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                        Αθήνα, Οκτώβριος 2015 
                                       

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 
 

 

Συνάδελφοι, 

 Μέσα από ένα ορυμαγδό ανακοινώσεων, δηλώσεων και προτάσεων 

υπεύθυνων και ανεύθυνων παραγόντων πολιτικού, κοινωνικού και συνδικαλιστικού 

επιπέδου, διατυπώνονται οι θέσεις για την επίλυση του ασφαλιστικού ζητήματος της 

χώρας και για τη βιωσιμότητά του. 

 Και είναι σαφές ότι το ζήτημα αυτό αφορά και εμάς που επί χρόνια, μέσα από 

το θεσμικό πλαίσιο που η ίδια η ΤτΕ καθόρισε, μας έδινε τις συντάξεις μας με δύο 

πυλώνες παροχής αρχικά (σύνταξη – μέρισμα) και τελευταία με τρεις (σύνταξη – 

πρόγραμμα μετεργασιακών παροχών – μέρισμα). 

 Σ’ αυτήν την επερχόμενη λαίλαπα αλλαγής των συνταξιοδοτικών δεδομένων  

από την κυβερνητική πλειοψηφία περιλαμβάνονται – κατά την αρχική εκτίμηση μας 

– και οι χορηγούμενες συντάξεις στους υπαλλήλους της ΤτΕ, που έχουν 

θεσμοθετηθεί από την ίδια τη Τράπεζα από της συστάσεώς της το 1929, με 

ασφαλιστικές εισφορές από τους εργαζομένους σ’ αυτή, ασύγκριτα μεγαλύτερες 

εκείνων που γίνονται στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εργασίας. 

 Στη δαιδαλώδη αυτή κατάσταση ο Σύλλογός μας, προσπαθεί με σύνεση και 

υπευθυνότητα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε μεταβολή στις καταβαλλόμενες 

συντάξεις (κύριες και επικουρικές), με βασικό συνομιλητή μας την ΤτΕ, που είναι και 

ο βασικός χορηγός αυτών. Η κίνησή μας, που συμμετέχει ενεργά στη Διοίκηση του 

Συλλόγου εκτιμά ότι στην παρούσα φάση είναι απολύτως αναγκαία η συνεχής 

διαβούλευση με την ΤτΕ για τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών δεδομένων μας, οι 

δαπάνες των οποίων, δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και η 

ανταποδοτικότητά τους διαμορφώνεται – όπως προαναφέρθηκε – και με υψηλή 

συμμετοχή των ασφαλισμένων σ’ αυτές. 

 Δυστυχώς, σ’ αυτή τη θέση, υπάρχουν συνδικαλιστικές τοποθετήσεις 

συναδέλφων στον χώρο των εν ενεργεία (Επιστημονικός Σύλλογος) και στο χώρο 
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των συνταξιούχων Κίνηση Συνταξιούχων (Μπαλασκώνης) και Κίνηση 

Συνταξιούχων «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», που διατυπώνουν ισχυρισμούς ότι το συνταξιοδοτικό 

μας πρόβλημα όσον αφορά ειδικότερα και στο θέμα του προγράμματος 

μετεργασιακών παροχών – που η ίδια η Τράπεζα θεσμοθέτησε – είναι νομικά και 

κατ’ ουσίαν αστήρικτο. Η άποψη ότι η Τράπεζα είναι «νομικά και κατ’ ουσίαν 

αστήρικτη» μόνο θυμηδία  μπορεί να προκαλέσει αναφερόμενη σε ένα τόσο 

σοβαρό θέμα. 

 Εύλογα γεννάται το ερώτημα αν αυτές οι θέσεις συνδικαλιστών, εν ενεργεία 

και συνταξιούχων, προάγουν το διάλογο με την ΤτΕ, αφού εκ των προτέρων 

απορρίπτουν την επικοινωνία με την αρμόδια Επιτροπή της ΤτΕ για τα κοινωνικά- 

ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού της. 

Επισημαίνουμε τέλος την ετερόκλιτη θέση της συνδικαλιστικής κίνησης «ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ», η οποία αφού αρχικώς προτρέπει τους συναδέλφους να κάνουν 

δικαστικές προσφυγές για το θέμα των μειώσεων των συντάξεων, στη συνέχεια 

επιζητεί την ουσιαστική συζήτηση στο εσωτερικό της ΤτΕ και ΜΑΚΡΙΑ από λογικές 

ανάθεσης δικαιωμάτων εκτός της ΤτΕ. Η αντιφατικότητα στην αποκορύφωσή της!!! 

Συνάδελφοι, 

 Η συμμετοχή μας στο Δ.Σ. του Συλλόγου και σε θέση ευθύνης έχει το νόημα 

ενός αγώνα που εστιάζεται στη διατήρηση και βελτίωση των συνταξιοδοτικών μας 

παροχών που διαμορφώνoνται με θεσμικές αποφάσεις της ΤτΕ και είναι αναγκαίο 

σ’ αυτόν τον αγώνα να είμαστε (εν ενεργεία και εν συντάξει) όλοι ΕΝΩΜΕΝΟΙ! 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Η  Συντονιστική Επιτροπή 

Βρέττα Ευαγγελία, Βερέβης Απόστολος, Δουρδούμας Βασίλειος, 

Καλλέργης Δημήτριος, Κυβέλλος Φαέθων, Κωνσταντόπουλος Νίκος, 

Κωτσίοπουλος Ηλίας, Μάνος Νίκος, Μπαλλής Ιωάννης, Παπαγεωργίου 

Μαρία, Σάτλας Νίκος. 

 

Σημείωση: 1. Υπενθυμίζουμε ότι κάθε Τέταρτη 11:00-13:00 τα μέλη και οι 

φίλοι της ΔΕΚΣ συναντώνται στη Λέσχη του Συλλόγου (Λέκκα 

23-25, 2ος όροφος) για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. 

2. Οι ανακοινώσεις μας ανεβαίνουν και στο site του Συλλόγου 

www.sste.gr 

 


