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 Ενημερωτικό Δελτίο                                        
«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ   ΤΡΑΠΕΖΗΣ   ΤΗΣ   ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ	ΓΙΑ	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ		
ΚΑΙ	ΑΛΛΑΓΗ	ΠΛΕΥΣΗΣ…	

Εκείνοι που αρνήθηκαν τις δυνατότητες 
που μας παρείχε ο ν. 4387/2016, φτά-
νοντας μάλιστα στο σημείο να αμφισβητούν 
το διορθωτικό ΦΕΚ και να υβρίζουν τον 
συνάδελφό μας που από τη θέση του 
Βουλευτή, έκανε αυτό που θα έκανε ο κάθε 
Τραπεζοελλαδίτης, είναι σε προφανή 
δύσκολη θέση. Κατανοούμε τις προσπά-
θειές τους να επιβεβαιώσουν την παροιμία: 
¨όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει 
κρεμαστάρια¨. Οι συνάδελφοι όμως δεν 
ξεχνούν πως στις πρόσφατες προεκλογικές 
συγκεντρώσεις, σαν λύση για την ενίσχυση 
των συντάξεών μας, πρότειναν τη μεταφο-
ρά ποσοστού 12% της επικουρικής στο 
¨Πρόγραμμα¨, έχοντας υπολογίσει μάλιστα 
ποσά σε προσωπικές λίστες, τα οποία και 
¨μοίραζαν¨ στους συγκεντρωμένους!!  
Οι εξελίξεις πιστεύουμε να προβληματί-
σουν την πλειοψηφία του Σ.Σ.Τ.Ε. που:  
1. Είχε αρνηθεί να ασκήσει αγωγή για τα 
μέλη του Σ.Σ.Τ.Ε., όπως έπραξαν δεκάδες 
συνταξιοδοτικές οργανώσεις.  
2. Αποδέχθηκε την περικοπή των 
Δώρων και του Επιδόματος Αδείας, που 
επέβαλε ο ν. 4093/2012, ακόμα και στο 
Μέρισμα-Επικουρική και  
3. Εξέδιδε ανακοινώσεις καταγγελίας της 
Κίνησής μας, όταν στηρίξαμε τις αγωγές 
των συνταξιούχων μας και αναδείξαμε τη 
θετική σημασία, και για την ΤτΕ, των 
αποφάσεων του ΣτΕ (για τις μνημονιακές 
κρατήσεις) και της Ολομέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (για την Ε.Α.Σ.).  
Η	 Κίνησή	 μας,	 παρά	 τη	 μεγάλη	 και	
αναγνωρισμένη	 συμβολή	 της	 στην	
προώθηση	 των	 συνταξιοδοτικών	 μας	
θεμάτων,	δεν	πανηγυρίζει.		
Ο	 δρόμος	 για	 την	 πλήρη	 θεσμική	
αποκατάσταση	 άνοιξε,	 αλλά	 το	 τελικό	
αποτέλεσμα	 θα	 εξαρτηθεί	 πλέον,	 από	
την	 ευθύνη	και	 την	υπευθυνότητα	που	
θα	επιδείξουμε	όλοι	μας...		

ΣΤΙΣ	3.10.2017	ΕΓΙΝΕ		
ΤΟ	ΠΡΩΤΟ	ΘΕΤΙΚΟ	ΒΗΜΑ																		

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της 
ΤτΕ, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση της 
Ολομελείας του ΣτΕ, υπέρ της κατάργησης των 
περικοπών που επιβλήθηκαν στις συντάξεις 
μας με τους ν. 4051/2012 και 4093/2013, 
ανοίγει αντικειμενικά τον δρόμο για τη θεσμική 
αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών μας 
παροχών. Επιπλέον, ο προβληματισμός και η 
συζήτηση που διεξήχθη και για την Εισφορά 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.), προδι-
κάζει την κατάργηση και αυτής της παράνομης 
κράτησης, σε σύντομο χρόνο. Μετά τα παρα-
πάνω, αναμένεται η συνεδρίαση του Συμβου-
λίου Ασφάλισης και του Γενικού Συμβουλίου 
της ΤτΕ, εντός του μηνός, για την υλοποίηση 
της σχετικής πρότασης αναδρομικά από τον 
Ιούνιο του 2015. 
Το Σύστημα Ασφάλισης Προσωπικού της ΤτΕ, 
το οποίο λειτουργεί χωρίς καμιά επιβάρυνση 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, καλείται πλέον 
να αποκαταστήσει την παραβιασθείσα θεσμική 
νομιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος στο 
χώρο μας. 	
Η επίμονη στάση των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” για την 
υπεράσπιση της θεσμικής ανεξαρτησίας της 
ΤτΕ, αποδίδει καρπούς.  
Εκείνοι που χαρακτήριζαν ανέφικτο μαξιμαλι-
σμό την επιμονή μας για την κατάργηση των 
μνημονιακών περικοπών, σήμερα παίρνουν 
απάντηση. Δυστυχώς η πλειοψηφία του 
Σ.Σ.Τ.Ε., ποτέ δεν ενστερνίστηκε τη θεσμική 
ανεξαρτησία που διέπει τη λειτουργία της ΤτΕ 
και του ασφαλιστικού μας συστήματος. 

