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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νo 36 

 

Συνεδρίασε χθες, Τρίτη 20.9.2016, το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. 

 

Αθήνα, 21.9.2016 

Συνάδελφοι, 

Το Προεδρείο αγνοώντας παντελώς τις εξελίξεις και τις δυνατότητες, 

που σε συνέχεια της απόφασης του ΣτΕ, μας παρέχονται από τον νέο Ν.4387/2016 και 

την τελευταία υπουργική απόφαση, με την οποία εξαλείφθηκε η εκ λάθους αναφορά της 

ΤτΕ σε προηγούμενη απόφαση, θυμήθηκε με εξάμηνη καθυστέρηση, -γιατί άραγε;- να 

ζητήσει συνάντηση με τη Διοίκηση για το υπόμνημα που είχαν, από κοινού με τους 

συμβούλους της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας, αποστείλει σε αυτήν στις 12.4.2016(!). 

Διευκρινίσθηκε μάλιστα πως αυτά στα οποία κυρίως θα επιμείνει, είναι  η μεταφορά 

πρόσθετου ποσοστού 10-12% επικουρικής στο ¨Πρόγραμμα¨(!) και η διεύρυνσή του με 

τη συμμετοχή και των εν ενεργεία ασφαλισμένων συναδέλφων μετά την 1.1.1993. 

Ομολογήθηκε έτσι, πως τα υπόλοιπα αιτήματα, περί εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ με 

την κατάργηση των μνημονιακών κρατήσεων και την επιστροφή των επιδομάτων και των 

δώρων (Ν.4093/2012 και Ν.4051/2012), μπήκαν για να μπουν και ίσως για να προσφέρουν 

άλλοθι, προκειμένου να προσεταιρισθούν την ψήφο των συμβούλων της Α.Π. για τη 

μεταφορά πρόσθετου ποσοστού επικουρικής στο ¨Πρόγραμμα¨, το οποίο όπως οι ίδιοι μας 

έλεγαν και μας λένε, για να διασφαλιστεί θα πρέπει να πάει σε Ασφαλιστική Εταιρεία!!  

Οφείλουμε ασφαλώς να σημειώσουμε, πως η πρώην Πρόεδρος και νυν Γραμματέας του 

Σ.Σ.Τ.Ε., συνάδελφος κ. Κλητοράκη Ελένη, ανέφερε στην τοποθέτησή της, πως η ανάθεση 

σε ασφαλιστική εταιρεία του ¨Προγράμματος¨ έχει κλείσει οριστικά. Ζητήσαμε να τεθεί το 

θέμα της ασφαλιστικής σε ψηφοφορία ώστε να υπάρξει ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση, αλλά ο 

Πρόεδρος αρνήθηκε. Γιατί άραγε;;;  

 

Η Πρόταση των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” που κατατέθηκε στο χθεσινό Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. 

 

« Συνάδελφοι 

Μετά από ογδόντα οκτώ χρόνια λειτουργίας της ΤτΕ, είναι κοινή πεποίθηση όλων μας 

(συνταξιούχων και εν ενεργεία υπαλλήλων), όπως διαχρονικά άλλωστε έχει επιβεβαιωθεί, ότι 

εναπόκειται στην κρίση της Διοίκησης, των αρμοδίων Διευθυντών, αλλά και των Διευθυντικών 

και υπηρεσιακών εν γένει στελεχών και των συνδικαλιστικών φορέων του χώρου μας, η 

ευθύνη να αξιοποιήσουν τις νέες πρόσθετες δυνατότητες που μας παρέχει ο Ν.4387/2016. 

Ο συγκεκριμένος νόμος σεβάσθηκε την αυτονομία του Συστήματος Ασφάλισης Προσωπικού 

της ΤτΕ (Σ.Α.Π.Τ.Ε.) και ρητά μας εξαίρεσε από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  

(Ε.Φ.Κ.Α.) για την κύρια σύνταξη και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 

Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) για επικουρική και εφάπαξ. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε 

πλήρως και με την τελευταία υπουργική απόφαση, με την οποία εξαλείφθηκε η εκ λάθους 

αναφορά της ΤτΕ, σε προηγούμενη απόφαση.  

