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ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ, ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΟ
Αθήνα, Μάρτιος 2019
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από 5 περίπου χρόνια εμπαιγμού μας από τη Διοίκηση της Τράπεζας, με ισχυρό
συμπαραστάτη της τη σημερινή πλειοψηφία του ΣΣΤΕ (ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ), οι συνταξιούχοι έχουμε
τη μοναδική ευκαιρία, με την επιλογή μας στις εκλογές της 28 Μαρτίου 2019, να θέσουμε τέρμα
σε μια περίοδο διεκδικητικής αδράνειας και εμπαιγμού. Να αξιοποιήσουμε προς όφελός μας, τις
δυνατότητες που μας παρέχει η θεσμικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος
και του προσωπικού της (εν ενεργεία και συνταξιούχων), ειδικότερα μετά και τον σαφή
διαχωρισμό μας από το δημόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα των ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ. Στις
28 Μαρτίου, με τη ψήφο των συναδέλφων μας, θα κριθεί εάν θα διεκδικήσουμε, αμέσως και
πριν τις επερχόμενες πολιτικές εκλογές, συμφωνία για την επιστροφή των αδικαιολογήτως
παρακρατηθέντων ποσών από τις συντάξεις μας και την αποκατάστασή τους, σύμφωνα με τα
καταστατικά των πρώην Ταμείων και τις ισχύουσες γενικές ασφαλιστικές αρχές. Δεν πρέπει
να επιτρέψουμε στη σημερινή πλειοψηφία του ΣΣΤΕ και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της
ΤτΕ, με τους οποίους συναλλάσσεται, να «καταργήσουν» την ανεξαρτησία της ΤτΕ
εξακολουθώντας να διαχειρίζονται τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα με βάση την
προσδοκία τους για ανατροπή του νόμου «Κατρούγκαλου» και τη δημιουργία πυλώνα ιδιωτικής
ασφάλισης, οδηγώντας έτσι τα δικαιώματά μας σε ασφαλιστικές εταιρείες!!
Οι «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» μακριά από κομματική, κυβερνητική, εργοδοτική και ρουσοφετολογική
εξάρτηση προσδοκούμε, με τη ψήφο των συνταξιούχων μας, να ενισχυθούμε ώστε, να
αγωνισθούμε ενωτικά για:
1. Την άρση όλων των παράνομων περικοπών, στην κύρια σύνταξη και το Μέρισμα του 36%
(επικουρική 20% + πρόγραμμα 16%), την κατάργηση της ΕΑΣ, την επαναφορά των δώρων και
του επιδόματος αδείας, όπως καταβάλλονται και στο εν ενεργεία προσωπικό, τη συμφωνία για την
επιστροφή των αναδρομικών και την αποδέσμευσή μας από την ΗΔΙΚΑ!!
2. Τη διασφάλιση του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών ως καταστατικής
υποχρέωσης της Τράπεζας, την παραμονή και διαχείριση όλων των συνταξιοδοτικών μας θεμάτων
και της Υγείας μέσα στο κέλυφος της θεσμικής ανεξαρτησίας της ΤτΕ!!