Καλούμε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους 
στη συνάντηση της Κίνησης των   
«ΕΝ  ΔΡΑΣΕΙ»  την Τετάρτη 18 
Οκτωβρίου, στις 11.00 το πρωί, στη 
Λέκκα 23 - 25,  2ος όροφος, για να 
ενημερωθούν για όλες τις σημαντικές 
τελευταίες εξελίξεις! 
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 Δράσεις  -      
    Αντιδράσεις 
Ενημερωτικό Δελτίο 

της Κίνησης 
“ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Λέκκα 23-25 (2ος όροφος) 
Αθήνα 10562 

 
Περιμένουμε, από όλους τους 
συναδέλφους, άρθρα, 
σχόλια, απόψεις, ρεπορτάζ, 
φωτογραφικό υλικό. 

 

Email: 
 endrasi.ste@gmail.com 
Ιστολόγιο:    
http://endrasi-ste.blogspot.com 
 
ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΕ:  
ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 
ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 

 
Η οικονομική σας υποστήριξη 

εξακολουθεί να είναι 
αναγκαία και απαραίτητη για 

την 
καλύτερη επικοινωνία μας 

μαζί σας 
Πληροφορίες:  
Ελένη Μελισσείδου  
Τηλ. 6972410942 

 
Για την παρούσα έκδοση 
συνεργάστηκαν: 
Κώστας Ευσταθίου        
Φωφώ Καραφωτιά      
Γιώργος Κουλούρης          
Τίνα Κουρκουτσάκη           
Εύα Κωνστανταράκη 
Ελένη Μελισσείδου  
Γρηγόρης Μπελίτσος 
Αγγελική Μπουλαλά      
Βίκυ Νικολοπούλου     
Γιώργος Φλεμετάκης      
  

 

ΣΧΟΛΙΑ	ΚΑΙ	ΑΠΟΡΙΕΣ	
1. Δηλαδή, από όσα αναφέρονται στην ανακοίνωσή μας Νο 10, το 
μόνο που ενόχλησε και προβλημάτισε το Προεδρείο του Σ.Υ.Τ.Ε.!! 
ήταν η γνώση μας για την ημερομηνία σύγκλησης του Νομικού 
Συμβουλίου της ΤτΕ;; 

2. Οι συντάκτες της ανακοίνωσης της Αναγεννητικής Πρωτοβου-
λίας διαφωνούν αρχικά με τη στάση του Προεδρείου, επικαλού-
μενοι επιχειρήματα με τα οποία συμφωνούμε. Δέσμιοι όμως της 
συμφωνίας τους με την πλειοψηφία για τη μεταφορά ποσοστού 
12% της επικουρικής στο Πρόγραμμα, μας κατηγορούν με 
επιχειρήματα που δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική.  Άραγε  τους 
είναι τόσο δύσκολο να συνταχτούν σε κοινή δράση με τους “ΕΝ 
ΔΡΑΣΕΙ” για τα προβλήματα των συνταξιούχων μας;;  

Με ειλικρίνεια τους λέμε πως ο συνδικαλιστικός δρόμος των ίσων 
αποστάσεων τους αδικεί και τους οδηγεί σε αδιέξοδα μονοπάτια… 

