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¨ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΘΑΡΡΟΣ, ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ¨
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016
Συνάδελφοι,
Θα περίμενε κανείς, πως μετά τη διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 1988/Β΄/1.7.2016, με την οποία απαλείφεται οποιαδήποτε αναφορά στην ΤτΕ από
την προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1605/Β΄/7.6.2016), το Προεδρείο του
Σ.Σ.Τ.Ε., που με αφορμή ακριβώς αυτή την υπουργική απόφαση είχε εκδώσει τετρασέλιδη
υβριστική ανακοίνωση (23/5.7.2016), θα είχε τη γενναιότητα να ζητήσει μια τυπική έστω
δημόσια συγγνώμη.
Δυστυχώς, ούτε και τώρα, βρήκαν το θάρρος, να απαλλαγούν από τα κομματικά βάρη και τις
μικροπαραταξιακές τους στοχεύσεις, και να πουν τα πράγματα με το όνομά τους: «ότι μετά και
την εξάλειψη της αναφοράς της ΤτΕ από την υπουργική απόφαση, επιβεβαιώνεται πλήρως, ο
σεβασμός της αυτονομίας του Συστήματος Ασφάλισης Προσωπικού της ΤτΕ». Αποδείχτηκε
δυστυχώς ότι από όλους αυτούς, που τα προηγούμενα χρόνια παραποίησαν βάναυσα την
έννοια της αυτονομίας του Συστήματος Ασφάλισης Προσωπικού ΤτΕ, δεχόμενοι
αδιαμαρτύρητα την περικοπή ετησίως 4,5 συντάξιμων αποδοχών από τον κάθε συνταξιούχο
μας, δεν θα έπρεπε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Ξεπέρασαν σε μικροψυχία και ανηθικότητα
και τον χειρότερο εαυτό τους, αυτόν του 1992, τότε που εμπόδισαν την ένταξη των Ταμείων στην
Τράπεζα!! Θα ήταν ουτοπία εάν περιμέναμε από αυτούς, να παραδεχθούν τα λάθη τους ή πολύ
περισσότερο να εκφράσουν ένα ευχαριστώ εκ μέρους των συναδέλφων μας, σε όλους εκείνους
που συνέβαλαν στην κατανόηση της θεσμικής διαφορετικότητας του ασφαλιστικού μας
καθεστώτος από τους αρμόδιους υπουργούς, και ειδικά προς τον συνάδελφό μας Μ.
Μπαλαούρα. Η δίκαιη αναγνώριση και ο καλός λόγος, αποτελούν δείγματα παιδείας και
πολιτισμού, που πρέπει να εκφράζονται χωρίς παρωπίδες και μικροψυχία… και δεν
πάσχουν ¨ηθικά και δεοντολογικά¨, όπως δυστυχώς, θέλουν να το εμφανίζουν ορισμένοι
¨καλοθελητές¨.
¨ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ¨
Συνάδελφοι,
Είναι τόσο προφανής η απογοήτευσή τους από τη διόρθωση της υπουργικής απόφασης, που
όχι μόνο δεν χαιρετίζουν όπως θα έπρεπε, την έκδοση του ΦΕΚ που περιέχει τη
διόρθωση ως ένα θετικό γεγονός, αλλά στην παραζάλη τους, ασκούν και κριτική για το ότι αυτή
η διόρθωση δεν υπογράφεται από κανέναν υπουργό!! Αν ρωτούσαν όμως τους νομικούς τους
συμβούλους και δη αυτούς της ΟΣΤΟΕ, όπως ομολογούν οι ίδιοι, μέσω της οποίας κάκιστα
ενέπλεξαν την ΤτΕ με τις εμπορικές Τράπεζες το προσωπικό των οποίων εντάχθηκε στον
Ε.Φ.Κ.Α., ασφαλώς και θα τους ενημέρωναν πως αυτή είναι η πάγια διαδικασία για τις
διορθώσεις των αποφάσεων! Τόσο πολύ τους πείραξε αυτή η διόρθωση, που ξέχασαν πως ο
νόμος δεν εμπλέκει πουθενά την ΤτΕ, και επιμένουν στην ανακοίνωσή τους πως ο
