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Αθήνα 15.1.2020 

                             Κατατέθηκαν σήμερα οι υπογραφές 

για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

 
Με την ανταπόκριση των συναδέλφων μας και παρά τη δύσκολη περίοδο των 

εορτών, η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποτελεί πλέον Καταστατική 

υποχρέωση του ΣΣΤΕ. Η ενημέρωση και η λογοδοσία του Προεδρείου, αλλά και η 

υλοποίηση των δεσμεύσεων του κ. Διοικητή και των μελών του Γενικού Συμβουλίου 

της ΤτΕ για την προσεχή συνεδρίασή τους της 20.1.2020, δεν επιδέχονται άλλης 

αναβολής. Οι εξελίξεις έρχονται στα χέρια των συναδέλφων μας! Μόνο όσοι 

επιχειρούν να αλώσουν δικαιώματά μας φοβούνται την έκτακτη Γενική 

Συνέλευση. 

Συνάδελφοι, 

Η ανάγκη λογοδοσίας  της πλειοψηφίας, που ήταν κοινή διαπίστωση, καθίσταται 

επιτακτικότερη, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, που σηματοδοτήθηκαν από το Σ.Α. της 

22.11.2019, με τον διαχωρισμό των  συνταξιούχων σε συνταξιοδοτηθέντες πριν 

ή μετά την 1.1.2015 και την υπαγωγή των δικαιωμάτων μας στην έγκριση του 

Υπουργού!! Η  απόφασή μας να ζητήσουμε έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν η 

πλειοψηφία αγνοεί πλήρως τις Καταστατικές της υποχρεώσεις, σε καμιά 

περίπτωση  δεν συνιστά δίλημμα όσων αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατική λειτουργία 

του ΣΣΤΕ και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.  Μόνο όσοι επιχειρούν την 

κατάργηση των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, μπορεί και πρέπει να την 

φοβούνται. Ούτε μπορεί να προβληθούν λόγοι οικονομικού κόστους της έκτακτης Γ.Σ. 

σε αντιπαράθεση με την τακτική, ειδικά από την πλειοψηφία που έχει αποδείξει πόσο 

λίγο υπολογίζει τις εισφορές μας.  

Μέσα  από την κοινή δράση, ας ενισχύσουμε την ενότητά μας…   

Συνάδελφοι,  

Η συλλογικότητα των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της, έθεσε 

εαυτήν υπεράνω κομματικών, παραταξιακών ή προσωπικών διαχωρισμών. 

Διακηρυγμένη πρόθεσή μας είναι  η δημιουργία της πιο πλατιάς ενότητας για την 

υπεράσπιση των κατοχυρωμένων Καταστατικά και από τις ΣΣΕ (1948 και 

1951), δικαιωμάτων μας.  Επιμένουμε σταθερά στην επιλογή μας και δεν κατανοούμε 

προσπάθειες να βρεθούν διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν.  Υπενθυμίζουμε πως ευθύς 

εξ αρχής ταχθήκαμε κατά της Γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της 

Τράπεζας (Μάϊος 2018) με την οποία επιχειρήθηκε και τελικά αποφασίσθηκε στο Σ.Α. 

της 22.11.2019 η «νεκρανάσταση» των καταργημένων διατάξεων του νόμου 



Λοβέρδου  μόνο  στη ΤτΕ (sic)!! Η επιλογή αυτή έγινε από την  Τράπεζα,  προκειμένου 

να αποφύγει το κόστος της αποκατάστασης των συντάξεων του συνόλου των 

συνταξιούχων με την επιστροφή στην νομιμότητα του άρθρου 10 του Καταστατικού 

του πρώην Ταμείου Συντάξεων (επανασύνδεση συντάξεων με μισθούς), και την 

εφαρμογή  των γενικών διατάξεων όπως προβλέπεται στο  άρθρο 64 του ν.3863/2010, 

το οποίο ατυχώς παραλείπεται  στην  ανακοίνωση των  φίλων της  Αναγεννητικής.  

Μετά την ρητή εξαίρεσή μας από το Γ΄ Μνημόνιο και μετά τον νόμο 4387/2016, κακώς 

εμπλέκεται η διαδικασία αποκατάστασης των συντάξεών μας,  με τις διαδικασίες 

του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος (ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ). Είναι δε άτοπο να μας 

εκφοβίζει το Προεδρείο με αναφορές σε δήθεν μειώσεις συντάξεων, προκειμένου  να 

θεμελιώσει συνδικαλιστική θέση,  όταν κάτι τέτοιο δεν τόλμησε να εκστομίσει  

ούτε η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου!!   

Συνάδελφοι, 

Υποστηρίζουμε την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος που 

συνεπάγεται την επιστροφή του συνταξιοδοτικού της συστήματος στην καταστατική 

κανονικότητα, την κατάργηση όλων των μνημονιακών κρατήσεων και την απόδοση 

στους δικαιούχους όλων των παράνομα παρακρατηθέντων μέχρι σήμερα.  

Είναι ο μόνος δρόμος που έχει η Τράπεζα για να αποδείξει και στην πράξη ότι 

ακολουθεί πλήρως τους κανόνες της ανεξαρτησίας της, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται  στο Καταστατικό της και τη  Συνθήκη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 

για την ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος. 

Είναι ο μόνος δρόμος που έχει το Προεδρείο του ΣΣΤΕ για να αποδείξει ότι υπηρετεί τα 

συμφέροντα των μελών του. 

Ας προχωρήσουμε χωρίς ύστερες σκέψεις στην  έκτακτη Γενική Συνέλευση! 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  


