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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No25
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ! ! !

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Είναι απορίας άξιον πως μετά την κατηγορηματική διάψευση από τον ίδιο τον κ.
Διοικητή σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Συλλόγου ότι δεν ελήφθη καμία
απόφαση στο Γενικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση της γνωμοδότησης
του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ της από 3/10/2017, συνεχίζουν ακάθεκτοι να εμφανίζουν
ανακοινώσεις με τα ίδια ψεύδη περί λύσης του συγκεκριμένου θέματος όταν γνωρίζουν ότι
προκειμένου να επιλυθεί ασφαλιστικό θέμα θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του
Συμβουλίου Ασφάλισης!!!
Ο επικεφαλής μάλιστα της συνδικαλιστικής παράταξης των Εν Δράσει με περίσσιο
θράσος σε προσωπική του ανακοίνωση εγκαλεί την πλειοψηφία του ΣΣΤΕ πως αντί
«να προτάξει το συμφέρον των συνταξιούχων, επιλέγει το μικροπαραταξιακό της

συμφέρον» όπως αναφέρει. Διερωτώμεθα πράγματι η αποκάλυψη της αλήθειας και η
παράθεση των πραγματικών γεγονότων αποτελεί για τον επικεφαλής των Εν Δράσει
μικροπαραταξιακό συμφέρον;;;
Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων γνωρίζει την προσπάθεια που
κατέβαλαν συγκεκριμένα υπηρεσιακά στελέχη καθώς και ο Σύλλογός μας για να πειστεί ο κ.
Διοικητής ώστε να συγκαλέσει το Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 3/10/2017.
Γνωρίζουν επίσης οι συνάδελφοι τα γεγονότα που ακολούθησαν λίγες ημέρες μετά
την επιθυμία του κ. Διοικητή να υλοποιήσει την συγκεκριμένη απόφαση
συγκαλώντας το Συμβούλιο Ασφάλισης.
Θυμούνται πολύ καλά τις πρωτοβουλίες τότε του Υποδιοικητή κ. Μητράκου με την
πρόκληση παρέμβασης υπουργών της κυβέρνησης στην ΤτΕ και την υπονόμευση
της όποιας λύσης!!!

Θυμούνται επίσης πολύ καλά ότι όταν υπήρξε συνάντηση εκπροσώπων των δύο
Συλλόγων (ΣΥΤΕ – ΣΣΤΕ) με τον κ. Διοικητή και τον αρμόδιο Υποδιοικητή κ. Μητράκο ποια
ήταν η δικαιολογία που αντέτεινε στα επιχειρήματα των εκπροσώπων των δύο
Συλλόγων ο κ. Υποδιοικητής λέγοντας συγκεκριμένα «Να δούμε πρώτα τι ισχύει στο

Δημόσιο γιατί δεν μπορεί να είμαστε οι πρώτοι που θα ικανοποιήσουμε ένα
τέτοιο θέμα…». Αυτή ήταν η άποψή του!!!
Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει επιλυθεί το συγκεκριμένο
θέμα και ποιοι ευθύνονται για αυτή την καθυστέρηση. Εάν σήμερα τα δεδομένα για
την κυβέρνηση έχουν αλλάξει μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και οι
αρμόδιοι υπουργοί κρίνουν ότι η ΤτΕ μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της
απόφασης του Νομικού της Συμβουλίου θα θεωρήσουμε πολύ θετική την όποια αλλαγή
αρκεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των συνταξιούχων μας.
Βεβαίως η λογική αυτή δεν προϋποθέτει ότι μπορούμε να ανεχθούμε τον όποιο
εμπαιγμό και εξαπάτηση των συναδέλφων από συνδικαλιστές και παρατάξεις που φέρουν
ακέραια την ευθύνη υπονόμευσης της λύσης για την παύση των κρατήσεων και της
επιστροφής των αναδρομικών των Ν4051/12 & 4093/12.
Καλό θα είναι λοιπόν να αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα με τη δέουσα
υπευθυνότητα και σοβαρότητα που απαιτείται και να αφήσουν κατά μέρος τα
συνδικαλιστικά «τερτίπια» και την επικοινωνιακή πολιτική καθότι θα είναι υπαίτιοι για
δεύτερη

φορά εάν υπάρξει η όποια δυνατότητα επίλυσης τους και δεν την

αξιοποιήσουμε!!!

