Πέμπτη 14.6.2018, στη Λέκκα 23/25, 11.00 π. μ.
Συζητάμε δημόσια και αποφασίζουμε για τα συμφέροντά μας
Οι εξελίξεις τρέχουν… Έλα και εσύ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 36
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018

Μας επιβεβαιώνουν και προσπαθούν να κρυφτούν…
Συνάδελφοι,
Η πλειοψηφία (ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ) του Σ.Σ.Τ.Ε., με την 21/23.5.2018 ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνει
πλήρως τα όσα υποστηρίξαμε στις ανακοινώσεις μας 34 και 35, τις οποίες για λόγους
οικονομικούς δεν είχαμε τη δυνατότητα να ταχυδρομήσουμε. Χωρίς συνεδρίαση του Δ.Σ. του
Σ.Σ.Τ.Ε. και με υπογραφή Προέδρου και Γραμματέα, αποδέχθηκαν τη γνωμοδότηση της Δ/νσης
Νομικών Υπηρεσιών για τον διαχωρισμό των ασφαλισμένων και ουσιαστικά τη
νεκρανάσταση καταργημένων διατάξεων. Ενώ, οι συνταξιούχοι της ΤτΕ έχουν εξαιρετική
δυνατότητα αποκατάστασης της σύνταξής τους, σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό
ενός εκάστου, και επανασύνδεσής της με το καθεστώς που ίσχυε πριν τον Ν. 2084/1992, οι
συνάδελφοι της πλειοψηφίας την απεμπολούν… Οι παλαιότεροι συνάδελφοι και εκείνοι της
«εθελουσίας» εγκαταλείπονται εκ νέου και οδηγούνται στον ευτελισμό των συντάξεών τους, ενώ,
για λόγους συνδικαλιστικούς και κομματικούς, όλοι οι συνταξιούχοι χάνουμε τις δυνατότητες που
κερδίσαμε με τη μη ένταξή μας στο Γ΄ Μνημόνιο και τον νόμο «Κατρούγκαλου» (κατάργηση
περικοπών, πλαφόν, επαναφορά οικογενειακών επιδομάτων και προσμέτρηση όλων των χρόνων
και πάνω από τα 40 κ.ά) .

Με δάνεια, παρακλήσεις και συκοφαντίες,
επιχειρούν αποπροσανατολισμό …
Συνάδελφοι,
Προσπαθούν να αποφύγουν τις ευθύνες τους, με την προσφυγή στη γνωστή μέθοδο της
παροχολογίας, των παρακλήσεων και των συκοφαντιών:


Με ρυθμίσεις δανείων, που συμφώνησαν, καθόλου τυχαία, πριν την αποδοχή της

γνωμοδότησης της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών, απονέμοντας τα εύσημα στη ΘΕΤΙΚΗ
ΒΟΥΛΗΣΗ του κ. Διοικητή!! Αν θεωρούν πως κάθε θετικό είναι δυνατόν να πιστώνεται στη
«θετική βούληση του κ. Διοικητή» και κάθε αρνητικό να χρεώνεται στους υπολοίπους, εμείς
θεωρούμε ότι την ευθύνη, για κάθε τι θετικό ή αρνητικό, την έχει το σύνολο της Διοίκησης
της ΤτΕ.


Με παράκληση προς τον κ. Διοικητή να «περιλάβει εκ νέου στην ατζέντα του την άρση των

μνημονιακών κρατήσεων», για να καταστήσουν πιο εύληπτη την εκ μέρους τους αποδοχή της
γνωμοδότησης της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών ενώ γνωρίζουν πως αυτή η γνωμοδότηση
ρητώς αναφέρει πως οι περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, καταργούνται για

όσους συνταξιοδοτούνται μετά τις 12.5.2016 και είναι ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993!! Αυτό
οδηγεί στην έμμεση δική τους συγκατάθεση, για συνέχιση των περικοπών, για τους πριν την
1.1.1993 ασφαλισμένους και συνταξιούχους.
Το γεγονός πως με καθυστέρηση δύο χρόνων, οι ίδιοι ομολογούν πλέον όλα αυτά για τα οποία
μας λοιδορούσαν (μέχρι τέλους του έτους, δεν θα υπάρχει συνταξιούχος στην Ελλάδα με
μνημονιακές κρατήσεις εκτός από εμάς!!), επιβεβαιώνουν και όσα άλλα έχουν αποκρύψει που
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο όνομα της αυτονομίας που μας παρέχει ο τελευταίος
νόμος!!


Με συνεχείς συκοφαντίες κατά της Κίνησής μας, στην οποία χρεώνουν την αποτυχία

τους, ενώ ζήτησαν και έλαβαν από τους συναδέλφους συντριπτική πλειοψηφία στις τελευταίες
αρχαιρεσίες, η οποία τους επιτρέπει να πορεύονται ελεύθερα χωρίς εξαρτήσεις.

