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ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΠΙΑ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΜΑΣ! 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ… 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Το βράδυ της 22.3.2019, αναρτήθηκε στο ιστολόγιο του ΣΣΤΕ, ανακοίνωση της ΔΗ.ΣΥ. 

(Γοζαδίνου-Κλητοράκη), με τίτλο «Οι στόχοι της κίνησής μας για τη διετία 2019-2021». 

Η ανακοίνωση αυτή, λόγω της αργίας, θα ταχυδρομηθεί την Τρίτη και δεν θα φτάσει στους 

συναδέλφους παρά μετά τις εκλογές της Πέμπτης 28.3.2019!!!  

Εκ του ασφαλούς λοιπόν, επιχειρούν να υφαρπάξουν την ψήφο μας για να την 

χρησιμοποιήσουν εις βάρος των συμφερόντων μας και υπέρ συγκεκριμένων κύκλων της 

Τράπεζας, οπαδών της ιδιωτικής ασφάλισης ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ!!  

 Ξεδιάντροπα,  οι «συνδικαλιστές» της ΔΗ.ΣΥ.,  υποταγμένοι σε ΞΕΝΑ από τα δικά μας 

συμφέροντα, διεκδικούν τη μείωση της επικουρικής μας από το 20% στο 8%(!!), για να 

την διασφαλίσουν!!, όπως λένε, πράγμα που ούτε ο εργοδότης δεν τολμά να εκστομίσει, τη 

μείωση δηλαδή της συνταξιοδοτικής του υποχρέωσης!! Τώρα πια δεν είναι υποψία, αλλά 

βεβαιότητα. Χωρίς ηθικό φραγμό απέναντι στους συναδέλφους τους, αποφασίζουν ως καθεστώς. 

Ναι, αυτοί που μόλις δυό μέρες πριν στη Γ.Σ. έλεγαν πως οι δικαστικές αποφάσεις 

κατοχύρωναν τα δικαιώματά μας, τώρα ξαφνικά λένε πως πρέπει να μειωθεί η επικουρική μας 

σύνταξη, από 20% στο 8%, για να τη «διασφαλίσουν»!! 

Ναι, αυτοί που στη Γ.Σ. έλεγαν πως το 16% του Προγράμματος, προέρχεται από τις ΣΣΕ 1948 

και 1951, και σύμφωνα με τις πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις πρέπει να χορηγούνται δώρα 

και επιδόματα αδείας, δηλαδή 14 μερίσματα, επιχειρούν χωρίς να έχουν τακτοποιήσει το 16%,  

να «διασφαλίσουν» και το 20% της επικουρικής!!   

Υλοποίησαν μήπως την δικαστική απόφαση, που σε απλά ελληνικά σημαίνει πως η παροχή αυτή 

είναι καθορισμένη υποχρέωση του εργοδότη και πρέπει να τεθεί υπό την προστασία των 

προβλέψεων και της περιουσίας της ΤτΕ;;  Όχι βέβαια!! 

Αντίθετα, στην ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι τα δώρα και τα αναδρομικά 

«ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ» εξωδικαστικά παράλληλα με την τελεσιδικία των αγωγών του ΣΣΤΕ, 

δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση μέχρι το 2025!!  (Να γιατί προσέφυγαν στις αγωγές!!). 

Αυτοί που υποσχέθηκαν ψευδώς πως μέσα από το Πρόγραμμα σταδιακά θα μας γυρίσουν τις 

οριζόντιες περικοπές(!!), που έβαλαν στο Πρόγραμμα άλλους χίλιους ασφαλισμένους χωρίς να 

αυξήσουν ούτε κατά ένα ευρώ το αρχικό κεφάλαιο, επιδιώκουν σήμερα να γίνουμε 

«αυτόχειρες» και να πάμε στο Πρόγραμμα, ένα ακόμα 12% από την εξασφαλισμένη 

καταστατικά και άρα σίγουρη  επικουρική μας σύνταξη!!  

Για να μπούμε στην περιπέτεια «να εκλιπαρούμε» την εκάστοτε  Διοίκηση για την 

τροφοδότηση του λογαριασμού του Προγράμματος, προκειμένου να παίρνουμε όσα μας 

αναλογούν και ευρισκόμενοι σε θέση  αδυναμίας, να υφιστάμεθα πιέσεις για ασφαλιστικές!!   