ΑΣ	ΞΑΝΑΒΡΕΘΟΥΜΕ	ΠΡΙΝ	ΝΑ	ΕΙΝΑΙ	ΑΡΓΑ….	
Στην τελευταία κοινή συγκέντρωση εν ενεργεία και συνταξιούχων 
συναδέλφων της Ε.Τ.Ε., περιφερόμενος στα διάφορα πηγαδάκια 
των τραπεζοϋπαλλήλων άκουγες διάφορες συζητήσεις όπως: 
«Πόσα χρόνια έχω να σε δω; δεκαπέντε;», «Πότε βγήκες κι εσυ 
στη σύνταξη;  Τώρα….. επτά χρόνια» και άλλα τέτοια σχετικά. 
Η συγκέντρωση δημιουργούσε την εντύπωση ότι οι άνθρωποι 
αυτοί, που ήταν συνάδελφοι για χρόνια στο ίδιο κατάστημα ή στην 
ίδια υπηρεσία, είχαν χάσει επαφή και τώρα, με αφορμή τον 
κίνδυνο περικοπής των συνταξιοδοτικών και υγειονομικών τους 
παροχών, βρέθηκαν ξανά. Προφανώς δεν είχαν καμία επαφή 
τόσα χρόνια με τα τεκταινόμενα στον χώρο τους και τώρα, που 
συνειδητοποίησαν το πρόβλημα, αναστατώθηκαν και κινητο-
ποιήθηκαν. Μακάρι να μην  είναι αργά! 
Με αφορμή αυτά, σκέφτηκα τα δικά μας. Πέρα από τα προβλή-
ματα που μπορεί να έχει ο καθένας, η πολιτική της πλειοψηφίας 
του Συλλόγου μας (κατάργηση των μηνιαίων ενημερωτικών 
συγκεντρώσεων, συνεδριάσεις του Δ.Σ. αραιά και που, χωρίς 
κλίμα και διάθεση για διάλογο και δημοκρατική συζήτηση), η μη 
συμμετοχή των συναδέλφων στις συγκεντρώσεις, στις εκλογές 
κ.λ.π., περιορίζει την ενημέρωση, επιτρέπει την αυθαιρεσία, 
υποβαθμίζει την εκπροσώπηση, περιορίζει τις διεκδικήσεις, 
παγιώνει τις μνημονιακές περικοπές. Επιτρέπει στη Διοίκηση και 
στην Πολιτεία να σκέφτονται και να  υλοποιούν νέες επιβαρύνσεις. 

        Γνώση,	Αγώνας,	Δικαίωση	
Η γνώση σε κάθε έκφανση της ζωής μας, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την τοποθέτηση απέναντι στα εκάστοτε προβλή-
ματα και διλήμματα και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Για τον 
καθένα μας ξεχωριστά, αποτελεί καθήκον και υποχρέωση η 
πολύπλευρη ενημέρωση, ώστε απαλλαγμένοι από μικροσυμ-
φέροντα και μικροπολιτικές, να τοποθετούμαστε  απέναντι στις 
προκλήσεις. Στην κρίσιμη σημερινή συγκυρία, καλούμαστε να 
αναδείξουμε και να προασπίσουμε το θεσπισμένο, καταστατικά 
και νομοθετικά,  συνταξιοδοτικό μας καθεστώς. Σε όλα αυτά δεν 
χωρούν διαφορετικές ερμηνείες, αλλά μια και μοναδική: Αγώνας 
και Δικαίωση. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού…          
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ΓΙΑΤΙ		ΛΕΜΕ	ΟΧΙ	ΣΕ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ			
ΠΟΣΟΣΤΟΥ	12%		ΤΗΣ	ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ	ΣΤΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ		

Φαίνεται πως όσοι προτείνουν τη μεταφορά ποσοστού 12% της επικουρικής στο 
Πρόγραμμα, αγνοούν πως το Μέρισμα - Επικουρική ΟΛΩΝ των ασφαλισμένων πριν την 
1.1.1993, εδράζεται ΝΟΜΙΚΑ στις ΣΣΕ 1948 και 1951, με τις οποίες αδιαλείπτως, από 
το 1966, καταβάλλεται στους συνταξιοδοτούμενους Μέρισμα, ως προσθετή μετεργασιακή 
παροχή, το 36% των συνταξίμων αποδοχών τους ή  το 45% της δικαιούμενης σύνταξης. 
Ακόμα και μετά τον διαχωρισμό του Μερίσματος σε 20% και 16% (Επικουρική και 
Πρόγραμμα αντίστοιχα), και όχι τη μεταφορά, η υποχρέωση ενιαίας καταβολής 
Μερίσματος από 36%, για τους παλιούς ασφαλισμένους, παραμένει και δεν 
αμφισβητήθηκε ούτε από τα κείμενα του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ, ούτε από την 
απόφαση του Γ.Σ., πολύ περισσότερο από την αποτυπωμένη άποψη των αρμοδίων της 
Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και της κ. Α. Πετρόγλου. 