΄Εχουν καταστεί αναξιόπιστοι και επικίνδυνοι….
Συνάδελφοι
Το προεδρείο του ΣΣΤΕ, φοβούμενο ότι, η Διοίκηση και το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ θα
αποδεχθούν τη μόνη θεσμικά νόμιμη πρόταση, αυτή που υπογράφουν εκατοντάδες ήδη
συνάδελφοι συνταξιούχοι, επέσπευσαν μια γνωμοδότηση που εκθέτει αυτούς που την
υπέγραψαν και αυτούς που την αποδέχτηκαν. Φυσικά τονίζουμε εκ νέου, πως την ευθύνη για την
εφαρμογή της όποιας γνωμοδότησης, την έχουν τα αρμόδια όργανα και εν προκειμένω το
Συμβούλιο Ασφάλισης της ΤτΕ το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 37Α του Καταστατικού:
«…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»!!
Η προσπάθεια και η πίεση να αγνοηθεί το Καταστατικό, γίνεται από εκείνους που, χωρίς
απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης της ΤτΕ, όπως απαιτείτο, υπεξαίρεσαν τις αποδοχές
των συνταξιούχων, εφαρμόζοντας τους νόμους των μνημονιακών περικοπών!! Για
συμψηφισμό λοιπόν αυτής της παράνομης συμπεριφοράς τους, θέλουν να οδηγήσουν και τα
σημερινά μέλη της Διοίκησης και τον Διοικητή (που κατά τα άλλα τόσο σέβονται) στην ίδια, μη
σύννομη, πρακτική αγνόησης των Καταστατικά αρμοδίων οργάνων.

Η πρόταση του Υπομνήματος αποτελεί τη μόνη νόμιμη διέξοδο…
Συνάδελφοι,
Η ανεξαρτησία μας δεν έγκειται στο δικαίωμα επιλογής καταργημένων ουσιαστικά διατάξεων των
νόμων Σιούφα και Ρέππα ή της αναβίωσης εκείνων του νόμου Λοβέρδου, γεγονός που μας
κρατάει όμηρους των ασφαλιστικών νόμων και μας αφήνει έκθετους σε νέες ασφαλιστικές
παρεμβάσεις. Αυτό που απαιτείται είναι η εφαρμογή των Καταστατικών διατάξεων των
πρώην Ταμείων μας, που μαζί με τις γενικές ασφαλιστικές διατάξεις της νομοθεσίας, θα
θωρακίσουν το Σύστημα Ασφάλισης Προσωπικού της ΤτΕ και θα αποκαταστήσουν την ενότητα,

την ηθική τάξη και την αξιοπρέπεια του Προσωπικού της. Αυτό εκφράζεται στο Υπόμνημα που
απευθύνεται στη Διοίκηση και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, και με το οποίο εν κατακλείδι οι
συνάδελφοι ζητούν:

« κ. Διοικητά, κ.κ. Υποδιοικητές, κ.κ. Σύμβουλοι,
Είναι στη δική σας δικαιοδοσία να αποφασίσετε την άμεση εφαρμογή της Γνωμοδότησης του
Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ για την κατάργηση των περικοπών των νόμων 4051/2012 και
4093/2012 και τη συγκρότηση μιας επιτροπής που θα καταλήξει το συντομότερο σε Κανονισμό
Συνταξιοδοτικών Παροχών, για την αποκατάσταση των συντάξεων των συνταξιούχων της ΤτΕ,
σύμφωνα με το Καταστατικό της, τους νόμους και τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, και
στον τρόπο επιστροφής των αναδρομικών που προκύπτουν. Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη
λύση για την Τράπεζα και το Προσωπικό της είναι η επίτευξη τίμιας και ειλικρινούς συμφωνίας
στο εσωτερικό της...».
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να καταστήσουν την παραπάνω πρόταση δική τους
υπόθεση, στέλνοντας μήνυμα πως δεν θα παραμείνουμε αδρανείς...
Ας συγκροτηθεί, επιτέλους για αυτόν τον σκοπό, μια επιτροπή προκειμένου να μελετήσει και να
χρησιμοποιήσει με διαφάνεια όλα τα ισχύοντα (Καταστατικά, νόμοι), ώστε να καταλήξει στην
καλύτερη δυνατή σύννομη επιλογή για το Προσωπικό της ΤτΕ. Η Τράπεζα διαθέτει και το
κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό και τα μέσα για αυτή τη διαδικασία. Ποιος λοιπόν δεν θέλει μια
τέτοια απλή και λογική πρόταση και αντιδρά στην κατάρτιση ενός Κανονισμού Συνταξιοδοτικών
Παροχών;; Ποιος έχει λόγους να αντιδρά σε μια συμφέρουσα για το Προσωπικό πρόταση, εκτός
εκείνων που καλοβλέπουν τις ασφαλιστικές εταιρείες για το Πρόγραμμα σήμερα και ίσως
για το Ταμείο Υγείας αύριο;;