 



ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΥΡΙΟ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Από το 2000, εν όψει της ένταξής μας στο Ευρώ και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, επί 
Διοίκησης Παπαδήμου, δημιουργήθηκε ο πρώτος λογαριασμός ετήσιων προβλέψεων για την 
κάλυψη των υποχρεώσεων της Τράπεζας στην κύρια σύνταξη, την επικουρική/μέρισμα 36%, τις 
γονικές παροχές  και τις αποζημιώσεις των υπαλλήλων που αποχωρούν, ως καθορισμένες 
παροχές της ΤτΕ απέναντι στο προσωπικό της, από το Καταστατικό, τις ΣΣΕ και τους 
Νόμους. 0 λογαριασμός αυτός με τη συνεχή ενίσχυσή του από όλες τις μετέπειτα Διοικήσεις, 
ανέρχεται σήμερα σε αρκετά μεγάλο ποσό.   Η ΤτΕ όταν ανέλαβε τα Ασφαλιστικά Ταμεία μας και 
την περιουσία τους,  ανέλαβε και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, καθώς οι καταστατικές διατάξεις 
αυτών, κατέστησαν διατάξεις του Καταστατικού της ΤτΕ!! (Η υποχρέωση της Τράπεζας 
αναγνωρίζεται από το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων).    

Παρατηρούμε ότι στην έκθεση Διοικητή έτους 2017(Σημειώσεις επί των αποτελεσμάτων Π45), 
κατά παράβαση των ΣΣΕ, των νόμων και του Καταστατικού της ΤτΕ, ενδεχομένως μετά 
την ένταξη των νέων συναδέλφων από 1.1.2017 στο Πρόγραμμα, χωρίς πρόσθετη οικονομική 
ενίσχυση του λογαριασμού από την Τράπεζα, αλλά  και χωρίς την ένταξή τους στο πλαίσιο των 
ΣΣΕ 1948 και 1951, αναφέρονται τα παρακάτω: 
« 1.       Η σχηματισθείσα πρόβλεψη περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις της Τράπεζας έναντι των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών για αποζημίωση προσωπικού (Ν. 2112/20, όπως 
ισχύει) και για την παροχή κύριας και επικουρικής σύνταξης,  
2.     Η Τράπεζα,  τηρεί προγράμματα καθορισμένων εισφορών για γονικές και μετεργασιακές 
παροχές. Σύμφωνα με απόφαση της Τράπεζας(sic)!!!, οι παροχές αυτές δεν συνεπάγονται 
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της Τράπεζας πέραν της ήδη καταβαλλόμενης εργοδοτικής 
εισφοράς!!.». (Φαίνεται καθαρά πλέον το πως προετοιμάζουν το δρόμο των Ασφαλιστικών)!! 

Δηλαδή, η Τράπεζα «αφαίρεσε» αυθαίρετα τις γονικές παροχές και το 16% της επικουρικής  
που μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα από τις καθορισμένες παροχές για την κάλυψη των οποίων 
έχει καταστατική υποχρέωση να κάνει ετήσιες προβλέψεις (άρθρο 71 Καταστατικού) και τις 
μετέτρεψε σε παροχές καθορισμένων εισφορών, δηλαδή υπό την εγγύηση και μόνο των 
εισφορών και του σχηματισθέντος αρχικού κεφαλαίου!! Έτσι, επεβλήθη η λογική ότι οι παροχές 
αυτές δεν είναι καταστατική ευθύνη της Τράπεζας, αλλά μοναδική εξασφάλισή τους είναι η 
επάρκεια του συγκεκριμένου λογαριασμού!! Έχει ο λογαριασμός διαθέσιμο υπόλοιπο; 
Δίνουμε στους συνταξιούχους! Δεν έχει;… Περιπέτεια αλλά «Εθνική»!!! Ναι σε αυτή την μη 
καταστατικά εγγυημένη παροχή, «διεκδικούν» να πάει ακόμη ένα 12% της εγγυημένης 
επικουρικής για να το «σώσουν»!!! Αντί να διεκδικούν καταστατική κατοχύρωση του συνόλου 
του 36% (20%+16%), για όλο το προσωπικό,  θέλουν να καταστήσουν τις παροχές μας, 
παροχές τύπου ΕΦΚΑ/Δημοσίου!! Γιατί άραγε;; Μήπως για να σπρώξουν πιο εύκολα τα 
συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα στην ιδιωτική ασφάλιση, την επόμενη της κατάργησης του 
νόμου «Κατρούγκαλου», όπως ελπίζουν;; Για αυτό μας έχουν «πρήξει» με το τι γίνεται στον 
ΕΦΚΑ και το Δημόσιο;; 

Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας και δεν τα ξεπουλάμε στις ασφαλιστικές! 
Αγωνιζόμαστε για να έχουμε Σύνταξη και Υγεία μέσα  στην Τράπεζα. Αγωνιζόμαστε για 
την επιστροφή των περικοπών και την αποκατάσταση των συντάξεών μας. 

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 28.3.2019 ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΣΤΕ  
 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ!! 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  


