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Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2021 

Επέλεξαν τη συνέχιση της πόλωσης, αντί της ενότητας 

Συνάδελφοι,  

Όπως όλοι σας, περιμέναμε ότι, μετά τις εκλογές και το μήνυμα που περιείχαν αυτές 

κατά του προηγούμενου Προεδρείου ΔΗ.ΣΥ/ΔΑΚΕ (οι δυνάμεις του οποίου μειώθηκαν 

συνολικά σε ψήφους και έδρες στο Δ.Σ.), θα αναζητείτο ένας διαφορετικός δρόμος από 

εκείνο των γνωστών επί μια επταετία αδιεξόδων της πόλωσης και του διχασμού 

μας.  

Η Κίνησή μας, που ήταν η μόνη που αύξησε τις δυνάμεις της σε ψήφους και έδρες στο 

νέο Δ.Σ. που προέκυψε, με αίσθημα ευθύνης και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουμε ως συνταξιούχοι της Κεντρικής Τράπεζας καθώς και τις 

συνθήκες της πανδημίας, μέσα στις οποίες πορευόμαστε, επέμεινε και πρότεινε τη 

συγκρότηση αναλογικού-αντιπροσωπευτικού Προεδρείου.  

Για αυτό, χωρίς περιστροφές και  δολιχοδρομίες, προτείναμε: «Την ενότητα και τη 

δημοκρατική λειτουργία του νέου Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, με την αντιπροσωπευτική-

αναλογική συμμετοχή ΟΛΩΝ στο Προεδρείο, χωρίς αποκλεισμούς και τον καθορισμό 

του παρακάτω πλαισίου  κανόνων και αρχών στη λειτουργία του Δ.Σ. όπως:  

1. Αντιπροσωπευτική συμμετοχή ΟΛΩΝ των κινήσεων στις συναντήσεις με τη Διοίκηση ή 
τα αρμόδια στελέχη της ΤτΕ, αλλά και σε τυχόν συναντήσεις με Υπουργούς της 
κυβέρνησης ή εκπροσώπους κομμάτων.  

2. Τα θέματα που συζητούνται σε όργανα της ΤτΕ στα οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι 
του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, να συζητούνται από πριν στο Δ.Σ. και να λαμβάνονται δεσμευτικές 
αποφάσεις για την τοποθέτηση των εκπροσώπων μας στα όργανα αυτά.  

3. Συνοπτική αποτύπωση και των θέσεων της μειοψηφίας στις ανακοινώσεις του ΣΣΤΕ, 
ώστε να  αποφεύγεται πληθώρα ανακοινώσεων και οι συνάδελφοι να έχουν συνολική 
ενημέρωση».  

Τελικά, αντί του αντιπροσωπευτικού-αναλογικού Προεδρείου, που είχε την αποδοχή 

και των υπόλοιπων συμβούλων (Αναγ.Πρωτοβουλίας και ΕΣΑΚ-Σ), οι παρατάξεις 

ΔΗΣΥ και ΔΕΚΣ, αγνοώντας τη θέληση των συνταξιούχων και τις ανάγκες της 

περιόδου, «ανασυγκρότησαν» το παλιό Προεδρείο!! Ούτε καν στη επιτροπή του 

«λογαριασμού Αλληλεγγύης», που εισηγείται στο ΔΣ την οικονομική ενίσχυση 

αναξιοπαθούντων συνταξιούχων, δεν δέχτηκαν αντιπροσωπευτική συμμετοχή!! Για 

να δικαιολογήσουν μάλιστα τις επιλογές τους, προσέφυγαν σε χιλιοειπωμένα 

επιχειρήματα και θέματα τα οποία τέθηκαν και κρίθηκαν στις εκλογές και επί των 

οποίων δεν πρόκειται να τους κάνουμε τη χάρη να ασχοληθούμε…  

Υποτιμούν και υβρίζουν τους συναδέλφους τους, όταν, μετά από επτά χρόνια 

συνεχούς κοροϊδίας και εμπαιγμού, επιμένουν να καθιστούν «εχθρό τους» όχι τη 

Διοίκηση και τα σχέδιά της για μια Τράπεζα του «Μέλλοντος» χωρίς τη θεσμική 

υποχρέωσή της για τα εν γένει ασφαλιστικά δικαιώματα του πρσωπικού της, 

αλλά την Κίνηση των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ που υπερασπίζεται τα δικαιώματά μας όπως αυτά 

προκύπτουν, από το Καταστατικό της Τράπεζας, τις ΣΣΕ και τους νόμους!!  



