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ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝO ΑΔΙΕΞΟΔΟ –ΟΙ ΕΦΙΚΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Δεν είναι μία απλή απόφαση.H απόφαση των ομαδικών αγωγών κατά της Τράπεζας της Ελλάδος ,μπορεί να
αποδειχθεί καταστροφική για το σημερινό επίπεδο της ζωής μας ,της αξιοπρέπειάς μας ,όπως έχει συμβεί και σε
μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων της χώρας,που,``έτσι απλά``με μία τροπολογία σε νόμο,ακόμη και απλή
Υπουργική απόφαση , περιέπεσαν στην κατηγορία των νεόπτωχων !.
Παρά την σοβαρότητα του θέματος ,η Αναγεννητική Πρωτοβουλία ,δεν προκρίνει την προσβολή της
αντικαταστατικής απόφασης στην δικαιοσύνη και διορισμό προσωρινής Διοίκησης στο Σύλλογο.
Η λύση αυτή είναι κακή, γιατί εντείνει τον διχασμό,δημιουργεί ανεπιθύμητο θόρυβο και διασπαστικές
τάσεις.Πρέπει να αποφευχθεί το προηγούμενο της ΕΤΕ,όπου κυριαρχούν οι ίδιες με το Σύλλογό μας
συνδικαλιστικές δυνάμεις, και όπου, όταν η εκεί Διοίκηση απέστειλε στον Σύλλογο Συνταξιούχων επιστολή
κατάργησης ( ουσιαστικά ) της επικούρησης ,βρήκε τον Σύλλογό τους στα δικαστήρια με διορισμένη Διοίκηση!.

OΧΙ στις ομαδικές αγωγές-βόμβα στο ασφαλιστικό μας σύστημα
NAI στο σεβασμό του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος
Λύση μόνο μέσα στην Τράπεζα. Το θέμα μπορούσε και μπορεί να επιλυθεί
Δεν είχαν καμία εξουσιοδότηση για μία τέτοια απόφαση
Η Γ.Σ. ( όχι η πλειοψηφία του Δ.Σ. ) μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίσει
OXI σε μεσολαβητές δικηγόρους μεταξύ Συλλόγου και Τράπεζας
Στις δοσμένες συνθήκες οι επιλογές είναι τρεις :

ΟΧΙ στον κομματισμό της παρακμής και αποδυνάμωσης του ΣΣΤΕ
Οι συνάδελφοι να ανατρέψουν την καταστροφική απόφαση

Στις δοσμένες συνθήκες οι επιλογές είναι τρεις :
Α. Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.και ακύρωση της απόφασης . Στο ίδιο Δ.Σ. απόφαση να μην προωθηθούν από
τον Σύλλογο, προς τους δικηγόρους τα παραστατικά των αγωγών που ίσως ορισμένοι συνάδελφοι έχουν
αποστείλει . Η επιλογή αυτή προϋποθέτει ότι ορισμένοι Διοικητικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας έχουν
μεταβάλλει θέση.
Β. Έκτακτη Γ.Σ. Για την πραγματοποίησή της απαιτείται αίτηση από 166 συναδέλφους με αίτημα την ακύρωση της
απόφασης.Θα προωθηθεί ανάλογα με την εκδήλωση της βούλησης των συναδέλφων.