Ν. 4387/12.5.2016 εμπλέκει την ΤτΕ σε τέσσερα σημεία!! Γιατί δεν ενημερώνουν σωστά τους
συναδέλφους μας, πως η ερμηνευτική εγκύκλιος, της 30.6.2016 στην οποία αναφέρονται, απλά
κοινοποιείται στην ΤτΕ και αφορά μόνο τους φορείς που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α.;; Γιατί
παραποιούν την αλήθεια και δεν χαιρετίζουν το γεγονός, πως το Υπουργείο, σεβόμενο την
αυτονομία του Συστήματος Ασφάλισης Προσωπικού ΤτΕ, δεν συμπεριλαμβάνει την ΤτΕ στους
αποδέκτες των γενικών διατάξεων, αλλά τις κοινοποιεί, ως οφείλει. Από την υπηρεσιακή τους
εμπειρία, θα έπρεπε να κατανοούν την τεράστια διαφορά μεταξύ αποδέκτη μιας απόφασης και
κοινοποίησης αυτής ή νομίζουν πως με τον τρόπο αυτό θα ξεφύγουν από τις ευθύνες τους,

καθώς τα προηγούμενα χρόνια αποδέχονταν αδιαμαρτύρητα, να συμπεριλαμβάνεται η ΤτΕ στους
αποδέκτες των υπουργικών αποφάσεων, σαν αυτή να συμμετείχε στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης!!
¨ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΕΠΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ…¨
Συνάδελφοι,
Καταλαβαίνουμε σε ποια σύγχυση πρέπει να βρίσκονται, όταν στην ανακοίνωσή τους
αναφέρουν πως «η ΤτΕ δεν εξαιρείται σε θέματα γενικότερης ασφαλιστικής νομοθεσίας, και
πρέπει να σταματήσει αυτό το «παραμύθι»!! Μα, αν όλες οι γενικές διατάξεις νόμων ίσχυαν
για την ΤτΕ αυτόματα, όπως ισχυρίζονται, ποιο το νόημα της ανεξαρτησίας της ΤτΕ και της
ένταξης των Ταμείων μας σε αυτήν;; Μήπως μπερδεύουν τη δική τους πρακτική, της
αδιαμαρτύρητης αποδοχής των περικοπών των μνημονιακών νόμων κατά το δοκούν
(συνταξιούχοι-εν ενεργεία) και της άσκησης πολιτικής στα ασφαλιστικά θέματα έξω από το
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΤτΕ και θέλουν να μας πείσουν πως αυτό είναι πάγιο και δεν
πρέπει να αλλάξει;;
Αν, συνάδελφοι του Προεδρείου, οι νόμοι ήταν άμεσα εκτελεστοί από την ΤτΕ, τότε θα κατελύετο
κάθε έννοια ανεξαρτησίας της, για αυτό και στο Καταστατικό της στο άρθρο 37Α προβλέπεται
πως: «Το Συμβούλιο Ασφάλισης χαράσσει εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου τις γενικές
κατευθύνσεις της πολιτικής της Τράπεζας ως φορέα ασφάλισης του προσωπικού της και
αποφαίνεται επί γενικών ζητημάτων σχετικών με την εφαρμογή της ισχύουσας
νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας.»!! Δυστυχώς, αυτοί που κατέλυσαν κάθε
θεσμική διαδικασία στη λειτουργία των ασφαλιστικών μας θεμάτων, ανάγοντας τα ζητήματα αυτά
σε θέματα προσωπικών στόχων, έχουν κάθε λόγο να μη θέλουν τον Ν.4387/2016 και τον
σεβασμό που αυτός επέδειξε στην αυτονομία της ΤτΕ. Η εφαρμογή των γενικών του διατάξεων
στο πλαίσιο των Καταστατικών δεδομένων της ΤτΕ, των Σ.Σ.Ε. και των Συμφωνιών, θα
έθετε εκ ποδών το κύκλωμα συνδιαλλαγής, διαφθοράς και αναξιοκρατίας, που ρήμαξε τα
τελευταία χρόνια την Τράπεζα και τους συνταξιούχους της, αποκαθιστώντας παράλληλα τα
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των συναδέλφων μας.
