Στις 28 Μαρτίου ο κάθε συνάδελφος, με την ψήφο του, μιλάει ΙΣΟΤΙΜΑ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από σχεδόν 5 χρόνια εμπαιγμού μας από την πλειοψηφία του ΣΣΤΕ, τη Διοίκηση της
Τράπεζας και προσωπικά τον Διοικητή της, είμαστε όλοι θυμωμένοι για τη στασιμότητα των
θεμάτων μας. Πρέπει, με τη συμμετοχή και την ψήφο μας, ΟΛΟΙ μαζί να αποφασίσουμε, αν
θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη θεσμική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος και το διαχωρισμό
της από το δημόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα των ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ ή αν θέλουμε
να παραμείνουμε δέσμιοι, όπως μέχρι σήμερα, των προσδοκιών εκείνων που επιδιώκουν
κατάργηση του νόμου ¨Κατρούγκαλου¨ και προσφυγή στις ασφαλιστικές εταιρείες!! Στις 28
Μαρτίου, έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να μετατρέψουμε τις εκλογές σε δημοψήφισμα υπέρ της
διατήρησης όλων των δικαιωμάτων μας μέσα στην Τράπεζα. Μπροστά σε αυτή την κορυφαία
διαδικασία, η Κίνησή μας επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις της έναντι όλων των συνταξιούχων μας
χωρίς κανενός είδους διαχωρισμό.

Α. Για τις διεκδικήσεις του Σ.Σ.Τ.Ε.:
1. Αποκλεισμός κάθε λογικής και δυνατότητας ανάθεσης και διαχείρισης συνταξιοδοτικών μας
δικαιωμάτων από ασφαλιστικές εταιρείες . Όλα τα δικαιώματά μας είναι και παραμένουν
εντός της ΤτΕ.
2. Αποτελεσματική διεκδίκηση της επιστροφής των πάσης φύσεως παράνομων μνημονιακών
περικοπών που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας, κύριες και μέρισμα (επικουρική + πρόγραμμα),
των δώρων και του επιδόματος αδείας, της ΕΑΣ και της εφαρμογής της απόφασης για
απεξάρτησή μας από την ΗΔΙΚΑ.
3. Δημιουργία κανονισμού συνταξιοδοτικών παροχών, σύμφωνα με τα καταστατικά των
πρώην Ταμείων 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.
4. Διασφάλιση του «Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών» μέσω της οικονομικής του ενίσχυσης
μετά την ένταξη και των μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένων (χωρίς συσχετισμό με τη
χρηματοδότηση του Ταμείου Υγείας), επέκταση των ΣΣΕ 1948 και 1951 για ενιαία πλέον
καταστατική κατοχύρωση όλων όσων συμμετέχουν σε αυτό, τροποποίηση του Κανονισμού

του Προγράμματος και απάλειψη οποιασδήποτε δυνατότητας ανάθεσης της διαχείρισής του σε
ασφαλιστικές εταιρείες στο μέλλον.

Β. Για την αναβάθμιση του Ταμείου Υγείας:
1. Τροποποίηση του καταστατικού ώστε να συμμετέχουν ισότιμα και οι συνταξιούχοι στη
διοίκησή του, επανεξέταση της πρότασης για ένταξη του Ταμείου στην Τράπεζα με διατήρηση
και βελτίωση των παροχών του.
2. Προώθηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής άδειας, για την ανέγερση της μονάδας
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στο Χολαργό.
3. Επιστροφή από την Τράπεζα στους συνταξιούχους μας, των εισφορών υγείας οι οποίες, παρά
τον νόμο, υπολογίστηκαν και επί των μνημονιακών κρατήσεων από 1.1.2013 έως και σήμερα.

