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ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΤτΕ  

                ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ  

                 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ;; 

 

Συνάδελφοι, 
Στις 30.11.2018, οι σύμβουλοι των Κινήσεων “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” και Αναγεννητικής 

Πρωτοβουλίας, προτείναμε με επιστολή μας προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του 

ΣΣΤΕ, να ζητήσουμε ΟΜΟΦΩΝΑ, σαν  Διοικητικό  Συμβούλιο, από τη Διοίκηση της ΤτΕ 

την κατάργηση των περικοπών από 1.1.2019 και την πίστωση των λογαριασμών των 

συνταξιούχων της ΤτΕ πριν τα Χριστούγεννα με ένα μηνιαίο συντάξιμο μισθό, με 

συμψηφισμό και έναντι των αναδρομικών, βάσει συμφωνίας επιστροφής τους σε 

μεταγενέστερο χρόνο. Θεωρούσαμε ότι η αποκατάσταση της ισότιμης αντιμετώπισης 

του προσωπικού της Κεντρικής Τράπεζας (εν ενεργεία και συνταξιούχων), αποτελεί κοινό 

μέλημα ΟΛΩΝ. 

 
Η πρότασή μας έπεσε στο κενό, αφού  με την ανακοίνωση 31/3.12.2018 του Προεδρείου 

του ΣΣΤΕ, μας γνωστοποιούν την  επιστολή που απηύθυναν εσπευσμένα, στις 

30.11.2018, στη Διοίκηση, με την οποία   αντί να ζητούν τα αυτονόητα, ως συνδικαλιστικοί 

εκπρόσωποι των συνταξιούχων, πρότειναν  διαδικαστικές ενέργειες που έπρεπε να 

ακολουθήσει το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 

2019!! Λες και η κατάργηση των κρατήσεων και η επιστροφή των αναδρομικών, 

εμποδίζεται από την έλλειψη προβλέψεων στον Προϋπολογισμό του 2019 και όχι από 

την έως τώρα άρνηση  του κ. Διοικητή να συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφάλισης. 

  

Το περιεχόμενο της επιστολής, που έστειλαν στον κ. Διοικητή και τα μέλη του Γενικού 

Συμβουλίου, προδίδει τόσο τον προσχηματικό της χαρακτήρα για την ακύρωση της 

πρότασης που τους καταθέσαμε, όσο και τις προθέσεις τους: Να παραταθεί και άλλο η  

ταλαιπωρία των συνταξιούχων μας, ώστε να συμπέσει η κατάργηση των κρατήσεων και 

η συμφωνία για την επιστροφή των αναδρομικών με τις εκλογές του ΣΣΤΕ, ενώ είναι 

γνωστό ότι, από 1.1.2019, δεν θα υπάρχουν μνημονιακές κρατήσεις σε κανέναν άλλο 

συνταξιούχο της χώρας και ότι στο Δημόσιο θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των 

αναδρομικών που ξεκίνησε με νομοθετική πρωτοβουλία από τον Νοέμβριο του 2018!!  

Συνεπώς αναρωτιόμαστε :  

 Αγνοούν ότι προβλέψεις και δαπάνες για τους ασφαλισμένους περιλαμβάνονται 

πάντοτε στους ετήσιους Ισολογισμούς και Προϋπολογισμούς της ΤτΕ και ότι για την 

κατάργηση των κρατήσεων και την επιστροφή των αναδρομικών απαιτείται απόφαση 

του Συμβουλίου Ασφάλισης (υπενθύμιση: δεν είχε ληφθεί για την επιβολή τους…),  

στο οποίο, εκτός από τον κ. Διοικητή, συμμετέχουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του 

ΣΥΤΕ, ο Πρόεδρος του ΣΣΤΕ και οι Διευθυντές κ.κ. Β. Κωτσοβίλης, Μ. Μιχαλόπουλος 

και Α. Παξινού, δηλαδή όλοι εκείνοι που κατά  πλειοψηφία διατείνονται πως 

συμφωνούν στην υλοποίηση της Γνωμοδότησης του Ν.Σ. της ΤτΕ;; Αλήθεια τι και 

ποιος  εμποδίζει να συγκληθεί το Συμβούλιο Ασφάλισης και να αποφασίσει;; 



