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ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ... 

Αθήνα 7.3.2016 

Συνάδελφοι, 

Λαμβάνοντας το εκκαθαριστικό του μηνός Μαρτίου, με έκπληξη 

διαπιστώσαμε πως αυτό αποτελείται από δύο (2) εκκαθαριστικά, ένα 

για την κύρια και επικουρική σύνταξη και ένα άλλο για το Πρόγραμμα Μετεργασιακών 

Παροχών. Όπως ήταν φυσικό, αυτός ο περίεργος διαχωρισμός των ενιαίων 

συντάξιμων αποδοχών μας, δημιούργησε σε όλους εύλογες απορίες, τόσο για τη 

σκοπιμότητά του όσο και για τη χρονική στιγμή που επιλέχτηκε να γίνει. Οι εξηγήσεις που 

δόθηκαν από την Τράπεζα, πως αυτό έγινε μετά από σχετικό αίτημα μεμονωμένων 

συναδέλφων που εισπράττουν σύνταξη και από άλλο φορέα ή που θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν το έγγραφο της σύνταξης σε διάφορους φορείς, δεν είναι πειστικές. 

Σε περίοδο μνημονίων η ΤτΕ δεν φείδεται χρημάτων προκειμένου να «εξυπηρετήσει» 

μεμονωμένες περιπτώσεις συναδέλφων!! 

Δεν κατανοούμε γιατί δημιουργήθηκε αυτό το θέμα, από την ίδια την Τράπεζα, σήμερα 

που η οριακή πλειοψηφία του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., παρά το αρνητικό για αυτήν αποτέλεσμα 

της έκτακτης Γ.Σ. της 8.12.2015, συνεχίζει ευθαρσώς και μετ΄ επιτάσεως να δηλώνει ότι 

επιμένει στην ανάθεση του Μερίσματος-Προγράμματος σε ασφαλιστική εταιρεία, 

επιδιώκοντας παράλληλα και τη μεταφορά στο Μέρισμα-Πρόγραμμα ενός επί  

πλέον 10% από το Μέρισμα-Επικουρική!!  

 

Συνάδελφοι, 

Η προσπάθεια κάποιων, να αποσπάσουν το «Πρόγραμμα» και να το καταστήσουν 

προϊόν διαχείρισης ασφαλιστικών εταιρειών, είναι μη νόμιμη, και ποινικώς κολάσιμη. Αν 

νομίζουν πως με πονηρά τεχνάσματα λύνονται θέματα της κοινωνικής ασφάλισης του 

Προσωπικού της ΤτΕ, που κατακτήθηκαν με αγώνες δεκαετιών και τη συμβολή φωτεινών 

ανθρώπων της Τράπεζας ακόμα και σε δύσκολα χρόνια (π.χ. το Μέρισμα κατακτήθηκε 

την περίοδο του εμφυλίου!), είναι γελασμένοι. Δυστυχώς τα «στελέχη» που την 

περίοδο της μεγάλης απεργίας συμβούλευαν να «παραδώσουμε»  το Ταμείο Κύριας 

Σύνταξης στο ΙΚΑ και να «στηριχτούμε» στο Μετοχικό που είναι δικό μας, είναι τα ίδια 

που σήμερα ξέχασαν πως το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ και σπρώχνουν, για να το 

γλυτώσουμε δήθεν, να παραδώσουμε ένα μεγάλο μέρος του σε ασφαλιστικές 

εταιρείες. Σήμερα η σύνταξη, αύριο η Υγεία…  

 

Αν λοιπόν ο τρόπος που έστειλαν το εκκαθαριστικό υποκρύπτει έκνομες προθέσεις, ας 

μην ελπίζουν πως θα παραμείνουμε αδρανείς.    

     

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, Μπουλαλά Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου 
Βίκυ, Παπαγεωργάκης Μάρκος, Παπαμάργαρης Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, Ραϊμόνδος 
Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Στρίμπερης Θόδωρος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, 
Χρηστίδης Απόστολος. 