Για την καλύτερη και πλέον αποδοτική αξιοποίηση αυτών των νέων δυνατοτήτων, 

προτείνεται η σύσταση, από τη Διοίκηση της ΤτΕ,  ομάδας μελέτης προκειμένου να 

υποβάλει προτάσεις για τη λειτουργία του Σ.Α.Π.Τ.Ε.. Ειδικότερα αντικείμενο της ομάδας 

θα είναι η εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας και παροχών του Συστήματος, με βάση τα 

Καταστατικά των πρώην Ταμείων, τις γενικές διατάξεις νόμων και τις κάθε είδους συλλογικές 

συμφωνίες και αποφάσεις οργάνων της ΤτΕ.  
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Στο παραπάνω πλαίσιο, η ομάδα θα πρέπει να εξετάσει:  

 Παράλληλα με τις ρητές καταστατικές προβλέψεις του πρώην Ταμείου Κύριας Σύνταξης, 

τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών παροχών λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 

πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, για την συγκρότηση του συντάξιμου μισθού στο 

ύψος του ετήσιου μέσου όρου του συνόλου των αποδοχών επί των οποίων κρατήθηκαν 

εισφορές (14,5 μισθοί δια 12). Τα παραπάνω ρητώς αποδέχεται και ο πιο πάνω νόμος, 

προσαυξάνοντας  μάλιστα τα ποσοστά αναπλήρωσης με συγκεκριμένο συντελεστή. 

 Την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων και των πέναλτι που αδικαιολόγητα 

επιβλήθηκαν  σε συναδέλφους συνταξιούχους, αλλά και κρατήσεων που παραβιάζουν, από 

την ΤτΕ, την έννοια της νομισματικής χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης (Α.Κ.Α.ΓΕ). 

Συγχρόνως να εξετάσει τη νομιμότητα του πλαφόν (2.773,40), που αδικαιολόγητα τέθηκε 

στις συντάξεις μας.  

 Την άμεση επαναφορά της καταβολής των δώρων και του επιδόματος αδείας, αρχής 

γενομένης από το Μέρισμα (επικουρική + πρόγραμμα). 

 Τη σταδιακή 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 μας σύστημα.  

 Την πλήρη θωράκιση της λειτουργίας του Προγράμματος Πρόσθετων Μετεργασιακών 

Παροχών μέσα στην ΤτΕ, όπως προβλέπουν οι ΣΣΕ 1948 και 1951 και επικυρώθηκαν 

προσφάτως με το κεφάλαιο Ε΄ της Σ.Σ.Ε. 2012- 2015. Είναι απαραίτητο, με ειδική ΣΣΕ, να 

συμφωνηθεί από κοινού με ΟΛΟΥΣ τους παράγοντες η σωστή λειτουργία του Μερίσματος 

για το σύνολο των ασφαλισμένων μέσα στην ΤτΕ, αίροντας και όλα τα κενά που επιτρέπουν 

σε οποιονδήποτε διανοηθεί να εκχωρήσει εκτός της ΤτΕ δικαιώματα του προσωπικού της.  

 Τον προσδιορισμό του ποσού των απωλειών κάθε  ατομικής μερίδας συναδέλφου και να 

προτείνει δόκιμους τρόπους επιστροφής τους (π.χ. δόσεις, μερική απόσβεση δανείων 

κ.λπ.).  

 Τη χορήγηση ¨έναντι¨ των συντάξεων του προσωπικού, που θα συνταξιοδοτηθεί κατά το 

χρονικό διάστημα από τη σύσταση της ομάδας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της και την 

επικύρωση των τελικών αποτελεσμάτων της, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της 

ΤτΕ.  

 

Συνάδελφοι, 

Απέναντι στις 8.000 οικογένειες τραπεζοελλαδιτών, απαιτείται γενναιότητα και απαλλαγή από 

αλαζονικές συμπεριφορές και προσωπικές στρατηγικές, προκειμένου να προχωρήσει η ΤτΕ 

σε ένα νέο καταστατικό χάρτη αποτύπωσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του 

προσωπικού της, σε συνθήκες αυτονομίας και χρηματοδότησής τους από την ίδια. Οι 

δυνάμεις υπάρχουν, έχουν εγγράψει ήδη τις δυνατότητές τους όλη την προηγούμενη 

περίοδο, από την τελευταία επίθεση του 2008 έως και την ανάληψη της ευθύνης ασφάλισης 

του προσωπικού της από την ίδια την ΤτΕ. Αρκεί όλοι οι παράγοντες να αποδείξουν την 

ικανότητά τους πως μπορούν να συνεννοηθούν, εντός της ΤτΕ, για τα δικαιώματα του 

συνόλου του προσωπικού της.  

 

Ακολουθούν “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ”, τα οποία μπορείτε 

να διαβάσετε στο ιστολόγιό μας: endrasi-ste.blogspot.com, στην Ανακοίνωση Νο 36. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η Ομάδα Συντονισμού των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 


