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Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022 

Αδιαφορούν για τις ανάγκες των συνταξιούχων  

Διαχειρίζονται αντικαταστατικά τα οικονομικά του ΣΣΤΕ 

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, ευρισκόμενη σε αδυναμία να δικαιολογήσει  την 
απόφασή της να μην διεκδικήσει οικονομική ενίσχυση 1000 ευρώ για όλους 
τους συνταξιούχους, όπως ζήτησαν με υπόμνημά τους 500 και πλέον συνάδελφοι, 
ξεπέρασε τον εαυτό της σε αντιδημοκρατική λειτουργία χαρακτηρίζοντας την 
υποβολή του υπομνήματος αντικαταστατική ενέργεια!! Φανταστείτε πού θα είμαστε, 
αν είχε απαγορευτεί το δικαίωμα των μελών να κινητοποιούνται και να διεκδικούν 
αυθορμήτως και αυτοβούλως!!  
Επί πλέον, χωρίς να έχει συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την έγκριση  του 
οικονομικού απολογισμού 2021 και του προϋπολογισμού 2022, όπως απαιτεί το 
Καταστατικό, αναλίσκονται σε ταχυδρόμηση αναξιοπρεπών ανακοινώσεων με 
τεράστιο κόστος. 
Πρόσφατα δε, φυσικά και πάλι με επιβάρυνση των εισφορών μας, χωρίς απόφαση ΔΣ 
και με αποκλεισμό των υπόλοιπων συμβούλων (ούτε καν ενημέρωση), ξεκίνησαν 
Πρόεδρος, Γραμματέας και Αντιπρόεδρος, περιοδείες, προκειμένου να 
δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα… 
 
Όμως δεν κρύβεται η ευθύνη της πλειοψηφίας για τον πολυετή εμπαιγμό των 
συνταξιούχων, τον πρόσφατο αποκλεισμό τους από μια μικρή οικονομική ενίσχυση, σε 
σχέση με αυτά που, με τη συναίνεση της, τους έχει στερήσει η Τράπεζα 
(κατάργηση δώρων και επιδομάτων, κρατήσεις τριών μνημονιακών νόμων και ΕΑΣ, 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης κ.ά.).   Συμπλέοντας τόσα χρόνια με την πολιτική του 
Γιάννη Στουρνάρα, έχουν  διαμορφώσει δική τους εικονική πραγματικότητα!! Οι 
συνταξιούχοι πρέπει να είναι ευχαριστημένοι που εισέπραξαν, με υπερφορολόγηση, 
αναδρομικά 11 μηνών από τους 108 μήνες κρατήσεων, που συνεχίζονται και που, σε 
αντίθεση με την Υ.Α και το παράδειγμα εφαρμογής του νέου «πλαφόν», η 
Τράπεζα κατάργησε τις κρατήσεις στο ποσό πάνω από τα 2773,40 ευρώ, ευνοώντας 
έτσι μόνο υψηλόβαθμους συνταξιούχους!!  
 
Η παρακάτω ανάρτηση συναδέλφου συνταξιούχου στο facebook, αποτελεί μια καλή  
απάντηση στις φτηνές δικαιολογίες και τα ψεύδη του Προεδρείου:  
 
«Όσες ανακοινώσεις και αν βγάλετε ό,τι επιχειρήματα και αν χρησιμοποιείτε εμένα δεν 
με πείθετε. Όσο οι αντισυνταγματικοί νόμοι κοσμούν το εκκαθαριστικό σημείωμα του 
κάθε μήνα μου, όσο τα δάνεια επανέρχονται σιγά-σιγά στο αρχικό τους ποσόν χωρίς ν' 
αλλάξει κάτι στη σύνταξη μου και όσο ο Διοικητής μας εξισώνει μια με τούς 
συνταξιούχους του ΕΦΚΑ και  μια με το δημόσιο κατά το πώς τον εξυπηρετεί, δεν 
πρόκειται να σάς δώσω ούτε την ψήφο μου αλλά ούτε την ανοχή μου. Βαρέθηκα να με 
κοροϊδεύετε. Εδώ και 5-6 χρόνια, μπρός στα μάτια μας, μας δούλευε κανονικά ό 
Στουρνάρας και δεν βρήκατε μια φορά ένα αντίλογο μόνο φταίγανε όλο οι άλλοι. Τη μια 
έφταιγε ή κυβέρνηση του Σύριζα, την άλλη έφταιγαν οι σύμβουλοι, την άλλη έφταιγε ο 
επίτροπος ο οποίος και δεν είχε δικαίωμα ψήφου. Συνδικαλιστές της ΝΔ μάς έλεγαν 
μόλις αλλάξει η κυβέρνηση θα τα φτιάξουμε όλα. Η κυβέρνηση άλλαξε μερικοί 



