
            
 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, με ιδιαίτερη επιτυχία η μηνιαία συγκέντρωσή μας στη 
λέσχη του ΣΣΤΕ στη Λέκκα και συζητήθηκαν όλα τα θέματα που μας απασχολούν, 
ιδιαίτερα δε αυτό της διακοπής των μνημονιακών κρατήσεων. Η συγκέντρωση 
ενέκρινε κείμενο επιστολής προς τη Διοίκηση της Τράπεζας και οι τρείς εκλεγμένοι 
σύμβουλοι των κινήσεών μας, Κ. Ευσταθίου, Ε. Κωνστανταράκη και Ικ. Πετρόπουλος, 
μετέβησαν στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, συνοδευόμενοι από μεγάλη ομάδα 
συναδέλφων, και επέδωσαν την επιστολή στα γραφεία του κ. κ. Διοικητή και των κ.κ. 
Υποδιοικητών.  

 
             (Συνταξιούχοι που συνόδευσαν τους Συμβούλους για την επίδοση της επιστολής 

 

 

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής: 

 

 
 



 
«Κύριε Διοικητά, Κύριοι Υποδιοικητές, 
Ως συνταξιούχοι της ΤτΕ, παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία, το γεγονός ότι η 
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ, το οποίο εσείς συγκαλέσατε σχετικά 
με τις νομικές υποχρεώσεις της ΤτΕ έναντι της από 11.6.2015 απόφασης του 
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα.  
Αν και έχει περάσει ικανός χρόνος από την πρώτη διερευνητική συζήτηση στο Γενικό 
Συμβούλιο της ΤτΕ στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία εκφράστηκε η βούλησή σας για 
την θετική εξέλιξη του θέματος, και έχουν σημειωθεί ήδη θετικά γεγονότα που 
δικαιολογημένα αυξάνουν τις προσδοκίες των συνταξιούχων της ΤτΕ, κινδυνεύουμε 
για ακόμα μια φορά, το μεν εν ενεργεία τμήμα του προσωπικού να λάβει όσα σωστά 
δικαιούται την περίοδο των Χριστουγέννων, οι συνταξιούχοι δε, οι οποίοι αποτελούν 
το υπόλοιπο προσωπικό της ΤτΕ, να μείνουν και πάλι σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο, 
χωρίς έστω μια μερική ικανοποίηση.  
Κύριε Διοικητά, Κύριοι Υποδιοικητές, 
Ήδη νομοθετήθηκε, και την 14.12.2018 επιστρέφονται αναδρομικά στους 
συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων του Δημοσίου, οι περικοπές που υπέστησαν 
από την εφαρμογή του ν.4093/2012. Είναι προφανές, πως ανεξάρτητα αν κάποιος 
συμφωνεί ή διαφωνεί με τη σύνδεση των αποφάσεων της θεσμικά ανεξάρτητης ΤτΕ με 
αυτές του δημοσίου, η προϋπόθεση που τόσο εσείς, όσο και άλλα μέλη του Γενικού 
Συμβουλίου θέσατε, εκπληρώθηκε.  
Από 1.1.2019, σε όλους τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, όπως σημείωσε και ο 
αρμόδιος Υφυπουργός Εργασίας, οι καταβαλλόμενες συντάξεις δεν θα 
περιλαμβάνουν πλέον τις περικοπές των τριών μνημονιακών νόμων και ασφαλώς των 
ν.4051/2012 και 4093/2012, οι οποίες, σύμφωνα και με την Γνωμοδότηση του Ν.Σ. της 
ΤτΕ, θα έπρεπε να έχουν ήδη διακοπεί ως αντισυνταγματικές από 11.6.2015.  
Κατατέθηκε ήδη στη Βουλή και συζητείται, η χορήγηση Κοινωνικού Μερίσματος από 
250 περίπου ευρώ έως και 1250 ευρώ, σε οικογένειες με κοινωνικά κριτήρια, 
συνολικού ύψους 710 εκατ. Ευρώ.  
Κύριε Διοικητά, Κύριοι Υποδιοικητές, 
Όλα τα παραπάνω, είναι φυσιολογικό να δημιουργούν και σε εμάς τους συνταξιούχους 
της ΤτΕ που έχουμε υποστεί σοβαρή εισοδηματική αφαίμαξη την περίοδο αυτή, τη 
βάσιμη προσδοκία πως ως  Διοίκηση της ΤτΕ σε τέτοιες συνθήκες, θα συμβάλετε στην 
σταδιακή επανένωση του προσωπικού της ΤτΕ, αποφασίζοντας την κατάργηση των 
περικοπών από 1.1.2019, και την πίστωση των λογαριασμών των συνταξιούχων μας 
πριν τα Χριστούγεννα με ένα μηνιαίο συντάξιμο μισθό, με συμψηφισμό και έναντι των 
αναδρομικών, βάσει συμφωνίας επιστροφής τους σε μεταγενέστερο χρόνο.  
Κύριε Διοικητά, Κύριοι Υποδιοικητές, 
Η παραπάνω πρόταση, απαντά με θετικό τρόπο σε ερωτηματικά και δισταγμούς και 
εκ του ασφαλούς, κάνει ένα ουσιαστικό βήμα σταδιακής αποκατάστασης των 
συνταξιούχων της ΤτΕ, στο πλαίσιο και της Γνωμοδότησης του Ν.Σ.  
Ο απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης μέσα στις 
γιορτές, που θα αποτελεί πράξη κατανόησης και ισότιμης εκ μέρους σας 
αντιμετώπισης του συνόλου του προσωπικού της ΤτΕ,   είναι επαρκής και δεν 
απαιτούνται πρόσθετες διαδικασίες που πιθανόν να επέφεραν καθυστερήσεις.  
Θεωρούμε πως η πρότασή μας θα τύχει της αποδοχής σας, παρέχοντας μετά από 
οκτώ και πλέον χρόνια σε όλο το προσωπικό της ΤτΕ, την ικανοποίηση να περάσει τις 
ημέρες των Χριστουγέννων, με καλύτερες οικονομικές και ψυχολογικές προϋποθέσεις.   
Με εκτίμηση 
Κ. Ευσταθίου, Ε.Κωνστανταράκη, Ικ.Πετρόπουλος» 
 

Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης: 

Ομάδα Συντονισμού των “Εν Δράσει” Συνταξιούχων ΤτΕ 

Συντονιστική Γραμματεία της “Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας” Συνταξιούχων 

ΤτΕ 

Ανεξάρτητοι Συνταξιούχοι ΤτΕ 


