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Αθήνα, 14 Μαρτίου  2022 

 
 

Διαψεύσθηκε κάθε ελπίδα ενωτικής διεκδικητικής προσπάθειας…  

Συνάδελφοι,  

Με ορατούς τους κινδύνους που δημιουργούνται για το Μέρισμα 36%, αλλά και μέσα 
στο κλίμα οικονομικής ασφυξίας που οξύνεται με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, 
περιμέναμε σύγκλιση όλων των δυνάμεων στο πρόσφατο Δ.Σ. του ΣΣΤΕ,  εν όψει της 
συζήτησης στον Άρειο Πάγο (Α.Π.), στις 22.3.2022.  Δυστυχώς οι ελπίδες μας 
διαψεύσθηκαν…    
 
Υπενθυμίζουμε πως, με την εφετειακή απόφαση, την αναίρεση της οποίας ζητάμε 
στον Α.Π., αμφισβητείται  η ισχύς  των  ΣΣΕ 1948 και 1951. Τυχόν αρνητική εξέλιξη θα 
έχει επιπτώσεις ειδικά στο 16% του Προγράμματος, το οποίο θα τεθεί  οριστικά 
εκτός της Καταστατικής εγγύησης της ΤτΕ, όπως αποτυπωνόταν στους ετήσιους 
Ισολογισμούς της μέχρι και 31.12.2016!!  Μετά την ένταξη των νέων στο 
«Πρόγραμμα» από 1.1.2017, το 16% βγήκε από τις εγγυημένες από το Καταστατικό 
παροχές της ΤτΕ και εντάχτηκε σε αυτές  που τελούν υπό την εγγύηση της 
εργοδοτικής της εισφοράς και μόνο!! Η εξέλιξη αφορά το 16% του Προγράμματος 
όλου του προσωπικού (εν ενεργεία και συνταξιούχων), ανεξάρτητα του χρόνου 
ασφάλισής τους, πριν ή μετά την 1.1.1993, και του ύψους της εισφοράς τους. 
Σημειώνουμε πως οι πριν την 1.1.1993 ασφαλισμένοι κατέβαλλαν εισφορά 8,2% για 
Μέρισμα 36%, ενώ οι μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένοι 6%, για επικουρική 20%. 
Αντί οι νέοι ασφαλισμένοι, προσχωρώντας στο 16%, να ενταχτούν στο πλαίσιο των ΣΣΕ 
1948 και 1951, «χρησιμοποιήθηκαν» για να βγει και το 16% των παλαιών 
συνταξιούχων από την Καταστατική εγγύηση της Τράπεζας!! Αυτό το έγκλημα σε βάρος 
των παλαιών συνταξιούχων, θέλουν να «καλύψουν» με απόφαση του Α.Π.!!  
 

1. Στο θέμα της αναίρεσης,  ο Πρόεδρος διάβασε αποσπάσματα από την πρόσθετη 
παρέμβαση της δικηγόρου του ΣΣΤΕ, αρνούμενος και πάλι να την κοινοποιήσει 
στους συμβούλους, όπως αρνήθηκε να μας δώσει τα υλικά της πρωτόδικης και 
εφετειακής απόφασης, που ζητήσαμε τόσο οι Εν Δράσει όσο και η Αναγεννητική 
Πρωτοβουλία. Φοβούμενος τις αποδείξεις για όσα διαδραματίζονται πίσω από τις 
πλάτες των συνταξιούχων, το ίδιο θα πράξει ασφαλώς και με τις προτάσεις που θα 
καταθέσει η Τράπεζα στον Α.Π., υπερασπιζόμενη την εφετειακή απόφαση!!  
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, δεν φταίει η Τράπεζα για την εφετειακή απόφαση που 
αμφισβητεί τις ΣΣΕ, αλλά ο δικηγόρος της, που έχει προσωπικές φιλοδοξίες και 
υπερέβαλε εαυτόν με τις προτάσεις που κατέθεσε σε αγωγή συνταξιούχου!!  
Δικαιολογία που βρήκε αντίθετη ακόμα και την πρώην πρόεδρο του ΣΣΤΕ!!  
 