Στη συνέχεια, γίνεται είσοδος στο Πρόγραμμα των ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993, 
χωρίς ρητή σύνδεση με το Νομικό καθεστώς των παλιών ασφαλισμένων και την 
υποχρέωση καταβολής και σε αυτούς συνολικά του αδιαλείπτως καταβαλλόμενου 36%!! 
Ουσιαστικά το Πρόγραμμα που θεμελιώθηκε στις 25.6.2013, για να καλύψει σταδιακά τις 
απώλειες των ήδη συνταξιούχων από τις περικοπές, μετατρέπεται ευκρινώς για τους 
νέους ασφαλισμένους σε ένα νέο νομικά μόρφωμα, ξεχωριστό από το παλιό Μέρισμα 
και τις υποχρεώσεις των ΣΣΕ 1948 και 1951!! Σε αυτό το μόρφωμα, λοιπόν, θέλουν να 
μεταφέρουν ένα ακόμα ποσοστό 12% του παλιού Μερίσματος-Επικουρικής, με ¨δόλωμα¨ 
κάποια ευρώ για τους παλιούς ασφαλισμένους. Η ΤτΕ με τον ν. 3863/2010 ανέλαβε τις 
συνταξιοδοτικές παροχές του τέως Μετοχικού Ταμείου και όχι του Προγράμματος, τις 
οποίες στη συνέχεια τις κατέστησε και δικές της Καταστατικές διατάξεις!! Επομένως, ενώ 
η ΤτΕ σήμερα, για τους ασφαλισμένους πριν την 1.1.1993, είναι Καταστατικά δεσμευμένη 
για την καταβολή του 36%, η πλειοψηφία μαζί με την Αναγεννητική Πρωτοβουλία μας 
προτείνουν να αποδεχθούμε τη μεταφορά του 12% στο νέο νομικά μόρφωμα, δηλαδή στο 
¨νέο Πρόγραμμα¨, και στη διαμόρφωση του εξής σχήματος:  

1. Επικουρική 8% από 20% που είναι σήμερα και αυτό το ποσοστό (8%) θα παραμένει 
υπό την Καταστατική εγγύηση της ΤτΕ και  

2. 28% στο ¨νέο Πρόγραμμα¨, που θα έχει την εγγύηση του ειδικού κεφαλαίου που είχε 
προβλεφθεί για το 16% των παλιών ασφαλισμένων κατά το διαχωρισμό της 25.6.2013.  

Η χορήγηση του 28% θα στηρίζεται στα αποτελέσματα των ετήσιων αναλογιστικών 
μελετών και όχι στο Καταστατικό της ΤτΕ και τον νόμο 3863/2010!!! Μάλιστα 
δημιουργείται επί πρόσθετα η εξής παραδοξότητα: Με εισφορές ασφαλισμένου και 
εργοδότη 6% (3%+3% αντίστοιχα), θα χορηγείται 8% επικουρική και με εισφορές 4,4% 
(2,2% και 2,2% αντίστοιχα), θα χορηγείται ¨νέο Πρόγραμμα¨ 28%!!   

Πραγματικά απορούμε, πως παλιοί συνδικαλιστές δεν βλέπουν το κίνδυνο μιας 
αντίστοιχης στάσης όπως αυτής σήμερα της εργοδοσίας της Ε.Τ.Ε. από ένα 
μελλοντικό Διοικητή της ΤτΕ, να πει δηλαδή ότι δεν βγαίνει το Πρόγραμμα και ελάτε να 
συζητήσουμε… Εμείς τι θα προτάξουμε τότε για να αντικρούσουμε τις αιτιάσεις της άλλης 
πλευράς;; ΄Οτι δεν καταλαβαίναμε πως όταν αποδεχόμαστε την παραδοξότητα του 4,4% 
να χορηγεί μεγαλύτερο μέρισμα από το 6% και απεγκλωβίζαμε τον εργοδότη μας από τις 
Καταστατικές του υποχρεώσεις, του παρείχαμε εμμέσως αυτή την ευχέρεια;; Εκτός αν 
βλέπουμε μόνο την τσέπη μας για τα επόμενα λίγα χρόνια και όχι το μέλλον το δικό μας 
και όλου του προσωπικού της ΤτΕ όπως έκαναν οι παλιότεροι συνάδελφοί μας.  

Ασφαλώς και υπάρχει πρόταση και πρέπει το Πρόγραμμα να μετατραπεί στο Μέρισμα 
της δικής μας εποχής, με ενιαία Καταστατική ευθύνη της Τράπεζας για παλιούς και νέους 
ασφαλισμένους. Αυτή θα κατατεθεί στον αναγκαίο διάλογο που πρέπει να γίνει, πολύ 
σύντομα, μετά και την εξαίρεση της ΤτΕ από τους Φ.Κ.Α. του άρθρου 51,παρ.1, εδαφ. β 
του ν.4387/2016, που συγκρότησαν τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ.   
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Ούτε	στο	Ταμείο	Υγείας		επιθυμούν	
ενωτική		λειτουργία	

Τη λογική του παραταξιακού διαχωρισμού, 
ακολουθεί η πλειοψηφία και για θέματα που 
αφορούν το Ταμείο Υγείας.  

Τους τελευταίους μήνες, υπάρχει κατακλυσμός 
γεγονότων  στον χώρο  του Ταμείου. Κόσμος 
πάει και έρχεται στο παράρτημα της 
Θεσσαλονίκης, ο οδοντίατρος απολύεται, ο 
προϊστάμενος λογιστηρίου έχει τεθεί σε 
διαθεσιμότητα. Πολλά ακούγονται, αλλά πέπλο 
σιωπής σκεπάζει τα θέματα αυτά στον Σ.Σ.Τ.Ε.. 
Ακόμα και στον ευαίσθητο αυτόν χώρο, η 
πληροφόρηση και η συλλογική λειτουργία, 
αντιμετωπίζονται με μέτρο το παραταξιακό 
συμφέρον. Η μετάβαση στη Θεσσαλονίκη και η 
συζήτηση με τους συναδέλφους, αποτέλεσε 
προνόμιο της πλειοψηφίας!! Η εκλεγμένη 
εκπρόσωπος των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” στο Τ.Υ., 
αποκλείσθηκε από τις διαδικασίες. Μάλιστα, τα 
σχετικά έξοδα μετάβασης και παραμονής, στη 
Θεσσαλονίκη, της εκλεγμένης εκπροσώπου της 
πλειοψηφίας καλύφθηκαν εκ των υστέρων από 
τον Σ.Σ.Τ.Ε.!! Είναι δυνατόν να ισχυριστεί κανείς 
πως ήταν θέμα κόστους ο αποκλεισμός της 
εκπροσώπου μας από τη Θεσσαλονίκη 
προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη και 
σφαιρική εικόνα;; Δυστυχώς και η λογική 
διαχείρισης των θεμάτων στο Τ.Υ. όλα αυτά τα 
χρόνια, υπηρετεί παραταξιακούς σκοπούς…  

  

 ΑΣ	ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ	ΚΑΙ	ΑΣ	ΣΥΜΟΡΦΩΘΟΥΝ…	
Σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. εγκρίνονται  βοηθήματα με ελλιπή 
δικαιολογητικά ή χωρίς κανένα παραστατικό δαπανών, που γνωστοποιούνται στους 
συμβούλους, που δεν είναι στο Προεδρείο,  την παραμονή της συνεδρίασης ή την ίδια μέρα 
του Δ.Σ.. 

Στην τελευταία έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (δεν διαβάστηκε στην Γενική Συνέλευση 
αφού αυτή ουσιαστικά δεν έγινε), χαρακτηριστικά  αναφέρονται: 

«….Η Επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα των συναδέλφων, διαβιβάζει τις αιτήσεις στο Τ.Υ. και 
μαζί με την έκθεση της κοινωνικής λειτουργού, διαμορφώνει αναλυτικό και τεκμηριωμένο 
σημείωμα προς το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., το οποίο αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Η ανωτέρω 
διαδικασία δεν τεκμηριώνεται ότι τηρείται, καθώς δεν υπάρχουν πρακτικά της Επιτροπής, 
ούτε υπογεγραμμένες εισηγήσεις της. Υπάρχει μόνο συνοπτική εισήγηση του Ταμία του 
Σ.Σ.Τ.Ε., Προέδρου της Επιτροπής, άλλοτε συνοδευόμενη από πλήρη δικαιολογητικά και 
άλλοτε από περιορισμένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν βρέθηκε  σχετική έκθεση της 
κοινωνικής λειτουργού, ενώ σε άλλες δεν υπήρχε η πλήρης τεκμηρίωση της οικονομικής 
δυνατότητας του αιτούντος». 

Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” καταψηφίζουμε τέτοιες πρακτικές  που συμβαίνουν στο χώρο μας, γιατί 
λειτουργούν ως ρουσφέτια, που συμβάλουν στη διαμόρφωση πλειοψηφιών, και όχι ως 
πραγματικός θεσμός αλληλεγγύης.   

