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«Ο ΜΑΪΟΣ ΕΦΤΑΣΕ,
ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ,
ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ,
ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ...»
Συνάδελφοι,
Μετά τις εκλογές και την κατάκτηση εκ νέου της πλειοψηφίας, οι συνδικαλιστές
του Προεδρείου ξέχασαν τις προεκλογικές εξαγγελίες και τις «συμφωνίες» τους
με τον κ. Διοικητή:




«Οι κρατήσεις θα καταργηθούν και θα επιστραφούν τα αναδρομικά,
όταν θα σχηματισθεί πρόβλεψη στον Ισολογισμό.»
Η πρόβλεψη έγινε συγκεκριμένη το 2018, οι κρατήσεις όμως
παραμένουν!!
«Οι κρατήσεις θα καταργηθούν, όταν εκδοθούν τα εκκαθαριστικά των
συνταξιούχων του Δημοσίου και διαπιστωθεί η κατάργηση των περικοπών
από 1.1.2019.»
Τα εκκαθαριστικά στο δημόσιο εκδόθηκαν χωρίς κρατήσεις πλέον,
ενώ σε εμάς παραμένουν!!

Οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας
(29.3.2019 και 22.4.2019) απέβησαν, ως γνωστόν, άκαρπες.
Το Προεδρείο, με τις 4, 5 και 6 ανακοινώσεις του:
α. πανηγυρίζει ΤΩΡΑ για πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις, διαφορετικές
ως προς τον χρόνο της αναδρομικότητας που επιδικάζεται (2013 ή 2015), όταν
όλοι θυμόμαστε ότι κατηγορούσε ασύστολα όσους τόλμησαν πρώτοι
δικαστικές διεκδικήσεις,
β. επαναφέρει και συντηρεί την αδιέξοδη λογική «του καλού Διοικητή και των
κακών μελών του Γενικού Συμβουλίου», ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι η λύση του
θέματος είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του κ. Διοικητή, ο οποίος αρνείται να
ακολουθήσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 37Α του Καταστατικού
διαδικασία, ως προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφάλισης του οποίου
προεδρεύει.
Οι λόγοι που εμποδίζουν την επιστροφή των συντάξεων στην ΤτΕ στην θεσμική
κανονικότητα, καμία σχέση δεν έχουν με όσους προβλήθηκαν, για προεκλογικές
σκοπιμότητες (προβλέψεις, δημόσιο, κ.ο.κ.), από τη συνδικαλιστική
πλειοψηφία, τους διευθυντικούς παράγοντες και τον Διοικητή της ΤτΕ. Οι

παραπάνω ροκανίζουν τον χρόνο με υποσχέσεις, όντας δέσμιοι της κομματικής
τους στρατηγικής και της προσδοκίας τους για είσοδο ασφαλιστικών εταιρειών
στην «πίττα» της κοινωνικής ασφάλισης!!

Συνάδελφοι,
Καλούμε το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας (Διοικητή, Υποδιοικητές και λοιπά
Μέλη) να επαναφέρει τη λειτουργία των οργάνων της ΤτΕ στη θεσμική
κανονικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 37Α, 38 και 71 του Καταστατικού
της και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη, στην οποία προβλέπεται και η
λειτουργία των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Στην προσεχή
συνεδρίασή του όχι μόνο πρέπει να καταργηθούν οι παράνομες μνημονιακές
περικοπές των συντάξεών μας, αλλά πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα η πλήρης
αποσαφήνιση της θεσμικά αυτόνομης λειτουργίας του Συστήματος
Ασφάλισης Προσωπικού ΤτΕ, σύμφωνα με τα Καταστατικά των πρώην
Ταμείων και τις γενικές ασφαλιστικές αρχές της ασφαλιστικής νομοθεσίας,
εντός τακτού χρονικού διαστήματος.
Καλούμε τους συναδέλφους που δεν έχουν κάνει αγωγές να ασκήσουν τα
ένδικα δικαιώματά τους, εντός του 2019, για ΟΛΕΣ τις περικοπές. Και όσους
έχουν κάνει αγωγή με τους δικηγόρους του ΣΣΤΕ, να ασκήσουν πρόσθετη
αγωγή για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.).

Συνάδελφοι,
Εμείς δεν προτιθέμεθα να αφήσουμε την υπόθεση στην τύχη της.
Θα προχωρήσουμε προς κάθε κατεύθυνση, ασκώντας αποφασιστικά την
μεγαλύτερη δυνατή πίεση.
Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε συνδικαλιστικό και νομικό μέσο, εντός και εκτός
Ελλάδας, προκειμένου να λάβουν τέλος οι στόχοι και οι σκοπιμότητες των
καθυστερήσεων και του εμπαιγμού μας.
Όταν εκλεγμένοι συνδικαλιστές προτείνουν μείωση εγγυημένου δικαιώματος
των συναδέλφων τους (η επικουρική από 20% να γίνει 8%!!), θέμα που δεν
τολμά να θέσει ούτε ο εργοδότης, τώρα που και οι δικαστικές αποφάσεις, που
οι ίδιοι επικαλούνται, προστατεύουν πλήρως το 20%, ο καθένας
αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού και
αναβλητικότητας.

ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΟΥΝ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ

