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       Αθήνα,  27 Δεκεμβρίου  2017 

 
Η ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΕΙΝΑΙ  ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ  

               ΑΣ ΜΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΤΗ ΛΥΣΗ … 
  

Συνάδελφοι, 

Το προεδρείο, με ανακοίνωσή του, με υπογραφή μάλιστα του Δ.Σ. το οποίο ουδέποτε 

συνεδρίασε, μας ενημερώνει για τη συνάντηση Προέδρων, Αντιπροέδρων και 

Γραμματέων των Σ.Σ.Τ.Ε. και Σ.Υ.Τ.Ε. (δηλαδή μόνο των παρατάξεων 

ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ), με τη  Διοίκηση (Διοικητή και Υποδιοικητή). Το μεγαλύτερο μέρος 

αυτής της ανακοίνωσης,  αφιερώνεται  στους λόγους που κατ΄ αυτό πρόβαλε η 

Διοίκηση, για να δικαιολογήσει την απροθυμία της να άρει, προς το παρόν, τις 

κρατήσεις. Εκφοβισμοί και απειλές, με αναφορά στην κυβερνητική πολιτική, την 

Τρόικα, την Επίτροπο του Δημοσίου, μέχρι και τον κίνδυνο ότι «η κυβέρνηση μπορεί 

ανά πάσα στιγμή να νομοθετήσει και να εντάξει τους συνταξιούχους της Τράπεζας στο 

ίδιο καθεστώς με τους υπόλοιπους συνταξιούχους της χώρας» και μάλιστα το τελευταίο 

δια στόματος Διοικητή!!  

Αλήθεια αυτοί που μας τα μεταφέρουν, τι αντέτειναν σε όλα αυτά;; Ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου ενημέρωσε τη Διοίκηση για εκείνη την ομαδική αγωγή, που απειλούσε (μετά 

από έξη χρόνια αδράνειας) ότι θα καταθέσει;;  

Ειλικρινά αναρωτιόμαστε σε ποιους απευθύνονται με τέτοιου είδους επιχειρήματα και 

απειλές;; 

Δεν ήταν η σημερινή κυβέρνηση που μας εξαίρεσε από το τρίτο μνημόνιο 

(ν.4336/2015), και από τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο, γιατί λοιπόν να μας εντάξει 

στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ, όπως μας απειλούν;; Θεωρούν πως οι συνταξιούχοι 

ξεχάσαμε πως, από το 2011 έως και το 2015, έγινε η μεγάλη ληστεία στις συντάξεις 

μας, με την πλήρη δική τους σιωπή και συνενοχή;;   

Τι εξυπηρετεί η αναφορά της τρίτης αξιολόγησης, που δημοσιεύθηκε στις 10.12.2017  

και αφορά τον γενικό λογαριασμό Κοινωνικής Ασφάλισης, και ΟΧΙ την ΤτΕ, η οποία 

έχει εξαιρεθεί από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ;;  

Γιατί επαναφέρουν τις δήθεν κυβερνητικές παρεμβάσεις, που εμποδίζουν τον  Διοικητή 

να  εφαρμόσει τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ;; Ισχύει ή δεν ισχύει η 

έγγραφη απάντηση του Διοικητή στις 13.11.2017, ότι ήταν  κοινή απόφαση του ιδίου και 

του αρμόδιου Υποδιοικητή, να παγώσει προς το παρόν η άρση των περικοπών;;  

Γιατί ο Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας του Ευρωσυστήματος θυμάται τη θεσμική 

ανεξαρτησία της ΤτΕ, όταν αποφασίζει να εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στην 

κυβερνητική πολιτική, αλλά την ξεχνά, όταν αναφέρεται στις υποχρεώσεις της 

Τράπεζας προς το προσωπικό της (τους νυν συνταξιούχους), προφασιζόμενος το 

Δημόσιο και την κυβέρνηση;;!!  Ποιος εμπαίζει ποιον;; 

Γιατί η δράση του συμβούλου μας, να ενημερώσει τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της 

