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 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  
 

Συνάδελφοι, 
Οι πρόσφατες εκλογές έγιναν χωρίς τη ρητή εφαρμογή των διαδικασιών Γενικής 

Συνέλευσης και Εκλογών που προβλέπονται από τον Ν.1264/1982, τα σχετικά άρθρα του οποίου 

επεκτάθηκαν και στα Σωματεία των Συνταξιούχων, με τον Ν.4331/2015. Αποτέλεσμα αυτής της μη 

εφαρμογής, αλλά και της παραβίασης των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού του Σ.Σ.Τ.Ε., ήταν 

να εμφανισθούν και πάλι φαινόμενα, όπως: απουσία δικαστικού αντιπροσώπου στη Γενική 

Συνέλευση, απουσία δικαστικών αντιπροσώπων στις κατά τόπους εκλογές, ανισότιμη μεταχείριση 

των μελών του Σ.Σ.Τ.Ε. με αποστολή ψηφοδελτίων για επιστολική ψήφο ακόμα και σε μέλη 

παραρτημάτων που ψήφιζαν με κάλπη (Πύργος) και άλλες καταστάσεις ανάρμοστες και 

αναξιοπρεπείς για συνταξιούχους και μάλιστα για πρώην στελέχη της Τράπεζας (αδιάψευστος 

μάρτυρας των οποίων αποτελεί το ηλεκτρονικό υλικό ασφαλείας της 22.3.2017 του Καταστήματος 

Μυτιλήνης), που συνιστούν προδήλως λόγους ακυρότητας των διαδικασιών. Αν και οι 

δυνατότητες του κάθε μέλους να προβεί σε δικαστική προσφυγή είναι ενεργές, ως Κίνηση στην 

παρούσα φάση δεν θα δώσουμε το πρόσχημα στη σημερινή πλειοψηφία να καλυφθεί πίσω από 

μια τέτοια ενέργεια για να αποφύγει τις ευθύνες που ανέλαβε έναντι των συνταξιούχων. Ας 

γνωρίζουν όμως, πως αυτή ήταν η τελευταία φορά που Γενική Συνέλευση και εκλογές γίνονται χωρίς 

την εφαρμογή των παραπάνω νόμων και την προσαρμογή του Καταστατικού σε αυτούς. Η Κίνησή 

μας έχει ήδη θέσει το θέμα στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. από το 2015!!!  

 

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ, Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΕΤΕΑΕΠ  

 

Συνάδελφοι, 

Ανεξάρτητα αν, για την επίτευξη του στόχου της διατήρησής τους στην εξουσία του Σ.Σ.Τ.Ε., 

κατάφεραν να κομματικοποιήσουν τις εκλογές, κυρίως με την πλήρη διαστρέβλωση των 

γεγονότων, η αυτοδύναμη πλέον ¨ΠΑΣΚΕ¨ οφείλει, έστω και με καθυστέρηση ενός χρόνου, να 

ακολουθήσει τον μοναδικό δρόμο που οδηγεί στην κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών μας 

δικαιωμάτων, μέσα στο κέλυφος της ανεξαρτησίας της ΤτΕ. Τον δρόμο που προδιέγραψε ο 

τελευταίος ασφαλιστικός νόμος (4387/2016), με την απεμπλοκή μας από τον ΕΦΚΑ και τον 

ΕΤΕΑΕΠ!!! Τα βήματα που εκκρεμούν και πρέπει να γίνουν είναι αυτονόητα:  

1. Κανονισμός χορήγησης Κύριας Σύνταξης σύμφωνα με το Καταστατικό του πρώην Ταμείου και 

των Γενικών διατάξεων νόμων, χωρίς μνημονιακές περικοπές και διαχωρισμούς των συνταξιούχων.  

2. Λειτουργία του Μερίσματος σύμφωνα με τις ΣΣΕ 1948 και 1951, οι οποίες έχουν από το 

1966 καταστεί εγγυημένων παροχών με τη χορήγηση Μερίσματος 36% (Γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβουλίου και της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας).  

3. Επαναχορήγηση των Δώρων και των Επιδομάτων τουλάχιστον στο σύνολο του Μερίσματος.  

4. Κατάργηση της κράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, πρωτίστως στο Μέρισμα. 

5. Υπολογισμός και επιστροφή στους συνταξιούχους, με διάφορους τρόπους, των πάσης φύσεως  

μνημονιακών απωλειών που τους υπεξαιρέθηκαν.  

 

Η Κίνησή μας θα αγωνισθεί με όλες της τις δυνάμεις και με όλα τα μέσα  για την πραγματοποίησή 

τους και θα συνεχίσει να πορεύεται με κεντρική δέσμευση την αποτροπή, με κάθε μέσο, ενεργειών 

ανάθεσης της διαχείρισης δικαιωμάτων μας στη σύνταξη και την υγεία εκτός  Τράπεζας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 