Γ. Τακτική Γ.Σ. Όμως πλησιάζει η ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (το αργότερο τον Μάρτιο ), με
μοναδική πλέον διέξοδο την καταψήφιση των πεπραγμένων και την πραγματοποίηση πρόωρων
εκλογών,προκειμένου οι ίδιοι οι συνάδελφοι να αποφασίσουν για την μοίρα τους.
Τα προβλήματα ακύρωσης των αγωγών που πιθανόν θα έχουν κατατεθεί και της επιστροφής στους συναδέλφους
των 30 ευρώ που θα έχουν κατυαβάλλει θα αντιμετωπιστούν από το νέο ενωτικό Δ.Σ. που θα προέλθει από τις
εκλογές.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία, μπροστά στην απρόσμενη απόφαση και την πλήρη απουσία πληροφόρησης από την
πλευρά του προεδρείου, σκόπιμο έκρινε και πραγματοποίησε συναντήσεις με παράγοντες της Διοίκησης της
Τράπεζας και με τον συνάδελφο βουλευτή Μάκη Μπαλαούρα. Για την συνάντηση αυτή τρείς σύμβουλοι
αποστείλαμε, στις 24/1/18 την παρακάτω επιστολή στον Σύλλογο ( Α.Π. 24/24.1.18 ). Δυστυχώς, και αυτή τη φορά,
δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την πλευρά του προεδρείου του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Η επιστολή προς τον Σύλλογο :
«Συνάδελφε πρόεδρε ,
Σκόπιμο κρίναμε να ενημερώσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλλόγου μας για το αποτέλεσμα της συνάντησης
που πραγματοποιήσαμε οι Σύμβουλοι των κινήσεων ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ( Δεληπέτρος Δημήτρης ,Ευσταθίου Κώστας ) και
της ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ( Πετρόπουλος Ίκαρος) με τον συνάδελφο βουλευτή Μ.Μπαλαούρα.
Η κοινή αυτή ενέργειά μας αποφασίστηκε μετά την άρνησή σας στο Δ.Σ. της 11/1/18 για μία κοινή επίσκεψη ,τόσο
στην Διοίκηση της Τράπεζας, όσο και σε αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες, προκειμένου να διερευνηθούν
προθέσεις και να επιτευχθεί ομαλά, στο εσωτερικό της ΤτΕ, η επίλυση του θέματος της παύσης των περικοπών των
νόμων 4051/12 και 4093/12 και επιστροφής των αναδρομικών.
Έχουμε την γνώμη ότι οι παρακάτω αναφορές του Μάκη Μπαλαούρα και η αξιοποίησή τους μπορεί σημαντικά να
συμβάλλουν στην σύντομη διευθέτηση του ζητήματος, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της
Τράπεζας. παραθέτουμε, συνοπτικά,, τις θέσεις ,όπως τις διετύπωσε ο Μάκης Μπαλαούρας με την διευκρίνιση ότι
δεν αποτελούν απλά θέσεις ενός συναδέλφου, αλλά Κυβερνητικού στελέχους που , με δεδομένη την ιδιότητά του
ως προέδρου της ``οικονομικής επιτροπής της βουλής`` , εκφράζουν την πολιτική της κυβέρνησης.:»

Οι θέσεις που διετύπωσε ο Μ. Μπαλαούρας:
Α. Η κυβέρνηση έδειξε πολιτικά τη διάθεσή της για τη σταδιακή επαναφορά της χώρας στη κανονικότητα και στην
ενίσχυση των πιο ευάλωτων ψηφίζοντας το κοινωνικό μέρισμα και την επιστροφή στους ασφαλισμένους, χωρίς καν
δικαστική απόφαση, των εισφορών υγείας οι οποίες υπολογίστηκαν επί των μνημονιακών κρατήσεων.
Β. Μετά την απόφαση του ΣτΕ είμαι πεπεισμένος πως η Διοίκηση της ανεξάρτητης ΤτΕ, όπως έχει το δικαίωμα και
την υποχρέωση, η οποία και αυτοβούλως συγκάλεσε το Νομικό της Συμβούλιο, μετά και τις θετικές εξελίξεις στο
πεδίο της Γ΄ Αξιολόγησης, θα προχωρήσει άμεσα στην άρση των περικοπών των συναδέλφων μας συνταξιούχων,
σύμφωνα με τη γνωμοδότηση.
Γ. Η ΤτΕ, που ανήκει στο Ευρωσύστημα και όχι ο κρατικός προϋπολογισμός, έχει Καταστατικά αναλάβει τις δαπάνες
μισθών και συντάξεων του προσωπικού της και ως εκ τούτου δεν εμπλέκεται η Κυβέρνηση σε τέτοιου είδους
ζητήματα.
Δ. Όσον αφορά το θέμα της ΗΔΙΚΑ, έχουν πραγματοποιηθεί συζητήσεις προς την κατεύθυνση αυτή και ελπίζω
σύντομα να έχουμε θετικά αποτελέσματα, που φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν θα αποδυναμώσουν τον έλεγχο των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ε. Τέλος, εκφράζω τη θέλησή του, όπως η επόμενη συνάντηση γίνει χωρίς απουσίες, προκειμένου να αξιοποιηθεί η
πείρα που έχει ο χώρος μας, που πάντα έβρισκε οδούς συνεννόησης για τη θετική προώθηση των αιτημάτων, χωρίς
κομματικές αγκυλώσεις, των εν ενεργεία και των συνταξιούχων συναδέλφων μας.