ΤτΕ, προκειμένου να παραλάβουν το εξώδικο εξήντα (60) συναδέλφων σχετικά με το 

επίδικο θέμα, χαρακτηρίζεται εξωθεσμική;; Τα μέλη του Γ.Σ. δεν πρέπει να γνωρίζουν  



τις  ευθύνες τους, όταν και εάν  συναινούν ώστε η ΤτΕ να μη εκπληρώνει τις 

Καταστατικές της υποχρεώσεις;;  

Γιατί και με ποιο τρόπο, οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” υπονομεύσαμε την προσπάθεια  του 

Συλλόγου να διεκδικήσει σθεναρά την άρση των περικοπών και την επιστροφή των 

αναδρομικών;;  

Μήπως αναφέρονται στο ότι δεν συναινούμε στην παρανομία της μεταφοράς 

ποσοστού 12% επικουρικής του πρώην Μετοχικού στο Πρόγραμμα, που είναι ο εν 

δυνάμει προθάλαμος της ιδιωτικής ασφάλισης;; Δεν λένε βέβαια τίποτα, αν στη 

συζήτηση με τη Διοίκηση τέθηκε το θέμα της μεταφοράς, παρά το ότι  δεν είχε 

συζητηθεί και αποφασισθεί κάτι σχετικό στην κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. των Σ.Σ.Τ.Ε 

και Σ.Υ.Τ.Ε..  

Τελικά ποιος και τι είπε, τι και πως τέθηκε, από ποιόν και γιατί απειλούμεθα;; Ποιός θα 

το ξεκαθαρίσει;; Μήπως γι αυτό δεν θέλουν την παρουσία των υπολοίπων, πλην του 

προεδρείου (δηλαδή μόνο των ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ), στις συναντήσεις αυτές;;  

Ας γνωρίζουν λοιπόν όλοι, όσοι εμπλέκονται στη συνέχιση των παράνομων 

κρατήσεων, πως μετά και τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ, 

στοιχειοθετείται πλέον το αδίκημα του δόλου και της μη χρηστής διοίκησης, 

όλων όσων παραβιάζουν τις Καταστατικές αρχές λειτουργίας μιας ειδικού σκοπού Α.Ε., 

μιας Κεντρικής Τράπεζας του Ευρωσυστήματος. 

 

Συνάδελφοι, 
Αν οι εραστές της ιδιωτικής ασφάλισης, όσο ψηλά και αν βρίσκονται μέσα στην ΤτΕ, 

ελπίζουν πως με τη συνεχή αναβολή υλοποίησης των αποφάσεων του Νομικού της 

Συμβουλίου θα μας λυγίσουν, είναι γελασμένοι. Γι αυτό, ας μην τιμωρούν τους 

συναδέλφους αρνούμενοι να επιστρέψουν άμεσα στη νομιμότητα. Πρέπει η Διοίκηση 

και τα όργανά της, να πάρουν θέση και να μην αφήνουν την όποια πληροφόρηση ή 

παραπληροφόρηση για τις απόψεις τους, στους μέχρι πρόσφατα  σιωπηλούς 

εκπροσώπους του Συλλόγου Συνταξιούχων. 

 

Η πρόταση, που αποτελεί τη μόνη θετική διέξοδο και πρέπει ΟΛΟΙ να την 

αποδεχθούμε, μαζί με τον ερχομό του νέου έτους, είναι:  

Άμεση άρση των μνημονιακών κρατήσεων, συμφωνία του τρόπου επιστροφής των 

αναδρομικών και εξέταση, εντός τακτής προθεσμίας, της προσαρμογής των 

συνταξιοδοτικών παροχών κύριας σύνταξης και μερίσματος (επικουρική+ πρόγραμμα), 

με βάση τα καταστατικά των πρώην Ταμείων και τις γενικότερες διατάξεις νόμων. Έτσι 

θα σταματήσει η πολιτική του ¨έναντι σύνταξης¨ και θα αποκατασταθεί πλήρως η 

νομιμότητα στην ΤτΕ. 

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ  

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ 2018  