Για αυτό και δεν νοιώθουμε απολύτως καμιά έκπληξη για τον πόλεμο που μας γίνεται με το
περιεχόμενο των ανακοινώσεων 23/15.6.2016 και 24/5.7.2016, που εκδόθηκαν μάλιστα, χωρίς
αυτές να έχουν συζητηθεί και ψηφισθεί από το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε.. Το Προεδρείο, έχει από
καιρό επιλέξει τη μέθοδο της συνεχούς τρομοκράτησης των συναδέλφων, πιστεύοντας πως έτσι
το ίδιο θα διασωθεί. Νοιώσαμε όμως έκπληξη και λυπηθήκαμε ιδιαίτερα για την ανακοίνωση
της 15.6.2016 της ¨Αναγεννητικής¨, η οποία αντικειμενικά, λειτούργησε ως ¨άλλοθι¨ αυτής του
Προεδρείου…
¨ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΟΥΣΑΝ ΓΥΡΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΔΙ…¨
Συνάδελφοι,
Προκαλεί μέγιστη θυμηδία, το θράσος του σημερινού Προεδρείου, μετά τις κατάπτυστες
ανακοινώσεις που εξέδωσε, να εμφανίζεται και να ζητάει τα ρέστα από τους “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”. Να
μας εγκαλούν πως εμείς υπονομεύουμε το Σ.Σ.Τ.Ε. και δυναμιτίζουμε την επίλυση των θεμάτων
των μελών του, επειδή επιμένουμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε!! Σε τι τους
εμποδίσαμε ένα και πλέον χρόνο από την συγκρότησή τους σε σώμα, να επιλύσουν τα θέματα
των συνταξιούχων;; Αν εννοούν, πως δεν τους επιτρέψαμε και ασφαλώς δεν θα τους
επιτρέψουμε να ανατεθεί σε ασφαλιστική εταιρεία το Πρόγραμμα, δια της μεθόδου της
μεταφοράς ενός ακόμα ποσοστού 10-12% της επικουρικής στο αδιασφάλιστο, κατά αυτούς,
Πρόγραμμα, τότε έχουν δίκιο. Ας μάθουν λοιπόν οι συνάδελφοί μας, πως πίσω από την
τραγωδία των συνταξιούχων του ΕΤΑΤ, των οποίων οι συντάξεις κόπηκαν μέχρι και 50% λόγω
έλλειψης αποθεματικών, ήταν σύμφωνα με τον Σύλλογο Συνταξιούχων της Εμπορικής

(΄Εγγραφο προς τους σημερινούς Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και τον Υφυπουργό
Κοινωνικής Ασφάλισης), η αναλογιστική εταιρεία Hewitt Associates! Με οδηγία του τότε
Υπουργού κ. Αλογοσκούφη, εκπόνησε το 2005 αναλογιστική μελέτη που υποεκτιμούσε
σημαντικά τις υποχρεώσεις της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, απαλλάσσοντάς την από
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτά που φυσικά λείπουν σήμερα, για να πληρωθούν
οι συντάξεις!! Ασφαλώς και θυμόμαστε όλοι ποια είναι η εταιρεία Hewitt Associates!! Είναι αυτή
που μας υποσχέθηκε πως με λίγα χρήματα, θα βρούμε καλές ασφαλιστικές εταιρείες για να
αναθέσουμε το Πρόγραμμα!! Δηλαδή, η ανάθεση του Προγράμματος σε ασφαλιστικές να γίνει
το «ΕΤΑΤ της ΤτΕ», για το άδειασμα της παλιάς γενιάς συνταξιούχων!! Ευτυχώς που
σήμερα, μετά τον Ν.4387/2016, το Μέρισμα (επικουρική+πρόγραμμα), έχει απαλλαγεί
πλήρως, από κάθε κίνδυνο που σκόπιμα κάποιοι επέσειαν. Όσον αφορά τώρα τις δήθεν
υπερβολικές διεκδικήσεις των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, το ερώτημα είναι, αν οι διεκδικήσεις μας είναι
θεσμικά δίκαιες και όχι ¨ανεκτές¨. Αν, οι συνάδελφοι του Προεδρείου, χρησιμοποιούν τη