Γ. Για τον εκδημοκρατισμό της λειτουργίας του Σ.Σ.Τ.Ε.:
1. Τροποποίηση του Καταστατικού με καθιέρωση απλής ανόθευτης αναλογικής, καθορισμό
ανώτατου χρόνου παραμονής στις θέσεις ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου, θεσμική
κατοχύρωση της ισότιμης συμμετοχής της μειοψηφίας στις λειτουργίες του Σ.Υ.Τ.Ε. και τις
συναντήσεις με τη Διοίκηση.
2. Αποχώρηση από την ΟΣΤΟΕ, μετά την ενισχυμένη παρουσία της ΤτΕ στο σύστημα
Ευρωπαϊκών Κ.Τ. και τη μετατροπή της ΟΣΤΟΕ (μετά την αποχώρηση της ΕΤΕ και της
Εμπορικής) σε ενότητα της εναπομένουσας συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας.
3. Λειτουργική αναδιοργάνωση του Συλλόγου με σύνταξη κανονισμού λειτουργίας,
αποτελεσματική νομική υποστήριξη, διαφάνεια οικονομικών και λογιστικών, αναδιάρθρωση
και διεύρυνση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
4. Αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου με συχνή σύγκλιση, έγκαιρη
ειδοποίηση και αναλυτική - πολύπλευρη ενημέρωση των Συμβούλων, κατάθεση πλήρους σειράς
παραστατικών και δικαιολογητικών για κάθε θέμα.
5. Αναβάθμιση του ρόλου του Συλλόγου ειδικά στις σχέσεις του με την Τράπεζα και τον
Σύλλογο των Υπαλλήλων.
6. Ουσιαστική ενημέρωση των μελών με θεσμική κατοχύρωση των μηνιαίων συγκεντρώσεων,
εκλογίκευση της διαδικασίας ταχυδρόμησης ανακοινώσεων, παρουσίαση στις ανακοινώσεις
του ΔΣ και των θέσεων των κινήσεων της μειοψηφίας.
7. Εξυγίανση των οικονομικών, διαφάνεια στη διαχείριση και στις οικονομικές ενισχύσεις με την
καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων για όλους, έλεγχος προσφορών για κάθε είδους
προμήθειες, κατάργηση προκλητικών δαπανών που αποσκοπούν στην προβολή του
Προεδρείου, κατάργηση εισφοράς στην ΟΣΤΟΕ.
8. Αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του ρόλου των παραρτημάτων, με τη δημιουργία Γενικού
Συμβουλίου και την αποφασιστική αρμοδιότητα του Γενικού Συμβουλίου στη χάραξη της
πολιτικής των διεκδικήσεων του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ.

Δ. Διασφάλιση της θέλησης των συναδέλφων μας με κάθε νόμιμο τρόπο
1. Με τον Ν. 4331/2015 επεκτάθηκαν και ισχύουν και για τους συλλόγους συνταξιούχων τα
άρθρα 9,10,11,12, και 13 του ν. 1264/1982, τα οποία αναφέρονται στο εκλογικό σύστημα και
την εκλογική διαδικασία. Σύμφωνα με αυτό, οι εκλογές πραγματοποιούνται με την
παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων και στη Γενική Συνέλευση και κατά τη διάρκεια
της ψηφοφορίας, τόσο στο κεντρικό, όσο και στα παραρτήματα. Επίσης το Καταστατικό
του ΣΣΤΕ καθορίζει ότι στα παραρτήματα ακολουθείται ή ίδια εκλογική διαδικασία του
κέντρου.
2. Το Προεδρείο του ΣΣΤΕ, βασιζόμενο σε γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού του συμβούλου (το
οποίο αρνείται να παραδώσει στους συμβούλους της μειοψηφίας), αποφάσισε να μην
υπάρχουν δικαστικοί αντιπρόσωποι στα παραρτήματα.
3. Η εφαρμογή στις εκλογές σωματείων συνταξιούχων των ίδιων όρων που ισχύουν για τα
σωματεία εν ενεργεία υπαλλήλων, ενισχύει ουσιαστικά και πιστοποιεί το αδιάβλητο της
εκλογικής διαδικασίας. Θεωρούμε ότι είναι χρέος όλων μας, στην ερχόμενη Γενική Συνέλευση,
που θα τεθεί το θέμα, να αποφασισθεί η πλήρης και όχι επιλεκτική εφαρμογή των προβλέψεων
του νόμου. Ας τηρήσουμε το γράμμα του νόμου και ας αποφασίσουμε ομόφωνα να υπάρχουν
δικαστικοί αντιπρόσωποι παντού!!

