ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019

Παίζουν το τελευταίο χαρτί που
τους έχει απομείνει!!!
Ο λόγος για την παράταξη των Εν Δράσει και ειδικότερα για τον επικεφαλής της
συνάδελφο Κ. Ευσταθίου που στην τελευταία ανακοίνωσή της Νο52/22.3.2019 έχει υπερβεί
εαυτόν.
Μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας
(20/3/2019) έχει χάσει κάθε έλεγχο, καθότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια συμμετείχαν
μαζικά 412 συνάδελφοι όπου υπερψήφισαν συνολικά τις προτάσεις του Προεδρείου του
ΣΣΤΕ. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα απετέλεσαν κατ’ ανάγκην το πρώτο δείγμα γραφής για
το τι θα ακολουθήσει στις εκλογές του Συλλόγου για τον ίδιο και την παράταξή του. Θεώρησε
λοιπόν ότι μετά από όλα τα παραπάνω με γνώμονα την παραπληροφόρηση, τον
αποπροσανατολισμό και την κινδυνολογία θα δημιουργήσει αρνητικό κλίμα στους
συναδέλφους, μια πρακτική που βιώσαμε όλα τα τελευταία χρόνια…
Παρόλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε τις κατακτήσεις του
Συλλόγου μας και να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα ψεύδη που δυστυχώς συνεχίζει να
ξεστομίζει ο συγκεκριμένος συνάδελφος.

Αμείλικτα ερωτήματα που αναδεικνύουν την αλήθεια για το Πρόγραμμα
και τη μεταφορά επιπρόσθετου ποσοστού 12% από την επικουρική
Ρωτάμε τον επικεφαλής των Εν Δράσει γιατί:
 Υποκρύπτει τον πραγματικό λόγο δημιουργίας του Προγράμματος που ήταν και παραμένει
η διασφάλιση του συνολικού μερίσματος 36% από τις «ορέξεις» της εκάστοτε
κυβέρνησης, όταν γνωρίζει πολύ καλά που έχουν φθάσει σήμερα με το «σωτήριο» νόμο
Κατρούγκαλου οι επικουρικές συντάξεις όλων των τραπεζοϋπαλλήλων;;;
 Υποκρύπτει ότι ο μέσος όρος των επικουρικών συντάξεων όλων των τραπεζοϋπαλλήλων
δεν υπερβαίνει τα 100€ και ότι ο μέσος όρος των δικών μας επικουρικών συντάξεων (20%)
είναι περίπου 700€, δηλαδή 7 φορές μεγαλύτερος;;;
 Υποκρύπτει ότι όχι μόνο υπονομεύει τη διασφάλιση του παραπάνω ποσοστού (20%),
αλλά επιδιώκει και την κατάργηση του Προγράμματος με σκοπό την επαναφορά του
16% ώστε αθροιστικά (20%+16%) να έχουμε το 36% μέρισμα όπως ήταν παλαιότερα;;;

 Υποκρύπτει ότι οι μόνοι συνταξιούχοι στην Ελλάδα που είχαν τέτοιο ποσοστό μερίσματος
(36%) ήταν οι συνάδελφοι της ΕΤΕ και τελικώς φαίνεται ότι το έχουν χάσει οριστικά;;;
 Υποκρύπτει τα οικονομικά οφέλη που απολαμβάνει σήμερα ο κάθε συνάδελφος με τη
μεταφορά του 16% και τα πολλαπλάσια οφέλη που θα απολάμβανε με την επιπρόσθετη
μεταφορά του 12%;;;
 Υποκρύπτει ότι ο ίδιος εισπράττει από την απόδοση του Προγράμματος με τη μεταφορά
του 16% επιπλέον 285€ το μήνα ήτοι (285Χ12) 3.420€ περίπου το χρόνο;;;
 Υποκρύπτει ότι ο ίδιος με τη μεταφορά του 12% από την απόδοση του Προγράμματος θα
εισέπραττε επιπλέον άλλα 220€ το μήνα ήτοι (220Χ12) 2.640€ περίπου το χρόνο;;;
(Αθροιστικά 3.420 + 2.640 = 6.060€ περίπου το χρόνο. Στοιχεία που προκύπτουν από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας και είχαν κοινοποιηθεί στο σύνολο των συνταξιούχων)
 Υποκρύπτει ότι το Πρόγραμμα διαθέτει σήμερα αποθεματικό 226 εκατομμυρίων ευρώ για
τη διασφάλισή του;;;
 Υποκρύπτει ότι η Τράπεζα έχει διασφαλίσει την πληρωμή του Προγράμματος (του
16% και του επιπλέον ποσού) με 2 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως ήτοι με 24 εκατομμύρια ευρώ
το χρόνο;;;
 Υποκρύπτει ότι με τη διεύρυνση του Προγράμματος με τη συμμετοχή των νέων
ασφαλισμένων (μετά την 1/1/1993) προβλέφθηκε με απόφαση του ΓΣ της Τράπεζας
επιπρόσθετο ποσό 2,4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τη διασφάλιση του
Προγράμματος;;;

 Υποκρύπτει τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους το Πρόγραμμα ακολούθησε τη
λογική των διασφαλισμένων εισφορών και όχι των διασφαλισμένων παροχών όταν
γνωρίζει μάλιστα ότι με όλες τις παραπάνω οικονομικές διασφαλίσεις δεν αντιμετωπίζει κανένα
κίνδυνο;;;

 Υποκρύπτει ότι εάν το Πρόγραμμα είχε επιλεγεί να παραμείνει διασφαλισμένων
παροχών θα είχαμε πετύχει «μια τρύπα στο νερό» καθότι δε θα μπορούσε να ισχυριστεί
κανείς ότι ήταν έξω από τη σφαίρα της κοινωνικής ασφάλισης, που ήταν η κύρια επιδίωξή
μας ώστε να προστατευθεί από τις όποιες ενδεχόμενες αρνητικές παρεμβάσεις;;;
 Υποκρύπτει ότι στο Πρόγραμμα δε γίνονται κρατήσεις (εισφορά αλληλεγγύης, ταμείο
υγείας, σύλλογος συνταξιούχων) παρά μόνον οι φορολογικές και τα οφέλη από τη μεταφορά
του 12% για τους συναδέλφους θα είναι μεγαλύτερα;;;
 Υποκρύπτει ότι δεν υπάρχει ανακοίνωση Συλλόγου ή της παράταξής μας μετά τις
8/12/2015 (ημερομηνία που διεξήχθη η σχετική ψηφοφορία στο ΤΙΤΑΝΙΑ) που να κάνει
την οποιαδήποτε νύξη για ασφαλιστική εταιρεία και παρόλα αυτά το χρησιμοποιεί για
να κινδυνολογήσει παραμονές κάθε εκλογών;;;

Επειδή εκ των προτέρων γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να λάβουμε
ξεκάθαρες απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα που θέσαμε, ας επιλέξει
καλύτερα τη σιωπή γιατί αρκετή ζημιά έχει προκαλέσει στους συνταξιούχους
του χώρου μας με όλα αυτά τα τερτίπια συνδικαλιστικού τυχοδιωκτισμού και
αριβισμού που τον διακρίνουν!!!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι
Γοζαδίνος Γιάννης, Κλητοράκη Ελένη, Αβαγιανός Θανάσης,
Χαϊδούτης Στέλιος, Καλογρίδης Γεώργιος, Πέτρου Παναγιώτης
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