χειρότερη κατάσταση των άλλων συνταξιούχων, ως πειστικό επιχείρημα, για να μη διεκδικούμε
εμείς, τότε ας κριθούν από τους συναδέλφους για το που μας οδηγούν τέτοιες τουλάχιστον
ηττοπαθείς απόψεις. Κατά τη λογική τους, δεν πρέπει να επανασυνδεθούν σταδιακά οι
συντάξιμες αποδοχές με αυτές του εν ενεργεία προσωπικού σύμφωνα με τα χρόνια ασφάλισης
και το βαθμό, μη τυχόν και προκύψουν μεγάλες αυξήσεις!! Σύμφωνα με τη λογική τους, δεν
πρέπει να διεκδικήσουμε την επιστροφή των περικοπών του Ν.4024/2011, γιατί δεν
συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση του ΣτΕ!! Μα καλά, συνάδελφοι του Προεδρείου, δεν
γνωρίζετε πως ο νόμος αυτός δεν αναφέρεται καν στην ΤτΕ και δεν εφαρμόζονταν μέχρι τον
Ιούλιο του 2013!!, όταν και διαχωρίστηκε το Μέρισμα για να μας επιστραφούν, όπως
υπόσχονταν ο τότε Διοικητής και το Προεδρείο, οι μειώσεις που μένουν στην Τράπεζα!! Φυσικά
έκτοτε δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ, αλλά αντίθετα τρία χρόνια τώρα, προσπαθούν με μεγάλη
ζέση, ψέματα και κινδυνολογία, να μας πείσουν για το καλό της ασφαλιστικής εταιρείας!!
Παράλληλα μας προκαλεί κατάπληξη, αυτοί που μας κατηγορούσαν που κάναμε αγωγές για τις
μνημονιακές κρατήσεις και δεν είχαν το σθένος να υποβάλουν μια ομαδική για τα μέλη του
Σ.Σ.Τ.Ε., να μας εγκαλούν γιατί παραδώσαμε στη Διοίκηση το υπόμνημα που υπογράφτηκε από
συναδέλφους ανεξαρτήτως παραταξιακών επιλογών, και το οποίο κυκλοφόρησε προς υπογραφή
πολύ πριν αυτοί αποφασίσουν να διεκδικήσουν κάτι, με μόνο σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων.
Αλλοίμονο αν εμείς κοροϊδεύαμε τους συναδέλφους που υπέγραψαν και το κρατούσαμε
στο συρτάρι μας. Επίσης αναρωτιόμαστε, είναι συνδικαλιστές που διαχειρίζονται τις τύχες μας
και δεν έχουν συνειδητοποιήσει, πως η ΤτΕ έμεινε εκτός της Β΄ φάσης της Η.ΔΙ.Κ.Α. και
ζητούν καθυστερημένα την απεμπλοκή της από αυτήν;; Τέλος ποιός εμποδίζει τον Σ.Σ.Τ.Ε. να
συνυπογράψει ειδική Σ.Σ.Ε., για τη θωράκιση του Προγράμματος και τον αποκλεισμό
οποιασδήποτε δυνατότητας ανάθεσής του εκτός Τράπεζας σε ιδιωτικές εταιρείες;; Ας
παραδεχτούν εγγράφως, πως η ασφαλιστική εταιρεία τέλειωσε, και ας αφήσουν τα διαδικαστικά
τερτίπια.
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”
Συνάδελφοι,
Με πλήρη συναίσθηση των ευθυνών που όλοι έχουμε την περίοδο αυτή και μετά την
ψήφιση του Ν.4387/2016, η Κίνησή μας κατέθεσε στις 5.7.2016 στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., την
παρακάτω πρόταση, την οποία θέτει και δημοσίως στην κρίση όλων των παραγόντων της
Τράπεζας και των συναδέλφων:
Σύσταση από τη Διοίκηση αντιπροσωπευτικής επιτροπής με Πρόεδρο κοινής αποδοχής, για τη
δημιουργία συγκεκριμένου κανονισμού παροχών και του ύψους αυτών, με βάση τα
Καταστατικά των πρώην Ταμείων, τις γενικές διατάξεις νόμων και τις κάθε είδους συλλογικές

συμφωνίες και αποφάσεις οργάνων της ΤτΕ, για την αυτόνομη και διάφανη λειτουργία του
Συστήματος Ασφάλισης Προσωπικού της ΤτΕ.
Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει ο νέος νόμος, η επιτροπή θα πρέπει:
α) Να προτείνει την καταβολή των δώρων και του επιδόματος αδείας, αρχής γινομένης
άμεσα από το Μέρισμα (επικουρική + πρόγραμμα).
β) Να εξετάσει, παράλληλα με τις ρητές καταστατικές προβλέψεις του πρώην Ταμείου κύριας
σύνταξης, τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών παροχών σύμφωνα με τις εισφορές που
καταβλήθηκαν, προσαυξάνοντας μάλιστα τα ποσοστά αναπλήρωσης με συγκεκριμένο
συντελεστή που ρητώς αποδέχεται και ο τελευταίος νόμος.
γ) Να προχωρήσει στην κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων και των πέναλτι που
επιβλήθηκαν στους συναδέλφους μας, λόγω και του διαφορετικού εργασιακού περιβάλλοντος
που η ίδια η ΤτΕ ακολουθεί από τον Κανονισμό της (π.χ. όρια ηλικίας), αλλά και των
κρατήσεων του Α.Κ.Α.ΓΕ, που η κράτηση και απόδοσή τους από την ΤτΕ στο λογαριασμό
της γενικής κυβέρνησης, παραβιάζει τον κανόνα της απαγόρευσης νομισματικής
χρηματοδότησης από την ΤτΕ.
δ) Να εξετάσει και να προσδιορίσει στην ατομική μερίδα του κάθε συναδέλφου, το ποσό των
συνολικών απωλειών, που παραμένουν στην ΤτΕ, από τις μειώσεις που αυτός υφίσταται
στις συντάξιμες αποδοχές του, και να συμφωνηθούν διάφοροι δόκιμοι τρόποι επιστροφής
τους, ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι η διαγραφή αντίστοιχου ποσού οφειλόμενων
δανείων.
ε) Να επανεξετάσει, με σταδιακή αποκατάσταση, την επανασύνδεση των συντάξιμων
αποδοχών με αυτές του εν ενεργεία προσωπικού, σύμφωνα με τα χρόνια ασφάλισης και το
βαθμό, με κατάργηση όλων των διαχωρισμών που έχουν επιβληθεί, αλλοιώνοντας τις
προβλέψεις του Καταστατικού της ΤτΕ και οδηγώντας σε στρεβλώσεις το συνταξιοδοτικό της
σύστημα.
στ) Να θωρακίσει, με ειδική Σ.Σ.Ε., τη λειτουργία του Προγράμματος Πρόσθετων
Μετεργασιακών Παροχών, για όλο το προσωπικό μέσα στην ΤτΕ, καταργώντας κάθε
δυνατότητα ανάθεσής του σε ασφαλιστικές εταιρείες.
ζ) Τέλος, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών της επιτροπής και την επικύρωση των τελικών
αποτελεσμάτων της με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, οι συντάξεις στο προσωπικό,
που τυχόν συνταξιοδοτηθεί στο διάστημα αυτό, να χορηγούνται έναντι.
Συνάδελφοι,
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, που σφραγίζουν την αυτονομία του Συστήματος Ασφάλισης
Προσωπικού της ΤτΕ, καθίσταται προφανές πως η διαχείριση των γενικών διατάξεων και του
Ν.4387/2016 είναι υπόθεση των αρμόδιων οργάνων της ΤτΕ (Γενικό Συμβούλιο, Συμβούλιο
Ασφάλισης) και η όποια εφαρμογή τους κριθεί επιβεβλημένη για το χώρο, δεν μπορεί να αφεθεί
στην ευθύνη των επικριτών του νόμου και των αρνητών της αυτονομίας του χώρου μας. Η
υπόθεση είναι πολύ σοβαρή για να τη διαχειριστεί, το 2016, μια επιτροπή που συνεστήθη το
2014…
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.

