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Αθήνα, 10 Ιουλίου  2018 

Αρνήθηκαν να συμπράξουν στην αυτονόητη  δικαίωση  

των συνταξιούχων μας!!  

Συνάδελφοι,  
Μετά την απεμπλοκή μας και από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (γεγονός για το οποίο εκφράστηκαν 

θετικότατα σχόλια στον συνάδελφο Βουλευτή, Μ. Μπαλαούρα, τόσο από τον Διοικητή, όσο 

και τα μέλη της Διοίκησης), θεωρήσαμε πως, επί τέλους, είχε έρθει η ώρα της συνεννόησης, 

για την ενότητα και την κοινή δράση του συνόλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Σ.Τ.Ε.. 

Εξ άλλου, τα επιχειρήματα (ολοκλήρωση της Γ΄ αξιολόγησης και υπολογισμοί των κρατήσεών 

μας από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) που είχαν προβληθεί, σαν εμπόδια για τη σταδιακή αποκατάσταση 

των συντάξεων μας, είχαν πλέον στην πράξη παραμεριστεί. Ξεχνώντας λοιδορίες και 

χαρακτηρισμούς που υποστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, καταθέσαμε στο χθεσινό 

Δ.Σ. την παρακάτω πρόταση: 

 

Α. Τη σύνταξη επιστολής του Δ. Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. προς τη Διοίκηση, με την οποία να ζητήσουμε 

ΟΜΟΦΩΝΑ: 

 Την άρση των κρατήσεων των μνημονιακών νόμων και ειδικά εκείνων  που αναφέρονται 

στη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της 3.10.2017, από τον  επόμενο μήνα, 

δηλαδή με τη σύνταξη του μηνός Σεπτεμβρίου. 

 Την ταυτόχρονη κατάργηση της κράτησης της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.), 

για  τη  συνέχιση της οποίας, δεν υπάρχει πλέον καμιά  νόμιμη δικαιολογία. 

 Την αναζήτηση τρόπων, για την απόδοση των αναδρομικών των καταργημένων 

μνημονιακών κρατήσεων.   

Β. Την επίδοση της επιστολής, στον κ. Διοικητή και τα μέλη της Διοίκησης, από το σύνολο του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να τονιστεί, η ομοφωνία μας  στη διαδικασία αποκατάστασης 

των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων.  

Μετά την πλήρη κατοχύρωση  της  Ανεξαρτησίας της Τράπεζας και του προσωπικού της,  

μας παρέχεται  η δυνατότητα να  διορθώσουμε  όλες τις ανισότητες και στρεβλώσεις του 

συνταξιοδοτικού  μας καθεστώτος. Τη δυνατότητα αυτή οφείλουμε να αξιοποιήσουμε, με 

ευθύνη, σε κλίμα συνεννόησης και ενότητας.  

Τέλος, όπως  έπραττε διαχρονικά το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., πρέπει να ευχαριστήσουμε δημοσίως 

τον συνάδελφό μας Βουλευτή Μ. Μπαλαούρα,  για τη συμβολή του στις θετικές για το χώρο 

μας εξελίξεις.  

 

Συνάδελφοι, 
Δυστυχώς, εκείνοι που μας επέβαλαν τις μνημονιακές κρατήσεις και μας ενσωμάτωσαν στην 

ΗΔΙΚΑ, την ώρα που η ανεξαρτησία της ΤτΕ σφραγίσθηκε οριστικά μετά και την εξαίρεσή μας 

από αυτήν, επέμειναν στις κομματικές τους στοχεύσεις και επιλογές!!  Προκειμένου να 

μην αποκατασταθούν οι συντάξεις μας πριν τις βουλευτικές εκλογές (στόχο τον οποίο 

υπηρετούν όλοι όσοι διαπλέκονται μαζί τους) ξανακούσαμε τις ίδιες δικαιολογίες και 

επιχειρήματα (δεν μπορεί να έχουμε κατάργηση των μνημονίων πριν το 2019!!), που ούτε η 

Διοίκηση επίσημα έχει προβάλει. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να πουν πως έχουμε 600 

συνταξιούχους στο χώρο μας με διπλές συντάξεις, τους οποίους η επιστολή του Υφυπουργού 

δεν τους καλύπτει!! Το θέατρο του παραλόγου πρέπει να τελειώσει. Όταν και επισήμως 

τονίζεται πως το θέμα των συντάξεων της ΤτΕ είναι αποκλειστικά και μόνο δικό της θέμα, 

