
                               

Αθήνα 4.7.16 :   Για το αυριανό  Διοικητικό Συμβούλιο         

  Στο αυριανό ( 5.7.16 ) Δ.Σ. που ,επί τέλους ,συγκαλείται με αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση, κυριαρχεί το ασφαλιστικό μας θέμα ,όπου σημειώνονται απίθανες 

εξελίξεις.   Θυμίζουμε ότι μετά το Νόμο 4387/16 ( Κατρούγκαλου ) που  ουδεμία  

αναφορά κάνει στην Τράπεζα της Ελλάδος, εκδόθηκε η   παράτυπη και 

ανεφάρμοστη Κ.Υ.Α 26083/887/16 των κυβερνητικών παραγόντων   Χουλιαράκη – 

Πετρόπουλου, με την οποία  επεχείρησαν να εμπλέξουν και την ΤτΕ.                                                  

Έχει, όμως ήδη ανακληθεί  με το ΦΕΚ 1988/1.7.16,τεύχος δεύτερο.                                                                                                                                                                             

Οι παραπάνω εξελίξεις, αντί να φέρουν στο ίδιο τραπέζι τις άλλες σφοδρά  

αντιπαρατιθέμενες παρατάξεις του Συλλόγου και  να βρούμε κοινό βηματισμό , 

αντίθετα τις οδηγούν σε ακόμη πιο  ακραίο και επικίνδυνο ανταγωνισμό – 

παραλογισμό.                                                                                                                                      

Απορούμε με την εσπευσμένη  ιδιοποίηση από τους ``εν δράσει`` του  εν λόγω ΦΕΚ 

1988/16 ,της διόρθωσης δηλαδή  της παραπάνω καραμπινάτης παρατυπίας. Τούτο, 

γιατί η   Κ.Υ.Α. μπορεί να ταλαιπωρούσε το χώρο μας, όμως  θα έμενε ,ούτως η 

αλλιώς, ανεφάρμοστη, όπως άλλωστε ανεφάρμοστος ουσιαστικά  έμεινε, το 2008,  

ο Νόμος 3655/08  ( Πετραλιά) που ενέταξε τα τότε Ταμεία μας στο ΙΚΑ. ( Για τους 

λόγους της μη εφαρμογής της ΚΥΑ , όρα ανακοίνωσή μας της 15.6.16 και ειδικότερα 

την ξ.Δ σελ.2 ).                                                                                                                                                          

Στις σημερινές πρωτόγνωρες διαλυτικές συνθήκες που έχουν επιβληθεί στη χώρα, 

όπου  δυστυχώς, η βουλή και οι βουλευτές επικυρώνουν αποφάσεις άλλων,  

σωτήρες βουλευτές δεν υπάρχουν .                                                                                                                              

Η Κίνησή μας, η `` Αναγεννητική Πρωτοβουλία``,  οφείλει να δηλώσει ότι η  

επανεμφάνιση  της ΠΑΣΟΚικής πρακτικής των συνδικαλιστικών  παραγόντων του 

χώρου , που κάθε `` τρεις και μία `` μας… έσωζαν , απονέμοντας εύκαμπτα                                

`` ευχαριστώ`` σε βουλευτές,  δεν πάσχει μόνον ηθικά. Είναι και επιζήμια για το 

χώρο. θα συνεχίσει δε  να επιδιώκει σοβαρότητα στους χειρισμούς-διεκδικήσεις, 

κοσμιότητα στη συμπεριφορά, συνειδητοποίηση του τι συμβαίνει σήμερα στους 

άλλους συνταξιούχους ( δεν είμαστε απόρθητη νησίδα) και τέλος,  τήρηση της 

δεοντολογίας ,τουλάχιστον μέχρι τις ερχόμενες εκλογές όπου, οι ίδιοι οι 

συνάδελφοι θα αποφασίσουν. Τον υποβαθμισμένο Σύλλογο   οφείλουμε να τον 

μαζικοποιήσουμε. Προέχει ,όμως , να τον παραδώσουμε στο επόμενο Δ.Σ.ενιαίο!!  

 



Αθήνα 5.7.16 :         Έγινε Διοικητικό Συμβούλιο!   

  Μπορεί το κυριότερο πρόβλημά μας, το ασφαλιστικό, να περνάει τις παραπάνω κρίσιμες 

φάσεις, όμως ο συνδικαλισμός του εγωκεντρισμού και  της παρακμής καλά κρατεί.                                                                                                                                                 

Οπωσδήποτε σημειώθηκε …πρόοδος. Τελικά  έγινε Διοικητικό Συμβούλιο!!                                                 

Ο πρόεδρος , συνεργούντος του ειδικού στη… διατύπωση συνεργάτη του σ. Στ. Χαιδούτη, 

αφοσιωμένος ,ακόμη και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, στη συγγραφή τετρασέλιδης 

ανακοίνωσης, δεν ξέχασε ,ως ιδιοκτήτης του Συλλόγου, να απαγορεύσει στις υπαλλήλους 

του Συλλόγου να τυπώσουν, `` πριν μιλήσει αυτός `` την ανακοίνωση μας `` Οργανωτική 

ανασυγκρότηση της Α.Π. – Περιφερειακό Συμβούλιο Β.Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη ``                                                                                                                                                             