Ερώτημα :
Ακόμη κι αν πίστευαν πραγματικά στην απόφασή τους,γιατί μεθόδευσαν μία απόφαση με τόσα ερωτηματικά και
δεν άφησαν τους ίδιους τους οι συνάδελφους να αποφασίσουν με δικηγόρο επιλογής τους και συμφωνίας μαζί
του, σε δικαστήριο του τόπου τους ,βάσει οδηγιών,ακόμη και υπόδειγμα αγωγής, από το Σύλλογό τους;

Συνέβη κι αυτό !

Δικηγορικά γραφεία διαγωνίζονται στη ράχη του ασφαλιστικού μας!
Στις 24.1.18 οι εκτός προεδρείου διοικητικοί σύμβουλοι έλαβαν, σε κοινοποίηση, περίεργη `` ενημερωτική
επιστολή `εν`είδει δικογράφου, προς το προεδρείο του ΣΣΤΕ από πολύ γνωστό στο χώρο δικηγορικό γραφείο με
θέμα :
``Από 23.1.18 προσφορά παροχής Νομικών Υπηρεσιών `` .
Στην επιστολή το δικηγορικό γραφείο αναφέρεται στις επιτυχίες του , όπως η έκδοση της Νο 1/2006 απόφασης του
Αρείου Πάγου ( Μπαλασκώνη ) και oi ατομικές αγωγές συναδέλφων που έχουν ασκηθεί μέσω αυτού του
γραφείου, με αντικείμενο τις περικοπές των νόμων, όπως και στην απόφαση του Νομικού Συμβουλίου της
Τράπεζας. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παρακάτω :
---Καταλογίζει στο προεδρείο `` αθέμιτη πρακτική `` με την επιλογή συγκεκριμένου γραφείου, αντί να αναζητήσει
προσφορές κι από άλλα νομικά γραφεία .
----Ζητάει όπως εντός τριών ημερών, κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του, η δική του προσφορά που ανέρχεται:
Στα 20 ευρώ , ( αντί των 30 ευρώ ) με δικηγορική αμοιβή στο 1% ( αντί 2% ).
---Αναδεικνύει ερωτηματικά γύρω από την μεθόδευση ,μέσω της οποίας, επελέγη το συγκεκριμένο δικηγορικό
γραφείο ….

Αγωγές και… `` αγωγές ``

Οι ατομικές αγωγές κατά της Τράπεζας που ,κατά καιρούς, υποβάλλονται από συναδέλφους που θεωρούν ότι
έχουν αδικηθεί, ουδεμία σχέση έχουν με τις ομαδικές, μέσω του Συλλόγου, αγωγές που οι συνάδελφοι καλούνται
να υποβάλλουν , με αδιαφανή συμφωνία με δικηγορικό γραφείο.Είναι σαφές ότι με την ακατανόητη,κατά της ΤτΕ,
απόφασή τους απεμπολούν την ιδιαιτερότητα της ανεξαρτησίας της ΤτΕ και συρρικνώνουν τις δυνατότητες
επικοινωνίας – διαπραγμάτευσης με την σημερινή,αλλά και αυριανή Διοίκηση της Τράπεζας

Ποιος θα φροντίσει;
Από την απλή ανάγνωση του ανυπόγραφου (!) κειμένου του δικηγορικού γραφείου και από το εργολαβικό που
ταχυδρομήθηκε στους συναδέλφους προκύπτει ότι κύρια διεκδίκηση, αν όχι μοναδική, είναι οι περικοπές στις
συντάξεις, βάσει των νόμων 4051/12 και 4093/12.
Μεταξύ αυτών που έλαβαν ειδοποίηση να καταθέσουν αγωγή , είναι και ένας, όχι μικρός αριθμός συναδέλφων ,
που δεν έχει υποστεί περικοπές λόγω χαμηλής σύνταξης. Όμως, και σε αυτούς τους συναδέλφους, χωρίς
περίσκεψη, τους έστειλαν χαρτιά και τους παροτρύνουν να καταθέσουν 30 ευρώ σε δικηγόρο για κάτι που δεν τους
αφορά( !!! ).Ποιός θα φροντίσει γι αυτούς τους ανύποπτους συναδέλφους που θα παρασυρθούν ;
Ποιος θα τους γυρίσει πίσω τα 30 ευρώ;

Το πρόβλημα της ανισότητας - αδικίας
Ο κουρνιαχτός που έχει ξεσηκώσει η αψυχολόγητη απόφαση των ομαδικών αγωγών, δεν αφορά σε μία μεγάλη
κατηγορία μικρο-χαμηλοσυνταξιούχων που δεν έχουν φωνή και παρασύρονται από τα παλαιοσυνδικαλιστικά
τερτίπια του κομματικού συνδικαλισμού. Ζητάμε και επιμένουμε λύση μέσα στην τράπεζα και ταυτόχρονη
μέριμνα για στοιχειώδη αποκατάσταση δικαιοσύνης . Το αίτημά μας για μεταφορά ποσοστου 10 –12% από το
μέρισμα στο πρόγραμμα με υποχρεωτική αύξηση του συντελεστή προσομοίωσης παραμένει ενεργό .

