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Αθήνα, 3 – 3– 2016

Προς τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
(Δραγατσανίου 8, Αθήνα τ.κ. 10559)
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όλοι εμείς οι τραπεζοσυνταξιούχοι, τα τελευταία 6 χρόνια, βιώνουμε με δραματικό τρόπο τις
συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών, οι οποίες συνεχίζουν τη συστηματική υπονόμευση και εν τέλει
κατεδάφιση των καθ’ όλα νόμιμων, απαράγραπτων και κατοχυρωμένων ασφαλιστικών μας
δικαιωμάτων, στο όνομα της δήθεν σωτηρίας του ασφαλιστικού συστήματος.
Κάτω από τις παρούσες εκρηκτικές συνθήκες, είναι αδιανόητο να διαιωνίζεται η μη συμμετοχή
του Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. – του μεγαλύτερου Συλλόγου μέλους της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. – στα όργανα διοίκησης και στην εν
γένει λειτουργία και στη διεκδικητική δραστηριότητα της Ομοσπονδίας μας.
Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να κυριαρχούν και να εμποδίζουν τη συμμετοχή αυτή,
θέματα ήσσονος σημασίας όπως είναι οι συνδρομές Συλλόγου – μέλους, ακόμα και αν ενδεχομένως,
από λανθασμένη ή ελλιπή – εκατέρωθεν – πληροφόρηση, να έχουν δημιουργηθεί ορισμένες
παρεξηγήσεις ως προς το οφειλόμενο ποσό από τον ΣΣΕΤΕ, είναι ανεπίτρεπτο να διογκώνεται το όλο
θέμα σε βαθμό που να δίνεται η εντύπωση της απόλυτης ρήξης και διάσπασης μεταξύ μιας
πρωτοβάθμιας και της μοναδικής δευτεροβάθμιας οργάνωσης του κλάδου μας.
Σε κάθε περίπτωση πάντως και επειδή η σημερινή, ασφυκτική για τα αιτήματά μας, συγκυρία δεν
δίνει σε κανέναν την πολυτέλεια να εμμένει και να επαναλαμβάνει τις ίδιες αιτιάσεις, η ΟΣΤΟΕ
αποφάσισε να προτείνει, να παραμείνει σε εκκρεμότητα το ποσό των 20.509,91 ευρώ μέχρι την
οριστική απόφαση του Δικαστηρίου.
Συνεπώς προτείνεται, ο μεν Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. να προχωρήσει στην άμεση καταβολή των
καθυστερούμενων συνδρομών των ετών 2014 και 2015, η δε ΟΣΤΟΕ

να προχωρήσει στην

προκήρυξη εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου το 2ο τρίμηνο του 2016 .
Συνάδελφοι, έχουμε υποχρέωση – απέναντι στους 45.000 συναδέλφους μας
συνταξιούχους – να περιφρουρήσουμε και να ενισχύσουμε την ενότητα του κλάδου μας,
θεματοφύλακας της οποίας ήταν και παραμένει η Ομοσπονδία μας.

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών
Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος
Η Πρόεδρος
Ελένη Κλητοράκη - Πούλια
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