Η …δημοκρατική του αντίληψη δεν τον απέτρεψε από το να επιχειρήσει να `` μας εξηγήσει 

`` το λόγο της απαγόρευσης και να διαμαρτυρηθεί γιατί δεν του επιτρέψαμε την ανάπτυξη 

των …επιχειρημάτων που τον ώθησαν στην εικαζόμενη ( έτσι νομίζει ) προστασία του 

εαυτού του!!. Εντύπωση, πάντως ,προκαλεί η απουσία κάθε αντίδρασης των υπόλοιπων                             

`` 5 ``της πλειοψηφίας στην έντονη διαμαρτυρία- του Ίκαρου Πετρόπουλου.  Τελικά ,η 

ανακοίνωσή μας τυπώθηκε ιδίοις εξόδοις και τοποθετήθηκε στις γνωστές θέσεις. Για γενική  

ταχυδρόμηση ούτε λόγος. Δεν αντέχει το βαλάντιό μας.                                                                                                   

Το  ορισμένο για τις 12,00 Δ.Σ. ξεκίνησε στις 12,50 και είχε `` μία από τα ίδια``. Κι αυτή τη 

φορά, απολαύσαμε  το γνωστό γιά την … ηπιότητά του διάλογο Γοζαδίνου – Ευσταθίου!!.                                                                                   

Το μόνο αξιομνημόνευτο από την στομφώδη, όπως πάντα, εισήγηση του προέδρου ήταν 

ότι, ο Σύλλογος δεν αδρανεί και ότι:                                                                                                                              
`` ο ίδιος (Ι.Γοζαδίνος) και ειδικότερα η Γενική Γραμματέας( Ελένη Κλητοράκη ) που τυγχάνει να είναι και 

πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ ,με υπευθυνότητα και χωρίς τυμπανοκρουσίες ανέθεσε στον κ .Ν. Φιλιππόπουλο να… . 

Ακόμη ότι  ``η ΟΣΤΟΕ με εμπιστευτικό ενημερωτικό σημείωμα απέστειλε σε ‘όλα τα σωματεία τις νομικές 

εκδοχές- ενέργειες που μπορεί να προβεί ο κάθε σύλλογος``!!! .                                                                                                                                          

Είναι προφανές ότι οι καλοί συνάδελφοι της πλειοψηφίας δεν αντιλαμβάνονται πόσο 

επικίνδυνο είναι το παιχνίδι τους με την ΟΣΤΟΕ. Τονίζουμε ότι είναι άλλο να στηρίζουμε      

( ως Σύλλογος όμως) ,τα αιτήματα των συνταξιούχων των άλλων Τραπεζών, κι άλλο ως 

προεδρείο της ΟΣΤΟΕ να εμπλέκουμε την ιδιαιτερότητα της ΤτΕ με το συνταξιοδοτικό των 

άλλων Τραπεζών~!!.                                                                                                                                              

Παρά την επιμονή μας να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε τα βήματα του Συλλόγου ( το ``αύριο`` 

- τον ``οδικό χάρτη``  ), και τις επιβαλλόμενες  παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη Διοίκηση, 

εξετάζοντας και το θέμα της επανασύστασης της `` Γνωμοδοτικής  επιτροπής ``που πράγματι δεν 

ανταποκρίθηκε στην αποστολή της ,ο πρόεδρος δεν… κατάλαβε!. Η απάντησή του ήταν η καταδίκη 

του υπομνήματος ( `` καμιά διακοσιοεικοσαριά `` είπε) που οι ``εν δράσει ``υπέβαλλαν στην 

Διοίκηση .Ασφαλώς και πρόκειται για αντιδεοντολογική ενέργεια ,όπως αντιδεοντολογικό και  

απαράδεκτο είναι και  το, εν τω υπομνήματι, αίτημά τους   `` να εξετασθεί συνολικά η λειτουργία του 

συστήματος ασφάλισης προσωπικου της ΤτΕ ``. Τέτοιο αίτημα στην εποχή Κατρούγκαλου! !                                

Δεν είμαστε σίγουροι ότι η συνολική αντιδημοκρατική- παραταξιακή  πολιτική του προέδρου και των 

σιωπηλών `` 5 `` που τον στηρίζουν, δικαιολογεί το υπόμνημα των εν δράσει.                                                                                                                                                       

Τέλος, ως προς τα ``ευχαριστώ`` στον βουλευτή σ. Μπαλαούρα που αναλώθηκε  και στο Δ.Σ.                                    

ο επικεφαλής των εν δράσει, δεν ..ξεχάσαμε να πάμε κόντρα στον λαικισμό και στον ιδιότυπο 

νεποτισμό που στοχεύει σε ‘’πελάτες`` κι όχι περήφανους ανθρώπους.                                                                      

Η εκτελεστική Γραμματεία :                                                                                                                                                             

Πετρόπουλος Ίκαρος, Αναστασόπουλος Γιάννης, Αραβίδη Γιούλα, Γεωργακοπούλου 

Τζένη, ΕυαγγελίδηςΓιάννης, Καλογήρου Σπύρος,  Λαούδης Φίλιππος,Παππάς Γιώργος, 

Σπυράτου Άρτεμις,Τροχαλάκης Μιχάλης, Τσιάκος Παναγιώτης, Φουντουκίδης  Στέλιος.                                                                                                                                                                                                      


