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Αθήνα,  19 Απριλίου 2019 

 

« ΙΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ, ΙΔΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΚΑΜΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ….» 

Συνάδελφοι, 

Την Τρίτη 16.4.2019, συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ για τους προγραμματικούς στόχους της 

επόμενης διετίας. Οι προτάσεις και οι θέσεις του προεδρείου, χωρίς καμμιά καινοτομία, 

κινήθηκαν στην ίδια κατεύθυνση της προηγούμενης διετίας.   

1. Συνεχίζεται η λογική του «καλού Διοικητή» και της «κακιάς κυβέρνησης». Η μόνη 

διαφορά τώρα είναι πως, μετά το Γενικό Συμβούλιο της 29.3.2019, μετά «το 

άδειασμα» που υπέστησαν από τον κ. Διοικητή, ο οποίος στη Συνέλευση των Μετόχων 

ανέλαβε αποκλειστικά την ευθύνη των εξελίξεων, υποχρεώνονται σε «διορθωτικές» 

κινήσεις αποπροσανατολισμού  και όχι ουσίας, που ενέχουν κινδύνους !  

Έτσι αποφάσισαν να απευθύνουν επιστολή μόνο στα δύο μέλη του Γενικού 

Συμβουλίου, οι οποίοι είχαν ζητήσει να τεθεί συνολικά το θέμα της υλοποίησης της 

γνωμοδότησης του Ν.Σ. της ΤτΕ στο Γ.Σ. της 29.10.2018, αλλά τότε καταγγέλθηκαν από 

τα  προεδρεία ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ, για δήθεν αντιθεσμική παρέμβαση στη ΤτΕ!! Σήμερα 

όμως απευθύνονται σε αυτούς, ζητώντας να παρέμβουν εκ νέου και με τον ίδιο τρόπο, 

και να ζητήσουν την εγγραφή του θέματος στην Ημερήσια Διάταξη του προσεχούς 

Γενικού  Συμβουλίου της 22.4.2019, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία υποχρεωτικής 

εγγραφής θεμάτων στην Η.Δ. απαιτεί, σύμφωνα με τον νόμο, την αποστολή εγγράφου 

προς τον Διοικητή, επτά εργάσιμες ημέρες πριν!!  Παρά τις αντίθετες τοποθετήσεις των 

συμβούλων των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, της Αναγεννητικής και της ΕΣΑΚ-Σ, ότι η επιστολή θα 

πρέπει να απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Γ.Σ., επέμειναν στην προειλημμένη απόφασή 

τους.  

2. Μαζί με την καθυστέρηση της άρσης των κρατήσεων και της υλοποίησης της από 

3.10.2017 απόφασης του Ν.Σ. της ΤτΕ, μαζί με τη συνέχιση του «έναντι σύνταξης» και 

την καθυστέρηση της θεσμικής αποκατάστασης των συντάξεών μας οίκοθεν, σύμφωνα 

με τα Καταστατικά των τ. ταμείων μας  και τις γενικές ασφαλιστικές αρχές – διατάξεις 

της σημερινής ασφαλιστικής νομοθεσίας, εξακολουθεί να εκκρεμεί από 28.6.2018 

και η υλοποίηση της επιστολής του αρμόδιου Υφυπουργού, για απεμπλοκή μας 

από την ΗΔΙΚΑ!!    

Ενώ:   

- με την μή ένταξή μας στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα (ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ), 

- με τις αλλεπάλληλες θετικές παρεμβάσεις του αρμόδιου Υφυπουργού για την 

αποκλειστική ευθύνη της ΤτΕ και των συνταξιούχων της να ρυθμίσουν οι ίδιοι με τα 

θεσμικά όργανα της Τράπεζας το ασφαλιστικό τους μέλλον,  

καθίσταται προφανές πως μπορούμε να ρυθμίσουμε τη συνολική λειτουργία του 

ασφαλιστικού μας συστήματος στο εσωτερικό της Τράπεζας,  εμείς εξακολουθούμε 



να ψαχνόμαστε ακόμα,  με ένα προεδρείο και μια πλειοψηφία, έρμαια διοικητικών και 

κομματικών παραγόντων, που δεν θέλουν την αποκατάσταση των συντάξεών μας, με 

την ελπίδα της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου και την επισημοποίηση της 

εισόδου των ασφαλιστικών εταιρειών στην κοινωνική ασφάλιση!!  Δεν είναι τυχαία η 

απόρριψη από την πλειοψηφία της πρότασης, για λήψη ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης, 

περί αποκλεισμού κάθε δυνατότητας για μεταφορά των συνταξιοδοτικών μας 

δικαιωμάτων σε ασφαλιστικές!! 

 

3. Η πλειοψηφία επανέφερε στον προγραμματισμό δράσης της διετίας, τη μεταφορά από 

την επικουρική στο Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών ενός ακόμα ποσοστού 

12%, με τη δικαιολογία πως η μείωση της καταβαλλόμενης επικουρικής στο 8%, την 

διασφαλίζει!! Είναι πρωτοφανές, συνδικαλιστές να προτείνουν μείωση ενός εγγυημένου 

δικαιώματός τους, κάτι που δεν τολμά να το θέσει ούτε ο εργοδότης τους!! Και μάλιστα, 

την ώρα που ακόμα και οι δικαστικές αποφάσεις που οι ίδιοι επικαλούνται, θεωρούν 

την καταβολή του 20% νομοθετική υποχρέωση της ΤτΕ, ως καθορισμένη παροχή 

κοινωνικής ασφάλισης!! Και παρόλο που γνωρίζουν πως στις οικονομικές 

καταστάσεις της ΤτΕ χρήσης 2017 και 2018, το Πρόγραμμα αποτελεί πλέον παροχή 

καθορισμένων εισφορών, εγγυημένη δηλαδή μόνο από τις καταβαλλόμενες εισφορές 

και το ποσό του λογαριασμού, χωρίς άλλη καταστατική ευθύνη της Τράπεζας!  

4. Μαζί με τα παραπάνω, συνεχίζεται ο αυταρχισμός και η αντιδημοκρατική πρακτική της 

πλειοψηφίας. Η τοποθέτηση του Προέδρου στο προχθεσινό Δ.Σ., σε ερώτηση Συμβούλου 

των Εν Δράσει, ότι μπορεί να ενημερωθεί για τα παραστατικά των δαπανών των 

μηνιαίων λογιστικών καταστάσεων, μόνο αν προτίθεται να τα εγκρίνει με τη θετική του 

ψήφο, είναι το τελευταίο τρανό παράδειγμα. Η αλαζονική συμπεριφορά και  οι 

χαρακτηρισμοί στους εκπροσώπους των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και της Αναγεννητικής, έχουν πλέον 

παγιωθεί και βέβαια δεν μας εκπλήσσουν……  .   

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  

 

Ευχόμαστε σε όλους τους συνταξιούχους μας 

 και τις οικογένειές τους, 

 καλή Ανάσταση! 

 