 Αγνοούν, ειδικότερα, ότι σχετικά κονδύλια περιλαμβάνονται τόσο στον λογαριασμό 

λειτουργικών εξόδων όσο και στις προβλέψεις, αφού οι συντάξεις μας  

προϋπολογίζονται με τη συνταξιοδότησή μας και ότι οι περικοπές, σύμφωνα με τον 

νόμο, παραμένουν στα Ταμεία αποτελώντας περιουσία των ασφαλισμένων;; Πως 

ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι η καθυστέρηση της υλοποίησης της Γνωμοδότησης του 

Ν.Σ. οφείλεται στο γεγονός της μη εγγραφής της σχετικής δαπάνης  στον 

Προϋπολογισμό του 2019;;  Ομολογούν, με το αίτημά τους, ότι υπεύθυνοι για την 

καθυστέρηση είναι τελικά οι ίδιοι και οι προσκείμενοι φιλικά σ΄ αυτούς υπηρεσιακοί 

παράγοντες, που «ξέχασαν» να ζητήσουν την εγγραφή της δαπάνης από το 2017;; 

Μήπως πρόκειται να ζητήσουν συγγνώμη από όλους τους συνταξιούχους της ΤτΕ 

αλλά και απ΄ αυτούς, που αδικαιολόγητα εξύβρισαν και ειδικά τους συμβούλους της 

μειοψηφίας;; 

Μακάρι, ο «εγκέφαλος» της επιστολής της πλειοψηφίας προς τη Διοίκηση, να επιδιώκει 

με τη συνεχή αναβολή και καθυστέρηση, μόνο την προεκλογική εκμετάλλευση της 

επίλυσης του θέματος, λόγω των επερχόμενων εκλογών στο ΣΣΤΕ, και να μην τη 

συνδέει, με προσδοκίες δημιουργίας μελλοντικά πολιτικών συνθηκών, που θα ευνοούν  

τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες!!  

Συνάδελφοι, 
Η επίδοση της επιστολής, στα μέλη της Διοίκησης, στις 5.12.2018, από τους συμβούλους 

των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” και της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας, με τη συνοδεία αντιπροσωπείας 

δεκάδων συνταξιούχων συναδέλφων από τη συγκέντρωσή μας στη Λέκκα, αποτελεί 

σημαντικό γεγονός και ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και προς όλους όσους 

επιμένουν να αγνοούν τα αυτονόητα δικαιώματα των συνταξιούχων μας. 

  

Ελπίζουμε ότι η πρόταση που καταθέσαμε θα αξιολογηθεί δεόντως και ο κ. Διοικητής θα 

συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφάλισης εγκαίρως ώστε το Γενικό Συμβούλιο, στη 

συνεδρίαση της 17.12.2018, να αποφασίσει την κατάργηση από 1.1.2019 των 

περικοπών στις συντάξεις και την καταβολή στους συνταξιούχους ενός συντάξιμου 

μισθού, ώστε όλο το προσωπικό της ΤτΕ να κάνει ισότιμα και αξιοπρεπώς 

Χριστούγεννα. 

 

Τέλος, δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με μια ακόμα υβριστική ανακοίνωση του 

Προεδρείου. Τα αδιέξοδά τους είναι εμφανή. Σημειώνουμε μόνο, πως αντί να 

αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους προσέφεραν τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου για 

την προώθηση των δικαιωμάτων του προσωπικού, τους καθυβρίζουν για τη σύνεση που 

επέδειξαν. Ενώ η θέση τους πως το Γενικό Συμβούλιο είναι αναρμόδιο να ζητήσει τη 

σύγκληση του Σ.Α., που διορίζεται από το Γ.Σ.  (άρθρο 37Α του Καταστατικού), είναι 

θεσμικά εκτός πραγματικότητας και επιεικώς απαράδεκτη και είχε σκοπό να συνταυτιστεί 

με τη θέση  του κ. Διοικητή, που στο Γ.Σ. της 29.10.2018 με επίκουρο τον ΣΥΤΕ, δεν 

δέχτηκε τη λήψη απόφασης του Γ.Σ.  για σύγκληση του Συμβουλίου Ασφάλισης. Περιττό,  

εν προκειμένω, να υπενθυμίσουμε την μεταξύ των οργάνων αυτών ιεραρχική 

σχέση.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 