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ)

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,
Πληροφορηθήκαμε ότι ,Γραμματέας μεγάλου παραρτήματος, έλαβε εντολή από τον πρόεδρο και την Γενική
Γραμματέα του Δ.Σ του Συλλόγου μας, να μην διακινεί ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών κινήσεων που, ως
γνωστόν, δεν έχουν δυνατότητες αποστολής στους συναδέλφους ανακοινώσεων, όπως έχει η πλειοψηφία του
Συλλόγου.
Προφανώς, ανάλογη εντολή εχει δοθεί και σε γραμματείες κι άλλων παραρτημάτων.Δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένα
για το παράρτημά σας .
Επίσης, για πρώτη φορά στα χρονικά του Συλλόγου, απεφάσισαν ,να περιοδεύσουν, μόνον αυτοί, στα
παραρτήματα (και στο δικό σας ) , για τις πίτες. Aποφάσισαν, επίσης, ταυτόχρονα να προπαγανδίσουν μονόπλευρα
την καταστροφική απόφασή τους των ομαδικών ,μέσω του Συλλόγου, αγωγών. Θυμίζουμε ότι σε αντίστοιχες
περιοδείες μονόπλευρης ενημέρωσης είχαν επιδοθεί kαι για την ανάθεση του ``προγράμματος `` σε ασφαλιστική
εταιρεία!!). Γνωρίζετε την κατάληξη κι αυτού του θέματος !.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Τα παραρτήματα του Συλλόγου ( και το δικό σας ),είναι συλλογικά όργανα που προέρχονται από εκλογές,
λειτουργούν ( πρέπει ) όπως προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου ,δεν είναι όργανα των κινήσεων που
απαρτίζουν την πλειοψηφία στο Δ.Σ και στις οποίες πιθανόν να ανήκετε. Τα παραρτήματα δεν επιτρέπεται να
υλοποιούν αντιδημοκρατικές και αντικαταστατικές εντολές του προεδρείου του Δ.Σ. όπως αυτή να μην διακινείτε
στα μέλη σας τις ανακοινώσεις που σας αποστέλλουμε ταχυδρομικά ή μέσω e/mail.
Αντίθετα ,όχι μόνον επιβάλλεται η πραγματική ενημέρωση των μελών σας αλλά και όσα παραρτήματα δεν έχουν
γνωρίσει στο ΣΣΤΕ το e/mail κάποιου μέλους της γραμματείας σας , θα πρέπει τώρα να ορίσετε κάποιο e/mail,
έστω κάποιου συγγενούς ή γνωστού ,προκειμένου οι κινήσεις να σας αποστέλλουν τις ανακοινώσεις τους.Τούτο
ανεξάρτητα από τυχόν παραταξιακή σας συμπάθεια -τοποθέτηση που είναι δικαίωμά σας, μπορεί να διορθώσει
μερικώς την έλλειψη της πολύπλευρης και αντικειμενικής ενημέρωσης στο χώρο .
Τέλος, θέλουμε να αναφερθούμε στην `` ενημερωτική συγκέντρωση `` που σε συνεννόηση μαζί σας , θα
πραγματοποιήσουν στην έδρα σας εκπρόσωποι της πλειοψηφίας του Δ.Σ.
Μήπως θα πρέπει να επισημάνετε κι εσείς, την απουσία της `` άλλης άποψης `` και το εξόφθαλμο δημοκρατικό
έλλειμμα ;
Θεωρείτε ότι πρέπει να παραμείνετε σιωπηλοί για ένα θέμα τεράστιας – καθοριστικής σημασίας για όλους τους
συνταξιούχους της Τράπεζας που ξεπερνά, κατά πολύ, τις συνηθισμένες στα σωματεία αντιθέσεις;

Αναγεννητική Πρωτοβουλία

Συντονιστική Γραμματεία