 Παρατηρήσεις	ενός	συναδέλφου	
στην	ανακοίνωση	Νο	7	του	Σ.Σ.Τ.Ε.

	
1. Για να στείλει το θέμα στο Νομικό 
Συμβούλιο ο Διοικητής,  στηρίχτηκε στις 
αγωγές των συναδέλφων, και ξέρουμε 
πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί. 

2. Το Νομικό Συμβούλιο έχει 
υποχρέωση να ενημερώσει για τις 
αποφάσεις του, πρωτίστως αυτούς που 
έχουν κάνει τις αγωγές, διότι για αυτό το 
λόγο και μόνο συνεδρίασε κατ΄ εντολή 
του Διοικητή. 

3. Το σίγουρο είναι ότι στη σημερινή 
δύσκολη οικονομική κατάσταση, ένας 
εργοδότης, δεν θα στηριχτεί σε ένα 
συνδικαλιστικό όργανο για να αποφα-
σίσει την κατάργηση των μνημονιακών 
νόμων, αν δεν υπάρχουν τεκμηριω-
μένες αγωγές, που το Προεδρείο του 
Συλλόγου ποτέ δεν δέχτηκε να κάνει.  

Μόνο θυμό λοιπόν μπορεί να 
προκαλέσει η ανακοίνωση αυτή του 
Συλλόγου μας, για να δικαιολογήσει 
την αδράνειά του για το συγκεκριμένο 
θέμα, αφού άπαντες ξέρουν ότι εδώ 
και αρκετούς μήνες διαλαλούσαν ότι 
δεν πρόκειται να καταργηθούν οι 
μνημονιακοί νόμοι. 
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				ΤΟ…	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ	ΤΗΣ	ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ	
		ΤΟΥ	ΝΟΜΙΚΟΥ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΤΗΣ	ΤτΕ	
	
Το φετινό καλοκαίρι, μετά από εντολή του κ. 
Διοικητή, έγιναν χρήσιμες επαφές του εκπρο-
σώπου των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, με τους Διευθυντή 
και Αναπληρωτή  Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Νομικών Υπηρεσιών, στις οποίες:  
α) διευκρινίσθηκε πως για τη Διοίκηση της ΤτΕ 
δεν υπάρχει θέμα ανάθεσης της διαχείρισης 
συνταξιοδοτικών παροχών σε φορείς εκτός της 
Τράπεζας (ασφαλιστική εταιρεία), και  
β) εκτέθηκαν οι εκατέρωθεν απόψεις επί των 
εκκρεμών θεμάτων (μνημονιακές κρατήσεις, 
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και 
ΗΔΙΚΑ), και στη συνεχεία ζητήθηκαν και εστά-
λησαν από τον εκπρόσωπό μας, για τα θέματα 
αυτά, εμπεριστατωμένα σημειώματα. Αντίστοι-
χες συζητήσεις έγιναν και με τον συνάδελφο κ. 
Α. Μπαλασκώνη. 
 
Η θετική αντίδραση της Διοίκησης για τα 
εκκρεμή θέματα των συνταξιούχων δεν προέ-
κυψε στο απόλυτο κενό… 
Υπενθυμίζουμε: 
 Την αποστολή, προς τον κ. Διοικητή, στο 
τέλος Μαΐου 2017, της εξώδικης διαμαρτυρίας 
των τριών συναδέλφων (Δασκαλάκη Νικόλαου, 
Παπαμάργαρη Θεοχάρη και Στρίμπερη 
Θεόδωρου). 
 Την αποστολή, προς τον κ. Διοικητή, στο 
τέλος Ιουνίου 2017, της ειδικής επιστολής του 
συνταξιούχου Μπαλασκώνη Ανδρέα για τα 
συνταξιοδοτικά μας θέματα. 
 Την υποβολή, προς τον κ. Διοικητή με 
κοινοποίηση στους κ.κ. Υποδιοικητές, στις 
25.7.2017, ενός πρόσθετου υπομνήματος 
υπογεγραμμένου από δεκάδες συναδέλφους.  
 Την υποβολή  στη Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Οργάνωσης δεκάδων αιτήσεων 
συναδέλφων συνταξιούχων για την άμεση 
διακοπή της Εισφοράς Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.), ειδικά μετά και την 
απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 244/2017, η 
διασταλτική ερμηνεία της οποίας αντικειμενικά 
μας αφορά. 
 Τις εκατοντάδες αγωγές που έχουν 
κατατεθεί. 
Προσπαθήσαμε λοιπόν, και αξιοποιήσαμε το 
βήμα ουσιαστικού διαλόγου που δικαίως 
κερδίσαμε.  
Αναμένουμε, συνάδελφοι, τις εξελίξεις, αλλά 
δεν εφησυχάζουμε και συνεχίζουμε!! 