3. Τη δημιουργία κανονισμού συνταξιοδοτικών παροχών σύμφωνα με τα καταστατικά
μας και τις γενικές ασφαλιστικές αρχές: κατάργηση χορήγησης συντάξεων ως «έναντι»,
επανεκτίμηση της σχέσης ανώτερης και κατώτερης σύνταξης, με κύριο στόχο τη βελτίωση των
κατώτερων συντάξεων, κατάργηση κάθε είδους διαχωρισμού συνταξιούχων (ίδια χρόνια, ίδιος
βαθμός, ίδια σύνταξη), επαναφορά και προσμέτρηση της πολυετίας, των οικογενειακών
επιδομάτων και του επιδόματος γάμου, επανασύνδεση των συντάξεών μας με τις αυξήσεις του εν
ενεργεία προσωπικού, κατάργηση του πλαφόν.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΕΜΠΑΙΓΜΟ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Από το 2010 που μας επιβλήθηκαν οι μνημονιακές περικοπές, αναίτια και κατά παράβαση του
καθεστώτος της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού οι Κεντρικές Τράπεζες του
Ευρωσυστήματος δεν συμμετέχουν σε προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής (σε καμιά
άλλη Κεντρική Τράπεζα δεν επιβλήθηκαν περικοπές δημοσιονομικών προγραμμάτων), οι
συνταξιούχοι υφιστάμεθα διαρκή εμπαιγμό, μέσα από δικαιολογίες και προσχήματα που
υποτιμούν τη νοημοσύνη και την εμπειρία μας. Πολύ συνοπτικά υπενθυμίζουμε:
1. Έξι χρόνια μετά τη δημιουργία του «Προγράμματος», μέσω του οποίου θα μας επέστρεφαν
σταδιακά το σύνολο των οριζόντιων περικοπών (άμεσα το 80% των τριών νόμων δήλωνε ο
σημερινός Πρόεδρος του ΣΣΤΕ), μας έχει επιστραφεί μόνο ένα ελάχιστο ποσό των ετήσιων
περικοπών που υφιστάμεθα συνολικά!!
2. Η υπόσχεση πως, μέσω της επιτροπής κοινωνικοασφαλιστικών θεμάτων (μέλη της οποίας
είναι και οι πρόεδροι ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ), θα δρομολογούσαν τη λύση των ασφαλιστικών μας
προβλημάτων, αποδείχθηκε αίολη… Η μοναδική πρόταση της επιτροπής ήταν η μεταφορά
του «Προγράμματος» σε ασφαλιστική εταιρεία, για «καλύτερη διασφάλιση της επικουρικής
μας»!! Ταυτόχρονα με τη λειτουργία της επιτροπής, πάγωσε η λειτουργία του Συμβουλίου
Ασφάλισης που είχε να συγκληθεί από το 2014!!
3. Ενώ έχει καθιερωθεί από τον Ιούνιο του 2013 επιπλέον εισφορά 2,2% στη σύνταξή μας
προκειμένου να μας επιστραφούν οι οριζόντιες περικοπές μέσω του «Προγράμματος», όχι μόνο
δεν έγινε, αλλά την ίδια ώρα αποσυνδέθηκε το «Πρόγραμμα» από την καταστατική εγγύηση της
ΤτΕ, ως καθορισμένη υποχρέωση του πρώην Μετοχικού την οποία ανέλαβε η ΤτΕ από 1.1.2011,
και τέθηκε υπό την εγγύηση και μόνο των εισφορών που καταβάλλονται για αυτό
(Ισολογισμός ΤτΕ 2017, Παρατηρήσεις Ελεγκτών σελ 45)!! Την ίδια μάλιστα περίοδο, πιέζουν
για να μεταφέρουν στο «Πρόγραμμα» και επί πλέον ποσοστό 12%, από το 20% της
καταστατικά προστατευμένης επικουρικής μας σύνταξης!!
4. Ενώ το «Πρόγραμμα» δημιουργήθηκε για την κάλυψη των ασφαλισμένων πριν την
1.1.1993, την 1.1.2017 εντάσσονται σε αυτό και οι ασφαλισμένοι μετά την 1.1.93, χωρίς όμως
την απαραίτητη κεφαλαιακή ενίσχυσή του από την Τράπεζα, αλλά και χωρίς τη ρητή
προσχώρηση και των νεοεισερχομένων συναδέλφων στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο των ΣΣΕ 1948 και
1951 (όπως άλλωστε αποφάνθηκε το Πρωτοδικείο με την 194/2019 απόφασή του), ώστε ΟΛΟΙ,
παλιοί και νέοι ασφαλισμένοι και οι παροχές τους, να είναι κατοχυρωμένες. Αντίθετα
ενισχύεται ο διαφορετικός νομικός χαρακτήρας του «Προγράμματος», με άμεσο κίνδυνο να
μετατραπεί σε λογαριασμό αντίστοιχο του ΛΕΠΕΤΕ της ΕΤΕ!!
