοφορίας 

πριν καν ολοκληρωθούν οι ομιλίες, δεν απέδωσαν τα αποτελέσματα που ανέμεναν οι 

εμπνευστές της πρότασης και φωτογράφισε ο Πρόεδρος του Σ.Υ.Τ.Ε στην ομιλία του: 

“Στο Δ.Σ. του Σ.Υ.Τ.Ε. το ΝΑΙ έλαβε 70%!!!”. Δεν γνωρίζουμε φυσικά αν και αυτό είναι 

αληθές, αλλά εκείνο που είναι πλέον πασιφανές, είναι πως η παντοδυναμία της 

συγκεκριμένης παράταξης και των μετ’ αυτής διαπλεκόμενων εντός της ΤτΕ έχει αρχίσει 

να αποδυναμώνεται… Από τους 822 συναδέλφους που συμμετείχαν στη Συνέλευση, την 

κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους, μόνο 440 συνάδελφοι είπαν ΝΑΙ στην πρότασή 

τους (μόλις 29 ψηφοδέλτια πλέον του 50%) και 382 (352 ΟΧΙ και 30 άκυρα/λευκά), 

απέρριψαν κάθε συζήτηση για ανάθεση δικαιωμάτων μας σε ασφαλιστική εταιρεία.  

Αν εξέλιπαν οι μεταφερόμενοι ψηφοφόροι, η τρομοκρατία και τα ψεύδη, ο καταποντισμός 

τους θα ήταν ορατός δια γυμνού οφθαλμού!!!  

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Συνάδελφοι, 

Με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σφραγίζονται οριστικά οι εξελίξεις μέσα στην Τράπεζα. 

Παράλληλα με την από κοινού δράση όλων των παραγόντων του χώρου, για να 

αποτρέψουμε οποιαδήποτε εμπλοκή μας σε μια διαδικασία που αφορά μόνο κρατικά 

χρηματοδοτούμενους ασφαλιστικούς φορείς, πρέπει το Πρόγραμμα:  

1. Να αναβαθμισθεί και να θωρακισθεί επιπρόσθετα στο εσωτερικό της ΤτΕ με αποφάσεις του 

Συμβουλίου Ασφάλισης και του Γενικού Συμβουλίου της. 

2. Να λειτουργήσει για τη διατήρηση των συντάξιμων αποδοχών των συναδέλφων στο ύψος των 

προσδοκιών τους, με την επιστροφή των περικοπών που παραμένουν στην Τράπεζα. 

3. Να ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή και των ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993 συναδέλφων. 

4. Να διευρυνθούν οι σκοποί και οι ορίζοντές του, με την επίλυση όσων νέων θεμάτων 

προκύπτουν όπως αυτό των ορίων ηλικίας. 

5. Να αξιοποιηθεί η λειτουργία του, για την αποκατάσταση αισθήματος δικαίου όλων των 

συνταξιούχων, σύμφωνα με τα χρόνια ασφάλισης και το βαθμό. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η Ομάδα Συντονισμού  των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων της ΤτΕ  


