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                          Φεβρουάριος 2018 

Ενημερωτική ανακοίνωση Νο 14 

           Κρίσιμη Γενική Συνέλευση (27/3/18 ):  

   Ευκαιρία αλλαγής της πολιτικής του Συλλόγου 

Συνεδρίασε την Πέμπτη 22/2/18 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων  με μοναδικά θέματα 

συζήτησης:                                                                                                                                                                                       

Οικονομικός απολογισμός 2017, Προϋπολογισμός 2018 και ορισμός ετήσιας τακτικής Γ.Σ.                                                                      

Καμία αναφορά και συνεπώς καμία συζήτηση για το θέμα που αναστατώνει τον χώρο,  δηλαδή τις 

ομαδικές, κατά της Τράπεζας , αγωγές που αδυνατίζουν την ομαλή επίλυση του θέματος της παύσης των 

κρατήσεων των νόμων 4051/12 και 4093/12 και της επιστροφής των αναδρομικών .Κάνουν χρήση κάθε 

μέσου για να πείσουν, εκδίδοντας συνεχόμενες κοστοβόρες ανακοινώσεις, κάνοντας   τηλεφωνήματα 

και παρακινούντες  τους δυσπιστούντες συναδέλφους να προλάβουν την …προθεσμία παραγραφής για 

να μην χάσουν τα… αναδρομικά(!), ενώ επιδίδονται σε  διπλές περιοδείες στα παραρτήματα, (μία για τις 

πίτες και μία για μονόπλευρη ενημέρωση!).    Κι όλα αυτά σε βάρος του Ταμείου του  Συλλόγου.   

Αρκετοί συνάδελφοι, ενώ αντιλαμβάνονται ως ακατανόητη την απόφαση των ομαδικών αγωγών, αδυνατούν να 
αντιληφθούν τι  κινδύνους κρύβει η απόφαση αυτή. Τι είναι 30 ευρώ; σκέπτονται. Στην Γ.Σ. στις 27/3/18,θα εξηγηθούν οι 
πληγές που ανοίγει και τι κινδύνους εγκυμονεί η απόφασή τους, όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο, για την σύνταξη, το 
μέρισμα, για το Τ. Υγείας 

 

   Ο Διοικητικός απολογισμός  και τα κρίσιμα  διαδικαστικά της Γ.Σ. θα αποφασιστούν σε επόμενο Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                                                                             

Τα δύο πρώτα θέματα καταψηφίστηκαν από την Αναγεννητική Πρωτοβουλία  και τους  εν δράσει.                                                                                                                                                                                   

Η Γ.Σ. ορίστηκε για την Τρίτη 27/3/18 

 Σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό που παρουσίασαν, το έλλειμμα της χρήσης  έφθασε στο ύψος των 

138.688.82 ευρώ ! Για να δικαιολογηθεί η σπάταλη διαχείριση των οικονομικών  του Συλλόγου, ανακοίνωσαν 

απόφασή τους μείωσης  του ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης για μεν τους συναδέλφους που έρχονται στην 

Αθήνα (τριμελείς γραμματείες και σύνεδροι ΟΣΤΟΕ) σε ευρώ 30 ημερησίως, για δε τα μέλη του Δ.Σ. που 

περιοδεύουν από Αθήνα στα παραρτήματα για τις πίτες και για  την μονόπλευρη ενημέρωση σε ευρώ 40!                                                                                                                                                                

Καμία αναφορά στα υπέρογκα έξοδα των Γ.Σ. (127.950,99 ευρώ), στα έξοδα διεκπεραίωσης ανακοινώσεων                     

(44.882,82 Ευρώ), στις εισφορές σε συνδικαλιστικές οργανώσεις (23.025 ευρώ), στα έξοδα συνδικαλιστικών 

παρατάξεων  (35.136,86 ευρώ).         

                      Σπασμωδικές ενέργειες ,προχειρότητα - αντιφάσεις 

Με την  Νο 14 ανακοίνωσή τους  δεν μπόρεσαν να κρύψουν την ταραχή τους:  

 Επικαλούνται ανύπαρκτη προθεσμία παραγραφής, 



 Διευκρινίζουν   τώρα (!) ότι οι αγωγές αφορούν μόνον`` όσους έχουν υποστεί τις μνημονιακές  κρατήσεις ``                 

(ενώ έχουν ήδη καλέσει  όλους τους συνταξιούχους, αδιάκριτα, να υποβάλλουν αγωγές και να 

καταθέσουν 30 ευρώ !),  

 Εκθέτουν, για μία ακόμη φορά, τον Διοικητή της ανεξάρτητης  Κεντρικής Τράπεζας της χώρας                                         
`` ο κ. Διοικητής είχε ενημερωθεί για τις συγκεκριμένες ενέργειές μας ``  ,  

 Δεν κρύβουν την επιθυμία τους  να  δουν τα κόμματα τους στην κυβέρνηση, όταν θα.. 