5. Υπό την πίεση των εκατοντάδων αγωγών που ασκήθηκαν το 2015, μετά και την έκδοση
της απόφασης του ΣτΕ και των εξώδικων διαμαρτυριών προς το Διοικητή και τα μέλη της
Διοίκησης, συγκλήθηκε, τον Οκτώβριο του 2017, το Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας,
προκειμένου να γνωμοδοτήσει τόσο για τη νομιμότητα της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (ΕΑΣ), όσο και για την άρση των περικοπών των νόμων 4051/2012 και
4093/2012, οι οποίοι κρίθηκαν αντισυνταγματικοί από το ΣτΕ. Οι περικοπές αφορούν τις

μηνιαίες κρατήσεις των δύο νόμων, την επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας, όπως
εχορηγούντο πριν την ολοσχερή κατάργησή τους από 1.1.2013 με το νόμο 4093/2012, και την
επιστροφή αναδρομικών από την 10.6.2015, ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση του ΣτΕ.
6. Το Ν.Σ. της ΤτΕ, ενώ, λόγω έλλειψης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, έκρινε πως η
Τράπεζα μπορεί να συνεχίζει να παρακρατεί την ΕΑΣ, αν και αυτή προορίζεται για την κάλυψη
των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων του ΕΦΚΑ(!!), για τις περικοπές των νόμων
4051/2012 και 4093/2012 υπήρξε απόλυτα θετικό, σημειώνοντας μάλιστα πως τυχόν
καθυστέρηση προσαρμογής της ΤτΕ στην απόφαση του ΣτΕ, θα επιβάρυνε την ΤτΕ με
υψηλούς τόκους υπερημερίας!!!
7. Η θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου με ανυπόστατες δικαιολογίες και
προσχηματικές καθυστερήσεις εκ μέρους του Διοικητή της ΤτΕ και της πλειοψηφίας του ΣΣΤΕ,
δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Το Συμβούλιο Ασφάλισης της 4.3.2019, με αποχή από την
ψηφοφορία του κ. Διοικητή, αποφάσισε να εισηγηθεί στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της
29.3.2019, τη διακοπή από 1.1.2019 των περικοπών των δυο μνημονιακών νόμων 4051/2012
και 4093/2012. Δεν διευκρινίζεται αν στις περικοπές αυτές συμπεριλαμβάνονται τα δώρα και το
επίδομα αδείας που ολοσχερώς καταργήθηκαν από το Ν.4093/2012!! Είναι πρωτοφανές
γεγονός στην ιστορία της Τράπεζας, Διοικητής, προεδρεύων ενός οργάνου της, να απέχει της
ψηφοφορίας για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης με αμφισβητούμενες αιτιάσεις. Ακόμα πιό
πρωτότυπο είναι το πώς ο κ. Διοικητής θα εισηγηθεί, στις 29.3.2019 στο Γενικό Συμβούλιο,
θέμα, το οποίο δεν έχει ψηφίσει, όταν ο ίδιος καθορίζει την ατζέντα των θεμάτων που
συζητούνται στο Γενικό Συμβούλιο !!!! Πάμε λοιπόν στις εκλογές του ΣΣΤΕ με μια απόφαση
του Σ.Α., της οποίας η τύχη στο Γενικό Συμβούλιο της 29.3.2019 είναι τουλάχιστον
αβέβαιη!!
Η ΔΙΧΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Επιθυμία όλων μας, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση και προστασία
των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας είναι η ενότητα και η αποκατάσταση της
δημοκρατικής συλλογικής μας λειτουργίας. Το κλίμα της κομματικής και παραταξιακής
αντιπαράθεσης και η δημιουργία εχθρικού περιβάλλοντος, δεν ταιριάζει σε συνταξιούχους, με
βιώματα και εμπειρίες, ειδικά σήμερα, που η ακτινοβολία των κομμάτων και των κομματικών
παρατάξεων, έχει σβήσει σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
Οι παρατάξεις της πλειοψηφίας κάνουν τα πάντα για να μας καταχωρήσουν ως παράταξη του
κυβερνώντος κόμματος, αφού τίποτα θετικό δεν έχουν να παρουσιάσουν και μοναδικό τους
σωσίβιο αποτελεί η μετατροπή της διαδικασίας των αρχαιρεσιών μας σε κακέκτυπο
κομματικών εκλογών!!