Δεν μπορεί να αγνοείται το συμφέρον του Προσωπικού …
Συνάδελφοι,
Τα παραπάνω συμβαίνουν, όταν όλοι αυτοί που γνωμοδοτούν και εκείνοι που αποδέχονται,
γνωρίζουν ότι στις εργασιακές και ασφαλιστικές σχέσεις, ισχύει το καθεστώς της ευνοϊκότερης
ρύθμισης, και δεν έχουν αποδείξει ότι οι προτάσεις τους είναι οι ευνοϊκότερες για το προσωπικό
της Τράπεζας. Αντίθετα, προβάλλουν ως πειστήριο των ισχυρισμών τους, την απάντηση του
συναδέλφου Βουλευτή σε συκοφαντικά δημοσιεύματα, ότι η μη ένταξη των συνταξιούχων της ΤτΕ
στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, έγινε καθ΄ υπόδειξη και επ΄ ωφελεία δική του!! Στην απάντηση
αναφέρεται πως η μη ένταξη της ΤτΕ στις ρυθμίσεις του ΕΦΚΑ, δεν οδηγεί αυτόματα τους
συνταξιούχους της ΤτΕ σε απαλλαγή και από το καθεστώς της περικοπής της σύνταξής τους
όταν εργάζονται. Με παλαιότερους νόμους οι συντάξιμες αποδοχές τους μειώνονται κατά 70%
και όχι κατά 60% που προβλέπει η τελευταία ρύθμιση για τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ. Οι
συντάκτες της ανακοίνωσης όμως γνωρίζουν ή έπρεπε να γνωρίζουν, ότι όσοι συνταξιούχοι

της ΤτΕ εργάζονται, δικαιούνται να ζητήσουν εγγράφως από την ΤτΕ να τους εντάξει πλέον στην
ευνοϊκότερη νομοθετική ρύθμιση μείωσης του 60% των αποδοχών, αντί του 70%!!

Πλησιάζει η ώρα της αποκάλυψης και βρίσκονται σε παροξυσμό…
Συνάδελφοι,
Βεβαίως η ΤτΕ είναι εκτός ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ και εμείς το σημειώναμε επιμόνως, από τον Μάιο
του 2016!! Αυτοί το ανακάλυψαν σήμερα και προσπαθούν να το διαχειριστούν, διότι σε λίγο,
από 1.1.2019, θα έχουν γίνει γνωστά όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε
από τις γενικές ασφαλιστικές αρχές του σημερινού νόμου σε συνδυασμό με τις Καταστατικές
διατάξεις των πρώην Ταμείων. Ακούν τον δικό τους Υπουργό Γ. Κουτρουμάνη, να μιλάει για
400 χιλιάδες συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, που θα έχουν πολύ υψηλότερες συντάξεις από 1.1.2019
και τρέμουν καθώς υποψιάζονται ποιοί θα είναι αυτοί… Θα πρέπει να βρουν επιχειρήματα να
απαντήσουν, γιατί δεν φρόντιζαν και για τους συνταξιούχους της ΤτΕ και επέτρεψαν να
συνεχίζεται ο διαχωρισμός και η ομηρία τους από τους νόμους Σιούφα, Ρέππα και Λοβέρδου και
τις μνημονιακές περικοπές!!

Τους καλούμε να εγκαταλείψουν
την αδιέξοδη κομματική στρατηγική …
Συνάδελφοι,
Αντιπαρερχόμαστε το γεγονός των ύβρεων και της συκοφαντίας που συστηματικά εκπορεύεται
από τις συνεχείς ανακοινώσεις της πλειοψηφίας του Σ.Σ.Τ.Ε.. Τους καλούμε έστω και την υστάτη
ώρα, να εγκαταλείψουν την αδιέξοδη στρατηγική τους και να πορευτούμε σε κοινούς
διεκδικητικούς στόχους, ειδικά για την κατάργηση των μνημονιακών περικοπών και την
αποκατάσταση των συντάξεών μας σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις των πρώην
Ταμείων μας, τους νόμους και τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.
Τέλος, προκειμένου ο κάθε συνταξιούχος να έχει ο ίδιος γνώση των γνωμοδοτήσεων του
Νομικού Συμβουλίου και της Δ/νσης Ν.Υ. της ΤτΕ, τους καλούμε να τις δημοσιοποιήσουν,
τουλάχιστον στο Ιστολόγιο του Σ.Σ.Τ.Ε..

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, Γρατσίας Ηλίας,
Διαμαντής Ανδρέας, Δασκαλάκης Νίκος, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης Νίκος,
Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κεφάλας Παναγιώτης, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα,
Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαλαπάσχας Παναγιώτης, Μανώλης Παύλος, Μασσαλάς
Δημήτρης, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπελίτσος Γρηγόρης, Μπουλαλά
Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαγεωργάκης Μάρκος, Παπαμάργαρης Χάρης,
Ραγιάς Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Στρίμπερης Θόδωρος, Φιωτάκη Έβη, Φλεμετάκης Γιώργος, Χατούπη
Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος.

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, στις 11.00 το πρωί, στη Λέκκα 23/25
Είναι χρέος όλων μας στη σημερινή συγκυρία να αναλάβουμε

τις ατομικές μας ευθύνες.

Θα επιδιωχθεί η παρουσία νομικού για τη διευκρίνιση
κάθε ερωτήματος και των επόμενων ενεργειών μας.