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…
Μετά τα ψεύδη και τις ανακρίβειες για τη δήθεν απόφαση του ΓΣ της Θεσσαλονίκης
δυστυχώς οι επικεφαλείς των Εν Δράσει

συνεχίζουν στο ίδιο μήκος κύματος στην

τελευταία ανακοίνωσή τους Νο41/14.9.18

αναφέροντας ότι «πίσω από τις πλάτες των

συνταξιούχων είχαν υπογράψει σύμβαση υπαγωγής των συντάξεών μας στην ΗΔΙΚΑ!!!»
Εμφανίζουν τη σύμβαση που υπέγραψε η Τράπεζα με την ΗΔΙΚΑ για την παροχή
αμοιβής του κόστους των υπηρεσιών που παρέχει η ΗΔΙΚΑ στην Τράπεζα ως
σύμβαση ένταξης των συντάξεών μας. Φθάνουν μάλιστα στο σημείο να επιρρίψουν
ευθύνες στην αρμόδια υπάλληλο που εξουσιοδοτήθηκε από την Τράπεζα να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση.
Οι εν λόγω συνδικαλιστές θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η πρακτική της χρέωσης του
κόστους υπηρεσιών σ’ όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που παρέχει υπηρεσίες η
ΗΔΙΚΑ είναι πολιτική της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης και μάλιστα αυτός που υπέγραψε τη σύμβαση από πλευράς ΗΔΙΚΑ είναι ο
γνωστός σε όλους μας διευθύνων σύμβουλός της κ. Τάγαρης Αναστάσιος.
Δυστυχώς όλα στο βωμό των συνδικαλιστικών σκοπιμοτήτων!!!
Με αφορμή όλα τα παραπάνω σχετικά με την ΗΔΙΚΑ θα θέλαμε να επαναφέρουμε το
θέμα που έθιξε ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της
9/7/2018 πριν τις διακοπές του Αυγούστου για τη διευθέτηση του θέματος των
εξακοσίων (600) περίπου συνταξιούχων που λαμβάνουν διπλές συντάξεις όπως
ενδεικτικά ανέφερε τότε και δέχθηκε την αντίδραση του επικεφαλής των Εν Δράσει
λέγοντάς του ότι κινδυνολογεί καθότι δεν θέλει να αποκατασταθούν οι συντάξεις των
συναδέλφων μας. Τα ίδια επιχειρήματα επικαλέστηκε και στην ανακοίνωση της παράταξής
του Νο39/10.7.18 προκειμένου να κατηγορήσει τον Πρόεδρο του Συλλόγου.
Τελικά το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναφέραμε καθότι ο
διευθυντής κ. Μιχαλόπουλος που έχει αναλάβει από πλευράς Τράπεζας τη διευθέτηση
αυτού του θέματος από τις 2/7/2018 (ημερομηνία που απεστάλη η επιστολή
Πετρόπουλου) μέχρι σήμερα προσπαθεί να βρει λύση με τον υπεύθυνο της ΗΔΙΚΑ κ.
Τάγαρη για εννιακόσιους (900) περίπου συνταξιούχους της ΤτΕ που λαμβάνουν συντάξεις
πέραν της μίας και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια!!! Γνωρίζοντας ότι
έστω και μία σύνταξη εάν αποσταλεί στην ΗΔΙΚΑ θα έχουμε κάνει ουσιαστικά
«μια τρύπα στο νερό» σε σχέση με την απομάκρυνσή μας από αυτήν.
Αντί λοιπόν η προσπάθειά τους να επικεντρωθεί στην επίλυση των προβλημάτων
που ανακύπτουν, και πολλά από αυτά δεν τα γνωρίζουν, προσπαθούν να επιρρίψουν
ευθύνες στον Πρόεδρο του Συλλόγου και τα μέλη του Προεδρείου που τους ενημερώνουν.
Ειλικρινά πιστεύουν ότι με αυτήν την πρακτική της διασποράς ψευδών
ειδήσεων, της παραπληροφόρησης, της συκοφαντίας και της λοιδορίας των
συνδικαλιστικών