Θα εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε για τις ανάγκες των συνταξιούχων 

Συνάδελφοι,  

Οι προγραμματικές δεσμεύσεις του Προεδρείου, όπως δημοσιεύτηκαν με την 

ανακοίνωση 2/17.11.2021 της πλειοψηφίας, ομολογούν τους λόγους που συνεχίζουν 

σαν να μην υπήρξε ποτέ το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα.  Στην ουσία δεν 

διεκδικούν πλέον τίποτα. Τα πάντα για αυτούς συνδέονται με την τελεσιδικία των 

αγωγών και την τυχόν εξωδικαστική συμφωνία με το Διοικητή. Ούτε καν η 

κατάργηση των δύο κρατήσεων δεν υπάρχει στην ατζέντα τους, ούτε η ενίσχυση 

όλων των συνταξιούχων που, μέσα στο κλίμα της ακρίβειας, της πανδημίας και της 

υπερφορολόγησης των αναδρομικών, ασφυκτιούν οικονομικά!!  

Η κίνησή μας, σε κάθε περίπτωση, θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται τις ανάγκες 

των συνταξιούχων, για αυτό και στο Δ.Σ. του ΣΣΤΕ για τον προγραμματισμό δράσης, 

προτείναμε να διεκδικήσουμε ΕΝΩΤΙΚΑ:  

1. Τη χορήγηση, μέσα στο Δεκέμβρη, σε όλους τους συνταξιούχους, των συντάξιμων 

αποδοχών ενός μήνα, ώστε εν μέσω πανδημίας και ακρίβειας, να αντιμετωπίσουν 

και την υπερβολική φορολόγηση των αναδρομικών, που θα πρέπει να τακτοποιηθεί  

έως το τέλος Ιανουαρίου του 2022!!  

2. Την υπεράσπιση των ΣΣΕ 1948 και 1951 και τη συνολική υποχρέωση της ΤτΕ για 

την καταβολή Μερίσματος, δώρων και επιδομάτων στο 36%(20%+16%), όπως έχει 

συμφωνηθεί μέσω των ΣΣΕ  και αδιαλείπτως τηρείτο  από το 1966 τουλάχιστον. Σε 

κάθε περίπτωση, απορρίπτουμε τυχόν προτάσεις για ιδιωτικοποίηση της 

επικουρικής μας σύνταξης.  

3. Την κατάργηση των μνημονιακών κρατήσεων για όλους τους συνταξιούχους από 

το σύνολο των συντάξιμων αποδοχών, με άμεσο βήμα την κατάργηση των δύο 

κρατήσεων για τις οποίες λάβαμε αναδρομικά 11 μηνών.  

4. Την κατάργηση της ΕΑΣ, με πρώτο και άμεσο βήμα την κατάργησή της από το τμήμα 

20% του Μερίσματος.  

5. Την ισότιμη και ισόνομη μεταχείριση όλων των συνταξιούχων, νέων και παλιών, 

σύμφωνα με τα καταστατικά των πρώην ταμείων και τις γενικές διατάξεις νόμων.  

6. Τη διεκδίκηση των αναδρομικών, σε συνάρτηση με κούρεμα των δανείων για όσους 

έχουν πάρει δάνεια.  

7. Την αξιοποίηση της τεχνολογίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε 

όλους τους συναδέλφους που θέλουν, αλλά αδυνατούν να το πράξουν με φυσική 

παρουσία  

8. Την εναρμόνιση του Καταστατικού του ΣΣΤΕ με την επέκταση άρθρων του νόμου 

1264 (για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση 

των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων) και στους συνταξιούχους, αλλά 

και την τροποποίησή του, με αλλαγές που κρίνονται αναγκαίες. 

Θεωρούμε πως η λογική των παραπάνω προτάσεών μας υπηρετούσε την ανάγκη 

ενωτικής, διεκδικητικής πορείας του ΣΣΤΕ στη νέα διετία.  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 

Συνάδελφοι, επισκεφθείτε το http://endrasei-ste.blogspot.com/ και ενημερωθείτε από 

τις ανακοινώσεις και τα άρθρα μας για όλα τα ζητήματα που μας αφορούν.  

http://endrasei-ste.blogspot.com/