Ερωτήματα που προκύπτουν: 
- Αφού η Τράπεζα δεν συμφωνεί με την εφετειακή απόφαση, γιατί προσέρχεται  ως 
αντίδικος στον Α.Π.;;  
 - Γιατί ο ΣΥΤΕ, που είναι ο συμβαλλόμενος στις ΣΣΕ 1948 και 1951, δεν έκανε και 
αυτός πρόσθετη παρέμβαση;; Τι υποκρύπτει μια τόσο σημαντική παράλειψη, όταν 
μάλιστα έκανε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Τράπεζας στην αγωγή «των 29»;;  



- Γιατί απέρριψαν την πρόταση για άμεση συνάντηση εκπροσώπων όλων των 
παρατάξεων με τον κ. Διοικητή ώστε να δοθεί η διαβεβαίωση του σεβασμού της 
Τράπεζας στις υποχρεώσεις της από τις ΣΣΕ 1948 και 1951 και πώς αυτό θα 
εκφραστεί και στις προτάσεις της στον Α.Π.;;  
- Αφού, κατ’ αυτούς, η Τράπεζα δεν θέλει την κατάργηση των ΣΣΕ, γιατί δεν 
συμφώνησαν για συνάντηση με τον Διοικητή,  όταν μάλιστα αυτή ήταν πρόταση του 
συνόλου των υπολοίπων συμβούλων;;   
 

2. Στο θέμα της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης, το Προεδρείο απέκλεισε κάθε 
προσπάθεια για τη χορήγησή της σε όλους τους συνταξιούχους!!  
Αρνήθηκαν ακόμα και την πρόταση να ενισχυθούν οικονομικά όλα τα μέλη μας με 
πλαφόν τα 1000ευρώ για όσους είχαν μεγαλύτερη σύνταξη και ελάχιστο αυτό το ποσό 
για όσους είχαν χαμηλότερη.  Πρόταση στην οποία συνέκλιναν όλοι οι σύμβουλοι της 
συνδικαλιστικής αντιπολίτευσης και της οποίας το κόστος θα ήταν μικρότερο από 5 
εκατ. ευρώ, ποσό αστείο για την  ΤτΕ, που ετησίως παρακρατεί από τις συντάξεις μας 
50 εκατ. ευρώ, όπως έχει καταθέσει ο ίδιος ο Πρόεδρος στη Γεν. Συν. της Τράπεζας!!  
 
Δυστυχώς το Προεδρείο, στο όνομα δήθεν της κοινωνικής ευαισθησίας(!!), αποφάσισε 
να ζητήσει από τον Διοικητή ενίσχυση 500 ευρώ, μόνο για όσους έχουν μικτή κύρια 
σύνταξη μέχρι 1200 ευρώ!! Είναι απαράδεκτο για σωματείο συνταξιούχων, στο 
οποίο πληρώνουν εισφορά όλα τα μέλη του, να διαχωρίζονται με αυτό τον τρόπο!! 
Καλούμε τους συνταξιούχους μας να θυμηθούν όσα ισχυρίζονταν (προεκλογικό 
επίδομα, δήθεν φιλοδώρημα κ.ο.κ.), οι  σημερινοί δήθεν κοινωνικά ευαίσθητοι όταν 
χορηγήθηκε με νόμο η 13η σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους με ποσοστώσεις. 
Σήμερα όχι μόνο καταργήσανε τη 13η σύνταξη,  αλλά χωρίς ντροπή, εφαρμόζουν την 
λογική διαχωρισμού των συνταξιούχων που ακολουθεί η κυβέρνηση!!   
 

3. Στο θέμα της επαναφοράς των μειωμένων δόσεων σε όλα τα δάνεια, 
αντιμετωπίσαμε χυδαία επίθεση και μόνο που το ζητήσαμε, ενώ στο θέμα της 
κατάργησης των 2 κρατήσεων για τις οποίες μας έχουν δοθεί αναδρομικά, ο 
Πρόεδρος είπε πως αυτά ουσιαστικά να τα ξεχάσουμε!! (Τα  έχουμε πάρει αρχικώς με 
το Πρόγραμμα και να είμαστε και ευχαριστημένοι…). Ενώ σήμερα που το 16% 
κινδυνεύει να καταστεί οριστικά οικειοθελής παροχή, μας επιτέθηκε και πάλι γιατί δεν 
δεχτήκαμε την μεταφορά του 12% επικουρικής στο Πρόγραμμα!! 
Είχαν άραγε δοθεί υποσχέσεις ότι το 16% θα γινόταν 28% και σήμερα πιέζονται;; 
 
Μετά από όλα τα παραπάνω, ας αναρωτηθεί ο κάθε συνάδελφος, γιατί ο εκάστοτε  
Στουρνάρας τολμά και μας αντιμετωπίζει ως παρίες, όταν ο Πρόεδρος  και η 
πλειοψηφία δηλώνουν έμπρακτα τη συμφωνία μαζί του… 
 

 Σημείωση: Με βάση τα παραπάνω, με την συμβολή δυνάμεων εντός και εκτός Δ.Σ. 

του ΣΣΤΕ, θα κυκλοφορήσει άμεσα διάβημα προς την Διοίκηση της ΤτΕ, για την 

υπεράσπιση των ΣΣΕ και τη διεκδίκηση λύσεων για ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους χωρίς 

αποκλεισμούς. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν αυτό το διάβημα.   

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 
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