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Πραγματοποιήθηκε με  επιτυχία η συγκέντρωσή μας 
 

Συνάδελφοι,  

Παρά την απεργία των μέσων μαζικής μεταφοράς και ταξί, την 14.6.2018, η 

συμμετοχή των συναδέλφων στην προκαθορισμένη συγκέντρωση της Κίνησής 

μας ήταν ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική. Εκτός από τους συναδέλφους 

της Αθήνας, συμμετείχαν εθελοντικά συνάδελφοι από την Κρήτη και την 

Πελοπόννησο. 

  
Στη συγκέντρωσή μας κύρια θέματα ήταν: 

α)  η συνεχιζόμενη άρνηση της Διοίκησης να  εφαρμόσει τη Γνωμοδότηση του 

Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ για την άρση των κρατήσεων και β)  η  άκριτη  

αποδοχή  από το Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε. της πρόσφατης γνωμοδότησης της 

Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών, σχετικά με την εξακολούθηση της εξάρτησής μας, 

για την απονομή συντάξεων, από διατάξεις προηγούμενων αντιασφαλιστικών 

νόμων (Σιούφα, Ρέππα, Λοβέρδου) και διαχωρισμών (σε πρωτοασφαλισμένους 

πριν ή μετά την 1.1.1993), που καταργήθηκαν από τον ασφαλιστικό νόμο 

4387/2016!!.  

 
Όλοι οι ομιλητές τόνισαν την αναγκαιότητα αλλά και την αισιοδοξία τους, για  την 

επίτευξη του δίκαιου στρατηγικού στόχου της Κίνησης  μας,  να θωρακίσουμε το 

χώρο μας  έναντι οποιουδήποτε  μελλοντικού ασφαλιστικού νόμου, με την 

αποκατάσταση και την λειτουργία των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων μας στο 

εσωτερικό της ΤτΕ, με βάση το Καταστατικό της, στο οποίο και ενσωματώθηκαν 

οι καταστατικές διατάξεις των πρώην Ταμείων μας. Στόχος δίκαιος, που στηρίζεται 

στην ανεξαρτησία της Τράπεζας και του προσωπικού της, θεσμικά επικυρωμένης 

και ενισχυμένης, από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη και το Ευρωσύστημα. 

 
Ειδικά τώρα, που παρά τις εναντίον μας λοιδορίες, έστω και με καθυστέρηση δύο 

χρόνων, όλες οι πλευρές (Νομικό Συμβούλιο της ΤτΕ, Διεύθυνση Ν.Υ. και 

πλειοψηφία Σ.Σ.Τ.Ε.), αναγνωρίζουν τη ρητή εξαίρεσή μας από τους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ. 

Πρόσθετα, ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι για την αίτηση, που μέλη της Κίνησης 

μας, εκ νέου κατέθεσαν, για  άμεση κατάργηση της κράτησης της Ε.Α.Σ. (εισφορά 



αλληλεγγύης συνταξιούχων),  μετά και το πρόσφατο γνωμοδοτικό σημείωμα της 

Δ/νσης Ν.Υ., που ουσιαστικά συνομολογεί το παράνομο  της κράτησης  της ΕΑΣ.  

Με την ίδια αίτηση ζητείται η πίστωση, τον επόμενο μήνα, των  διαφορών  που 

αναδρομικά προκύπτουν από 1.6.2016, λόγω υπολογισμού της ΕΑΣ σε όλο το 

ποσό της σύνταξης,  χωρίς την αφαίρεση των τριών μνημονιακών νόμων και της 

ειδικής εισφοράς του άρθρου 29 του ν.3986/2011. 

Οι συνάδελφοι, που θα ηθελαν να υποβάλουν αίτηση,   μπορούν  να  αναζητήσουν 

το ελεγμένο νομικά σχετικό έντυπο,  στο Ιστολόγιο των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”. 

  
Επίσης  συζητήθηκε η καλύτερη οργανωτική συγκρότηση της Κίνησής μας, τόσο 

περιφερειακά, όσο και στην Αττική,  θέμα το οποίο μετά από διαβουλεύσεις, θα 

ολοκληρωθεί με αποφάσεις της Ομάδος Συντονισμού.   

Τέλος  πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση των λαχνών, που είχαμε κυκλοφορήσει 

για την πραγματοποίηση των περιοδειών μας, με τυχερό της κλήρωσης τον 

συνάδελφο Καλφούτζο Γιώργο από τον Βόλο, στον οποίο ήδη αποστείλαμε  το 

τάμπλετ που κέρδισε!! 

 
Συνάδελφοι,  

Όπως έδειξε η πρωτοβουλία των συναδέλφων για τη σύνταξη του υπομνήματος, 

το οποίο στήριξε και η κίνησή μας, αναγκαία συνθήκη, για την  αποκατάσταση των 

συντάξεων μας και των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, είναι η  έναρξη 

διαλόγου με όλους τους συναδέλφους, παραμερίζοντας κομματικές και 

παραταξιακές  διαφορές στη βάση της διεκδίκησης:  

 
α) της άμεσης  υλοποίησης της απόφασης του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ και   

β) της αποκατάστασης των συντάξεων μας, σύμφωνα με τα καταστατικά των 

πρώην Ταμείων μας, εντός της Τραπέζης.    

 
Εμείς θα  προσπαθήσουμε. Η  πραγματοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας, 

απαιτεί συλλογική δουλειά στηριγμένη στη γνώση, μακριά από διακρίσεις, 

διαχωρισμούς και εντάσεις, όπως αυτές που συστηματικά καλλιεργεί η πλειοψηφία 

ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ στον Σ.Σ.Τ.Ε.. Ελπίζουμε για αυτό, στη  βοήθεια  του κάθε 

συναδέλφου. 

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  