Οι καιροί ου μενετοί….
Η εκλογική διαδικασία στις 28.3.2019 είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και η ευθύνη του καθενός μας
καίρια. Οι επιλογές μας θα καθορίσουν τις επερχόμενες εξελίξεις και τον τρόπο που θα
ρυθμιστούν οι υπάρχουσες εκκρεμότητες. Η εξαγγελία για κατάργηση του νόμου
«Κατρούγκαλου», που δεν συμπεριέλαβε την ΤτΕ, λόγω της ανεξαρτησίας της, στο δημόσιο
κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα των ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, έχει πιθανότητα επιβεβαίωσης. Η
δημιουργία πυλώνα ιδιωτικής ασφάλισης στη θέση της σημερινής επικουρικής κοινωνικής μας
ασφάλισης, είναι επιθυμία όχι μόνο του Κεντρικού Τραπεζίτη, αλλά και κομμάτων που ζητούν να
κυβερνήσουν την επόμενη τετραετία.
Την επομένη των εκλογών, 29.3.2019, μετά την απομάκρυνσή μας από την κάλπη, τα όποια
λάθη μας δεν θα μπορούν να διορθωθούν. Υπέρτατο καθήκον μας είναι η ανατροπή της
αδράνειας, της αναποτελεσματικότητας, του εμπαιγμού και η δημιουργία ενός Συλλόγου κάστρου της ενότητας όλων των συνταξιούχων, χωρίς κανενός είδους διαχωρισμό σε
δικούς μας, δικούς σας και τους άλλους…
Στις εκλογές πρέπει να μιλήσουμε ΟΛΟΙ. Τυχόν αποχή μας, επιτρέπει σε κάποιους άλλους να
αποφασίζουν για εμάς, ...χωρίς εμάς…
Ας αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που έχουμε, συμμετέχοντας και ψηφίζοντας εκείνες τις δυνάμεις
που σέβονται την ιστορία και τις κατακτήσεις των συνταξιούχων του χώρου μας.
Ας μην ξεχνάμε πως η σύνταξη για την οποία πληρώσαμε υψηλότατο τίμημα εισφορών, μας
εξασφάλιζε πάντα ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
Ας μην αποδεχθούμε την απεμπόλησή του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ
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ΜΑΛΑΠΑΣΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μυτιλήνη)
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ)
ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Λάρισα)
ΜΑΣΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
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ΜΕΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)
ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΣ-ΙΓΓΛΕΖΕΛΗΣ ΠΑΝ. ΣΠ.
ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (Ρέθυμνο)
ΜΠΟΥΛΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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ΝΤΟΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ)
ΞΕΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

ΞΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ (Βραχάτι)
ΠΑΡΑΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ρόδος)
ΠΟΛΥΖΩΊΔΗΣ ΜΑΝΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Βόλος)
ΡΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΡΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΑΝΝΥ)
ΣΑΦΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΣΙΓΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ (Χανιά)
ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πάτρα)
ΣΟΥΛΑΚΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΣΠΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (Πύργος)
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ - ΛΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Θεσ/νίκη)
ΣΤΡΙΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕΝΕΚΙΔΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ (ΕΦΗ)
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ (Κομοτηνή)
ΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΑΛΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ξάνθη)
ΤΣΙΤΣΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ (Λαμία)
ΤΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Βόλος)
ΤΣΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
ΤΣΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Λάρισα)
ΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Λάρισα)
ΦΙΩΤΑΚΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ (Ηράκλειο)
ΦΛΕΜΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χανιά)
ΦΩΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
ΧΑΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΤΖΗΑΦΡΑΤΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (Σέρρες)
ΧΑΤΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Εφορευτική)

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ KAI ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ
«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» ΤΩΡΑ