σύμβουλοι άλλαξαν, Υποδιοικητές άλλαξαν μόνο ο Διοικητής έμεινε ακλόνητος και η 
πλειοψηφία τού ΣΣΤΕ μαζί με όλα τα δίκαια προβλήματα μας. Και κάτι ακόμα: Μπορεί 
μάλιστα να γραφτεί σαν απίθανο στα  Guinness. Πρώτη φορά διοίκηση της τράπεζας με 
διοίκηση του συλλόγου συμφωνούν ότι η μειοψηφία της αντιπολίτευσης φταίει και  δεν 
λύνονται τα προβλήματα μας. Αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι και 
κατηγορούν άλλους ότι δεν το κόβουν αλλά και σε μικρές περιπτώσεις πού γίνεται αυτό 
το τεμαχίζουν άνισα.» 
 

Αν αναγκαστούμε θα προσφύγουμε ατομικά σε νέες αγωγές… 
  
 Όπως ήδη ενημερώσαμε, σύμφωνα με επιστολή που λάβαμε από εγνωσμένου κύρους 
δικηγορικό γραφείο, με την πρακτική που ακολουθεί η Τράπεζα να μην υπολογίζει, 
κατά την χορήγηση των συντάξεων, όλες τις αποδοχές επί των οποίων εισφέρθηκαν 
ασφαλιστικές εισφορές (δώρα εορτών και επίδομα αδείας, υπερωρίες, εκτός έδρας 
κ.ά)  και να συνεχίζει τις μνημονιακές κρατήσεις μετά την επιστροφή του 11μηνου 
των αναδρομικών δημιουργούνται  νέα δεδομένα και δυνατότητες πρόσθετων 
δικαστικών προσφυγών.   
 
Προτείνουμε δημόσια, σε ειδική συνεδρίασή του το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ και για το 
συμφέρον όλων των συνταξιούχων, να αναλάβει ο ΣΣΤΕ το οικονομικό κόστος και 
το πολιτικό βάρος, αξιοποιώντας τα νέα δεδομένα, και να προσφύγει σε συλλογικές 
αγωγές, όπως έχουν κάνει άλλοι σύλλογοι για τα μέλη τους.  
 
Αν η πλειοψηφία επιμείνει στην αδιέξοδη αντιδημοκρατική και αντικαταστατική 
πρακτική της, φυσικά θα αναγκαστούμε ατομικά να προχωρήσουμε. Πρέπει η 
Τράπεζα να καταλάβει πως δεν δικαιούται να καταπατά τα δικαιώματά μας και την 
ανεξαρτησία του συνταξιοδοτικού μας συστήματος, καλυμμένη πίσω από τη 
συμφωνία της σημερινής πλειοψηφίας μαζί της…   
 
Οι συνταξιούχοι, έστω και καθυστερημένα, αρχίζουν να συνειδητοποιούν πως είναι 
αναγκαία μια διαφορετική πλειοψηφία στον ΣΣΤΕ, η οποία θα στερήσει από τον 
εργοδότη τον ισχυρισμό που προβάλλει στις δικαστικές  αίθουσες, περί της 
συμφωνίας των εκπροσώπων των συνταξιούχων (σημερινής πλειοψηφίας 
ΣΣΤΕ) μαζί του. Οι συνταξιούχοι κατανοούν πως με μια διαφορετική πλειοψηφία, που 
θα θεωρήσει όλες τις αγωγές υπόθεση του Συλλόγου και θα συνεργαστεί με όλους τους 
νομικούς για την καλύτερη και  αποτελεσματικότερη πορεία των αγωγών, θα 
υποχρεωθεί η Τράπεζα σε εξωδικαστική συμφωνία που θα δικαιώνει τους 
συνταξιούχους και την ιστορία του ιδρύματος.  
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