Η Κίνησή μας θα συνεχίσει να παραμένει μια ανεξάρτητη κίνηση, στην οποία μπορεί ο κάθε
συνταξιούχος να προσφέρει χωρίς κομματικά προαπαιτούμενα ή κομματικές συγκλίσεις.
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια μαζική συλλογικότητα υπεράσπισης των δικών μας
αναγκών και δικαιωμάτων, στην οποία θα έχουν θέση όλοι όσοι συμφωνούν ότι υπηρετούμε τα
συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα και μόνο, στο κέλυφος της θεσμικής ανεξαρτησίας της ΤτΕ και
του προσωπικού της. Με πολιτισμό, αλληλεγγύη, συλλογική δημοκρατία και ισοτιμία,
μπορούμε να συνυπάρξουμε παρά τη διαφορετικότητα των σκέψεων, αντιλήψεων και
προτάσεών μας.

Για αυτό και θέλουμε την επόμενη των εκλογών, με την επιλογή των συνταξιούχων μας, να
ανατραπούν οι σημερινοί συσχετισμοί στον ΣΣΤΕ, ώστε με τη σημαντική ενίσχυση της Κίνησής
μας, να υλοποιηθεί η πρότασή μας για τη δημιουργία αντιπροσωπευτικού αναλογικού
προεδρείου, με προγραμματική συμφωνία που θα κατοχυρώνει τη διαχείριση των
δικαιωμάτων μας εντός της ΤτΕ, μακριά από λογικές ασφαλιστικών εταιρειών.
Ετσι θα εξασφαλιστεί η δημοκρατική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, η συμμετοχή
όλων των συνδικαλιστικών κινήσεων στις συναντήσεις με την Διοίκηση και με άλλους αρμόδιους
φορείς για τη λύση των προβλημάτων, η πλήρης ενημέρωση όλων των μελών του ΔΣ για τα
συμβαίνοντα, ώστε μέσα από εποικοδομητικές συζητήσεις εντός του ΔΣ να οδηγούμαστε
σε σύνθεση απόψεων και προτάσεων. Για την καθιέρωση διαδικασιών αναβάθμισης του
ρόλου των τοπικών παραρτημάτων και των συνταξιούχων της περιφέρειας στη διαμόρφωση
του διεκδικητικού προγράμματος και των τελικών αποφάσεων του Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε. Για την
επαναφορά του θεσμού των μηναίων ενημερωτικών συγκεντρώσεων, τη χρήση νέων
τεχνολογιών ώστε να δοθεί δυνατότητα παρακολουθούσης των συνεδριάσεων του ΔΣ από
μακριά, την ισότιμη συμμετοχή όλων στις επισκέψεις στην επαρχία, την αναγραφή και των
θέσεων της μειοψηφίας στις ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Σ.Τ.Ε.
Ας ανατρέψουμε τη σημερινή πλειοψηφία και την επόμενη των εκλογών ας αναθέσουμε την
ευθύνη της διεκδίκησης σε εκείνους που απέδειξαν ότι επιθυμούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις
δυνατότητες της θεσμικής ανεξαρτησίας της ΤτΕ, για την επιστροφή των αναδρομικών και την
αποκατάσταση των συντάξεών μας μέσα στην ΤτΕ, η οποία και ανέλαβε την ασφάλισή μας
από 1.1.2011!!

 Για τη νίκη και την ανατροπή
 Για ένα Σύλλογο υπερασπιστή της κοινωνικής μας ασφάλισης
 Γενική Συνέλευση την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019
 Αρχαιρεσίες την Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 20.3.2019 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΜΕ Κ Α Λ Π Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΄Η ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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.