τελεσφορήσουν οι δικές τους αγωγές, κι όχι οι… κακές των …άλλων !!   

Ψαρεύουν σε θολά νερά: Τι ισχύει για τα αναδρομικά 

Προκειμένου να πειστούν οι μη έχοντες άποψη και σχετική γνώση  συνάδελφοι, χρησιμοποιούν κάθε 

παρανοϊκή πληροφορία που φθάνει μέχρι τα αναδρομικά που δήθεν δεν θα… χάσουν  μέσω των 

αγωγών. Αντί, αρχικά, να φέρουν μία υπεύθυνη διευκρινιστική  γνωμοδότηση ενός υπεύθυνου νομικού 

(έστω του Ν. Φιλιππόπουλου), καταφεύγουν σε εκβιασμό των συναδέλφων αραδιάζοντας πληροφορίες 

του… κεφαλιού τους.  Παραθέτουμε δύο κρίσιμες περικοπές από δύο βασικά νομικά  κείμενα (  του 

Συμβουλίου της Επικρατείας και του Νομικού Συμβουλίου) και καλούμε τους συναδέλφους να τα 

μελετήσουν και να αντιληφθούν ότι η αναδρομικότητα, έτσι και αλλιώς, ξεκινάει στις 11.6.15.  

                                 Περικοπή απόφασης 2287/15 του ΣτΕ : 

``  …Οίκοθεν νοείται ότι για τους ενάγοντες και όσους άλλους έχουν ασκήσει ένδικα μέσα ή βοηθήματα μέχρι τον χρόνο 

δημοσιεύσεως της αποφάσεως, η διαγνωσθείσα αντισυνταγματικότητα θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα.  Κατά συνέπεια ,δεν 

μπορεί να γίνει επίκληση της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων αυτών για την θεμελίωση  αποζημιωτικών  αξιώσεων 

άλλων συνταξιούχων ,που αφορούν  περικοπείσες, βάσει των εν λόγω διατάξεων ,συνταξιοδοτικές παροχές τους ,για χρονικά 

διαστήματα  προγενέστερα  του χρονικού σημείου  δημοσιεύσεως  της παρούσης αποφάσεως… `` ( 11.6.15 ) 

          Πρακτικό Συνεδριάσεως Νομικού Συμβουλίου  3/10/17: 

``… ΣΤ. Κατ ακολουθία των ανωτέρω το Συμβούλιο ομόφωνα γνωμοδοτεί  ότι με νομική ασφάλεια  και υπό τα σημερινά 

δεδομένα η Τράπεζα εξωδίκως  θα μπορούσε να ικανοποιήσει μόνο το αίτημα των συνταξιούχων της  για άρση των περικοπών 

στις κύριες και επικουρικές τους συντάξεις  που επιβλήθηκαν  με το άρθρο  6 παρ.1 και 2 του ν. 4051/12 και το άρθρο πρώτο 

παρ1Α  υποπαρ 1Α.6 πaρ.3 του ν.4093/12, καθώς και για επιστροφή των συναφώς παρακρατηθέντων ποσών ,αλλά μόνο για 

τον μετά την 11.6.15 χρόνο…`` 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα αναδρομικά ξεκινάνε από την 11.6.2015.  Η μόνη διαφορά είναι ότι 

με τις αγωγές θα περιμένεις τουλάχιστον δέκα χρόνια, ενώ μέσα από την ΤτΕ, η λύση μπορούσε και 

μπορεί να ήταν ή να είναι άμεση ή σύντομη.  

Η κορύφωση της καταστροφικής πολιτικής:  

Ο πρόεδρος του Συλλόγου σ. Ι. Γοζαδίνος  με την από 27/2/18 ανακοίνωση του ΣΣΤΕ (Χωρίς Νούμερο και   

υπογραφή) ανακοίνωσε τον λόγο που εκφώνησε στις 26/2/2018  στην Γ.Σ .των μετόχων της ΤτΕ, ενώπιον 

του συνόλου της Διοίκησης  (  Διοικητής, δύο  υποδιοικητές , εννέα Γενικοί Σύμβουλοι) ,όπως και 

εκπροσώπων  των παραγωγικών τάξεων  και πλήθους μετόχων!!!.  

Καλούνται οι συνάδελφοι να διαβάσουν προσεκτικά τον λόγο του προέδρου ,να τον αξιολογήσουν και να 

σκεφθούν πόσο βοηθάει στην διασφάλιση του ασφαλιστικού μας καθεστώτος και στην επίλυση ενός 

θέματος για το οποίο έχουν σύρει την Τράπεζα στα Δικαστήρια!!.Και ανάλογα να ενεργήσουν.  

                                                                                      Η Συντονιστική Γραμματεία  