γιατί επιμένουν στο χθες;; Γιατί αρνούνται να βγουν στο δρόμο της  ανεξαρτησίας;; 



 

Το συντομότερο οι συντάξεις μας, θέλουν δεν θέλουν, 

 θα αποκατασταθούν… 

Συνάδελφοι, 
Εκείνοι που επένδυσαν, κομματικά και συνδικαλιστικά, στην ήττα των συνταξιούχων της 

ΤτΕ, βρίσκονται σε αδιέξοδο. Επέμειναν στην υπεράσπιση των μνημονιακών νόμων, που 

στο όνομα της ΗΔΙΚΑ (για να μην είμαστε «ολίγον έγκυος») επέφεραν πλήγμα στις συντάξεις 

μας και στην Καταστατικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της ΤτΕ, την οποία διαχρονικά 

υπερασπισθήκαμε με αγώνες. Δεν ξέρουμε αν σε αυτό το αδιέξοδο, θα τους ακολουθήσουν 

και εκείνοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες ή μέλη της Διοίκησης που στο παρελθόν συνέπραξαν 

μαζί τους. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και είναι υπεύθυνος για αυτές. 

 

Εμείς θέλουμε να στείλουμε μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους, πως σε μια 

εποχή που δικαιώνονται, και καλώς, οι συνταξιούχοι του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος 

με επιστροφές αναδρομικών και αδικαιολόγητα παρακρατηθέντων ποσών της ΕΑΣ, είναι 

αδιανόητο η ΤτΕ, μια Τράπεζα του Ευρωσυστήματος, να σύρεται σε δρόμους και 

επιλογές, που υπηρετούν κομματικές και μόνο σκοπιμότητες. Ας καταλάβουν ΟΛΟΙ, από τον 

Διοικητή μέχρι και το τελευταίο υπηρεσιακό στέλεχος, πως υπηρετούν και αμείβονται από την 

ανεξάρτητη ΤτΕ, την ανεξαρτησία της οποίας και μόνο πρέπει να υπηρετούν και χάριν της 

οποίας, έχουν τις εργασιακές και μισθολογικές παροχές που απολαμβάνουν...  

 

Τόσο οι σύμβουλοι των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, όσο και ο σύμβουλος της Αναγεννητικής 

Πρωτοβουλίας, που από κοινού ψηφίσαμε την παραπάνω πρόταση, τους προσφέραμε με 

ειλικρίνεια την οδό της ενότητας και της κοινής δράσης. Δυστυχώς για αυτούς και όχι για τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ, την απέρριψαν. Όμως, η φορά των πραγμάτων είναι τέτοια, που 

εκείνοι που επιμένουν στο χθες, θα βρεθούν σύντομα στο ίδιο αδιέξοδο που βρέθηκαν, μετά 

τα όσα έγραφαν στην 22 ανακοίνωσή τους με την οποία μας  λοιδορούσαν για την ΗΔΙΚΑ!! Η 

ανεξαρτησία της ΤτΕ, όπως υπογράμμισε στην επιστολή του και ο Μ. Μπαλαούρας, 

ολοκληρώθηκε πλήρως μετά και την εξαίρεσή μας από τις διαδικασίες της ΗΔΙΚΑ. Κάθε 

λόγος λοιπόν πρόσθετων καθυστερήσεων εξέλειπε και η σταδιακή αποκατάσταση των 

συντάξεων της ΤτΕ δεν επιδέχεται άλλης αναβολής.  

Η Διοίκηση της ΤτΕ οφείλει, ως πρώτο βήμα, με τις συντάξεις του μηνός Σεπτεμβρίου, να 

υλοποιήσει τη Γνωμοδότηση του Ν.Σ της ΤτΕ, για την κατάργηση των περικοπών των νόμων 

4051/2012 και 4093/2012, να σταματήσει την κράτηση της ΕΑΣ και  να ξεκινήσει συζητήσεις 

για τον τρόπο επιστροφής των αναδρομικών. 

 

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, Στρίμπερης Θόδωρος, Φιωτάκη 

Έβη, Φλεμετάκης Γιώργος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος. 

 

Σημείωση: Ελπίζαμε και θέλαμε το Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε., να είχε βρει το θάρρος να 

αναγνωρίσει τα αυτονόητα. Για εμάς η ενότητα ήταν και είναι μονόδρομος… 