τους

αντιπάλων

μπορούν

να

ξεγελάσουν

τους

συναδέλφους

συνταξιούχους;;;
Συνάδελφοι,
Σας διαβεβαιώνουμε ότι ο Σύλλογός μας με τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα
που αντιμετωπίζει το σύνολο των θεμάτων που μας απασχολούν προσπαθεί να βρει
λύση και σ’ αυτήν την εκκρεμότητα, γνωρίζοντας άλλωστε ότι η προσπάθεια μας και το
ενδιαφέρον μας παραμένει αμείωτο επιδιώκοντας συναντήσεις με τον κ. Διοικητή σε
τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να ολοκληρωθεί η υλοποίηση της γνωμοδότησης του
Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ Της ΤτΕ
Την

Τρίτη

11/9/2018

πραγματοποιήθηκε

συνάντηση

της

διευθύντριας

Ανθρώπινου Δυναμικού, του διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών, των αρμόδιων υπηρεσιακών
στελεχών των τμημάτων συντάξεων και του Προέδρου του Συλλόγου μας προκειμένου
να καθοριστεί το πλαίσιο οικονομικής ενίσχυσης των πυρόπληκτων συνταξιούχων
της ΤτΕ ώστε να κατατεθεί ως πρόταση στο επόμενο Γ.Σ. της Τράπεζας.
Πράγματι το Γ.Σ. (14/9/2018) μετά από εισήγηση της διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού έκανε αποδεκτή αυτούσια τη συγκεκριμένη πρόταση η οποία προέβλεπε:
α) την καταβολή από την Τράπεζα στους κατωτέρω συνταξιούχους της εφάπαξ έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης ίσης με το διπλάσιο των συνολικών μικτών ποσών που
εδικαιούντο για το μήνα Ιούλιο του 2018, υπό τους ίδιους όρους που και ο ΕΦΚΑ τα
χορήγησε στους δικούς του συνταξιούχους. Δικαιούχοι του βοηθήματος θα είναι «όσοι

έχουν κύρια η δευτερεύουσα κατοικία στις πληγείσες οριοθετημένες

περιοχές της

Περιφέρειας Αττικής ή όσοι φιλοξενούνται σε κατοικία σε αυτές τις περιοχές σύμφωνα με το
έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 ή 2017, καθώς
και όσοι από το 2018 για πρώτη φορά κατοίκησαν στις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με
έγκυρο μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου, ή όσοι υπέστησαν σοβαρή
σωματική βλάβη εξαιτίας των πυρκαγιών (χωρίς διαμονή στις πληγείσες περιοχές)
αποδεικνυόμενη με εξιτήριο ή βεβαίωση δημοσίου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος».
β) την καταβολή από την Τράπεζα πρόσθετης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης ίσης με το διπλάσιο των συνολικών μικτών ποσών που εδικαιούντο για
το μήνα Ιούλιο 2018, σε όσους είχαν κατά την ημέρα του συμβάντος δικαίωμα πλήρους
ή ψιλής κυριότητας σε ποσοστό 50% τουλάχιστον σε κατοικία που υπέστη ζημιές και χρήζει
επισκευής ή ανακατασκευής, βάσει βεβαίωσης αρμόδιας προς τούτο δημόσιας αρχής ή
υπηρεσίας.
Η συγκεκριμένη κατηγορία (β) θα εισπράξει συνολικά οικονομική ενίσχυση ίση
με το σύνολο του ποσού τεσσάρων (4) ακαθάριστων συντάξεων (κύριας,
επικουρικής και προγράμματος).
Θα υπάρξει λεπτομερή ενημέρωση για τον τρόπο υλοποίησης των ανωτέρω.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ι. Γοζαδίνος

Ο Γεν. Γραμματέας
Ν. Αντωνόπουλος

