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Α.  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΑΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

B. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 14.6.2019 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 

A.  Συνάδελφοι, 

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η συγκέντρωση της 

Κίνησής μας. Ιδιαίτερο γεγονός αποτέλεσε η παρουσία των συναδέλφων από τα 

παραρτήματα και οι παρεμβάσεις των συναδέλφων από το Ηράκλειο και τη 

Μυτιλήνη. Μετά από συζήτηση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η 

συγκέντρωσή μας κατέληξε στις παρακάτω σκέψεις και συμπεράσματα:  

 

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και την 

προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών, απαιτούν από όλους μας τη μεγαλύτερη 

δυνατή ενότητα για κοινές διεκδικητικές δράσεις με σκοπό την υπεράσπιση των 

συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας της ΤτΕ και του 

προσωπικού της.   

 

Οι ευθύνες της Διοίκησης της Τράπεζας και ειδικά του Διοικητή της, που σε συνεργασία 

με τα προεδρεία των ΣΣΤΕ και ΣΥΤΕ, αρνήθηκαν να αξιοποιήσουν έγκαιρα την 

ανεξαρτησία του ασφαλιστικού μας συστήματος, την οποία σεβάστηκε πλήρως ο 

«νόμος Κατρούγκαλου»,  μας εκθέτουν σήμερα σε  σοβαρούς κινδύνους. Κανείς δεν 

μπορεί να αποκλείσει την κατάργηση του παραπάνω νόμου μετά τις βουλευτικές εκλογές, 

και τη δημιουργία νέων συνθηκών, με αρνητική επίδραση στο ασφαλιστικό μας καθεστώς, 

δεδομένου ότι το προσωπικό εξακολουθεί μέχρι σήμερα να συνταξιοδοτείται με «έναντι 

σύνταξης». 

 

Ο κίνδυνος το όλο θέμα να επιχειρηθεί να «επιλυθεί» πακέτο με την είσοδο των 

ασφαλιστικών εταιρειών στην κοινωνική ασφάλιση και την υγεία, είναι πλέον ορατός!!   

Οι συσχετισμοί που διαμόρφωσαν οι συνταξιούχοι με την ψήφο τους στις πρόσφατες 

συνδικαλιστικές εκλογές, παρά τον αγώνα που έκανε η Κίνησή μας όλα αυτά τα χρόνια, 

για να αξιοποιηθεί προς όφελός μας η απεμπλοκή μας από ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ, δεν 

ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες μας, αλλά και στις ανάγκες για μια ενωτική 

αγωνιστική διοίκηση την επόμενη ημέρα μέσω του αναλογικού προεδρείου που είχαμε 

στο πρόγραμμα μας και εξακολουθούμε να προτείνουμε. 

Η αποκατάσταση κοινής δράσης με τις δυνάμεις του προεδρείου του ΣΣΤΕ, στο πλαίσιο 

της υλοποίησης της από 4.3.2019 απόφασης του Συμβουλίου Ασφάλισης, αποτελεί 



συνειδητή επιλογή για την αποτελεσματική μας διεκδίκηση. Το γεγονός αυτό μπορεί 

και πρέπει να αξιοποιηθεί, προκειμένου να ξεπεραστούν υπαρκτές  διαφορές σε ζητήματα 

περιεχομένου και μορφών συλλογικής δράσης, ενισχύοντας το εσωτερικό μας μέτωπο, 

απαραίτητη προϋπόθεση για  να αποκρουστούν αποτελεσματικά οι όποιες νέες επιθέσεις 

επιχειρηθούν στα δικαιώματά μας.  

 

Τέλος σημειώνουμε πως τα πάντα μπορούμε να τα συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε ή 

να διαφωνήσουμε, δεν  πρόκειται όμως ποτέ: 

1. να σταματήσουμε να διεκδικούμε την επιστροφή του συνόλου των μνημονιακών 

μας κρατήσεων, 

2. να δεχθούμε μεταφορά  οποιουδήποτε ποσοστού της επικουρικής  στο 

«Πρόγραμμα»,  

3. να δεχθούμε οποιοδήποτε ενέργεια διευκολύνει την εκχώρηση συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων μας εκτός Τράπεζας σε ασφαλιστικές εταιρείες.  

 

B.  Συνάδελφοι, 

Δεν πέρασαν 48 ώρες από την Πανελλαδική μας συγκέντρωση και τα όσα έλαβαν χώρα 

στο Γ.Σ. της ΤτΕ της 14.6.2019, επιβεβαιώνουν πλήρως τις παραπάνω εκτιμήσεις μας. Ο 

Διοικητής, ο οποίος ζήτησε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 

3.10.2017 και, μετά από παλινωδίες, συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφάλισης στις 4.3.2019, 

«γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του» τις αποφάσεις των οργάνων αυτών.  

Ο Διοικητής, ο οποίος στις 18.10.2018 είχε απειλήσει τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου 

να μη προχωρήσουν σε απόφαση, με το πρόσχημα πως δεν είχε συγκληθεί το Συμβούλιο 

Ασφάλισης(!!), σήμερα, που όλα τα προσχήματα έχουν  καταρρεύσει, επανήλθε για να 

απειλήσει εκ νέου την πλειοψηφία των Συμβούλων πως για να πάρουν απόφαση πριν 

τις βουλευτικές εκλογές θα έπρεπε να περάσουν «πάνω από το πτώμα του»!!  Η 

συμπεριφορά αυτή διέλυσε κάθε προηγούμενη λογική και επιχειρηματολογία περί του 

καλού Διοικητή. 

Ο λόγος ανήκει πλέον στους συνδικαλιστικούς μας φορείς που, αγωνιστικά και ενωτικά, 

πρέπει να ενεργήσουν δεόντως.   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Ανδρουλάκης Δημήτρης, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης 

Δημήτρης, Δασκαλάκης Νίκος, Διαμαντής Ανδρέας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου 

Κώστας, Καραδήμα Ζωή, Καραπαππάς Ανδρέας, Καραφωτιά Φωφώ, Κεφάλας 

Παναγιώτης, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα, Μανώλης 

Παύλος, Μαλαπάσχας Παναγιώτης, Μασσαλάς Δημήτρης, Μελισσείδου Ελένη, 

Μομφεράτος-Ιγγλεζέλης Παναγιώτης, Μπελίτσος Γρηγόρης, Μπουλαλά Αγγελική, 

Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαμάργαρης Χάρης, Ραγιάς Νίκος, 

Στρίμπερης Θεόδωρος, Φιωτάκη Έβη, Φλεμετάκης Γιώργος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα 

Παναγιώτα. 