ΕΝ	ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ	
Η πραγματικότητα, που έχει δημιουργήσει για 
την ΤτΕ ο ν. 4387/2016, δεν μπορεί πλέον 
να αγνοείται, προς εξυπηρέτηση παραταξια-
κών και κομματικών σκοπιμοτήτων. Είμαστε 
μάλιστα πεπεισμένοι, πως αν η πλειοψηφία 
του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., στη συνεδρίαση της 
27.9.2017 (μια βδομάδα πριν τη σύγκληση 
του Νομικό Συμβούλιο της ΤτΕ), είχε υιοθε-
τήσει την πρότασή μας να αποφασιστούν 
ΟΜΟΦΩΝΑ οι θέσεις του Σ.Σ.Τ.Ε. για τα θέ-
ματα που συζητήθηκαν στο Ν.Σ. της ΤτΕ, 
αντί να συνεδριάζει, ουσιαστικά με μοναδικό 
θέμα τις ¨Αρνητικές εξελίξεις στον Λ.ΕΠ. 
Ε.Τ.Ε.¨, λες και είμαστε εκλεγμένοι των 
συνταξιούχων της Ε.Τ.Ε. και όχι της ΤτΕ, 
θα είχαμε ήδη ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Τι 
περισσότερο όμως θα μπορούσε να περιμέ-
νει κανείς από αυτούς που στο όνομα της 
κομματικής δικαίωσης, αντί να προβάλλουν 
και να διεκδικούν αυτά που σήμερα θεσμικά 
προκύπτουν για τους συνταξιούχους μας, 
περίμεναν σιωπηροί στη γωνία … και μόνο 
εκ των υστέρων όταν είδαν πως το αποτέλε-
σμα είχε πλέον δρομολογηθεί, έσπευσαν να 
εκδώσουν ανακοίνωση!!  
Νομίζουμε πως μετά τις παραπάνω εξελίξεις, 
θα έχει κατανοηθεί η προεκλογική σκοπιμό-
τητα των επιχειρημάτων της πλειοψηφίας, η 
κινδυνολογία και ο φόβος που σπέρνει για 
κάθε δίκαιη διεκδίκηση.  
Η ζωή έχει αποδείξει πως όταν δεν διεκδικείς 
το δίκιο σου συνολικά, δεν μπορείς να κρατη-
θείς εκεί που βρίσκεσαι… Θα υποχωρήσεις 
ακόμα πιο κάτω. 
Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” δεν υιοθέτησαν μια τέτοια 
ηττοπαθή αντίληψη, επέμειναν στη θεσμική 
υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της ΤτΕ και 
του προσωπικού της και δικαιώθηκαν.  
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Μήπως	άλλες	ήταν	οι	προσδοκίες		
της		πλειοψηφίας;;	

Το Προεδρείο  του Σ.Σ.Τ.Ε., στην προσπά-
θειά του να αποσιωπήσει το γεγονός πως 
σύρθηκε στην πρόσφατη απόφαση του 
Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ, για κατάργηση 
των μνημονιακών κρατήσεων, στην  τελευ-
ταία (Νο 7) ανακοίνωσή του, μας πλη-
ροφορεί λοιπόν δημοσίως, πως γνώριζε από 
τις 12.9.2017 για την επικείμενη συνεδρίαση 
του Ν.Σ. στις 3.10.2017. Αμφιβάλλει κανείς 
πως το Προεδρείο γνώριζε και για τις 
αλλεπάλληλες συναντήσεις του εκπροσώπου 
μας με τους Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Νομικών Υπηρεσιών και τον Αναπληρωτή 
του και τα αντίστοιχα σημειώματα που έθεσε 
προς τους αρμοδίους και τον ίδιο τον κ. 
Διοικητή;;  

Για εκείνα όμως που πρέπει να απολογηθεί 
το Προεδρείο είναι: 1. Τι έπραξε και πως, για 
το θετικό αυτό αποτέλεσμα, όταν αρνήθηκε 
και να το συζητήσει στη συνεδρίαση του 
Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. της 27.9.2017, ασχoλού-
μενο μοναδικά με τις αρνητικές εξελίξεις στην 
Ε.Τ.Ε.,  και όχι με τα δικά μας θέματα!!  
2. Γιατί απέκρυψε από το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. 
πως συνεδρίασε η επιτροπή στις 12.9.2017, 
στην οποία συμμετείχε, χωρίς να έχει 
προηγηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
Σ.Σ.Τ.Ε. του οποίου είναι εκπρόσωποι και τις 
θέσεις του οποίου υποτίθεται πως 
μεταφέρει!!  

Δικαιούται επομένως ο κάθε συνάδελφος να 
αναρωτιέται: «μήπως η σιγή ασυρμάτου που 
επέδειξε, εξέφραζε και την προσδοκία της 
πως τελικά δεν θα προέκυπτε θετικό 
αποτέλεσμα»;;!!  

Κρούουν	ανοικτές	θύρες…	
Εντελώς άστοχη και μικροπολιτική, είναι η 
δήθεν έκκληση της Α.Π να  συζητήσουν και 
να συμφωνήσουν οι σύμβουλοι Γοζαδίνος- 
Ευσταθίου!! ΟΙ  διαφωνίες  των “ΕΝ ΔΡΑ-
ΣΕΙ”  δεν υπήρξαν ποτέ προσωπικές και 
αποδεδειγμένα ποτέ δεν αρνήθηκαν την 
ενότητα και τη συνεργασία. Εξ άλλου πρό-
σφατη και δημόσια είναι η πρότασή μας, που 
είναι πάντα επίκαιρη, για  Αναλογικό - 
Αντιπροσωπευτικό  Προεδρείο, με συμφω-
νία πάνω σε ένα κοινό πλαίσιο  διεκδικήσεων 
των δικαιωμάτων μας Θα είχε μάλιστα

Οι	εξελίξεις	στην	Ε.Τ.Ε.	απογυμνώνουν	
την	πλειοψηφία	

Με αφορμή τις εξελίξεις στον Λογαριασμό 
Επικουρικής του Προσωπικού της Ε.Τ.Ε. 
(Λ.ΕΠ.Ε.Τ.Ε.), η πλειοψηφία του Σ.Σ.Τ.Ε. αντί 
αυτοκριτικής, τις θεωρεί  ευκαιρία για ένα νέο 
κύκλο κινδυνολογίας και τρομοκρατίας των 
συνταξιούχων μας. Πιστεύει πως οι συνά-
δελφοί μας μέσα σε αυτό το κλίμα, δεν θα 
αναρωτηθούν και δεν θα θέσουν τα απλά 
ερωτήματα που προκύπτουν: 

1. Πώς η Ε.Τ.Ε. των τόσων προβλημάτων, 
ανεγνώριζε τις εξ ιδιωτικού συμφωνητικού 
υποχρεώσεις της, και απέδιδε κανονικά μέχρι 
σήμερα τα 14 μερίσματα του 36% των 
συντάξιμων αποδοχών στους συνταξιούχους 
της, και εμείς που είχαμε θεσμικά, (καταστατικά 
και νομοθετικά) κατοχυρωμένες από ΣΣΕ 
παροχές, σπεύδαμε την ίδια ώρα  να τα 
μειώσουμε σε 12;;!!                                               
 2. Αφού οι συνταξιούχοι της Ε.Τ.Ε. αντιμετω-
πίζουν την άρνηση του εργοδότη τους να συνε-
χίσει να εφαρμόζει τις ιδιωτικού δικαίου υπο-
χρεώσεις της στο Λ.ΕΠ.Ε.Τ.Ε., εμείς γιατί 
τρομοκρατούμε τους συναδέλφους;; ΄Εχουμε 
παρόμοιο πρόβλημα στη δική μας Τράπεζα και 
δεν το γνωρίζουμε;;  
Ειλικρινά αναρωτιόμαστε,  τι επιδιώκει μέσα 
από την τρομοκρατία, η πλειοψηφία του 
Σ.Σ.Τ.Ε., όταν είναι πολύ πρόσφατος ο ν. 
4387/2016 που μας εξαιρεί ρητώς από το 
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και 
Εφάπαξ παροχών (ΕΤΕΑΕΠ);;!! Θέλει 
απλώς να κρύψει τις ευθύνες της που αδιαμα-
ρτύρητα συμφώνησε με την περικοπή των 
Δώρων και του Επιδόματος Αδείας ή θεωρεί τις 
εξελίξεις στην Ε.Τ.Ε. ως ευκαιρία, που θα 
διευκολύνει τη μεταφορά ποσοστού επικου-
ρικής στο Πρόγραμμα και την επαναφορά στη 
συνέχεια της πρότασης για ανάθεση της 
διαχείρισης του Προγράμματος στην Ιδιωτική 
Ασφάλιση;;!!  


