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                              Ανακοίνωση 19                      Ιούνιος 2018 

         ΕΠΙΣΤΟΛΗ στον κ.πρόεδρο και στους Δ.Συμβούλους  

             <<θα την  πληρώσουμε αυτή την τακτική  !! >>  

           Μπροστά στα ακατανόητα που συμβαίνουν στον Σύλλογο ,η Αναγεννητική Πρωτοβουλία, 

απέστειλε στις  19/5/18  tην επιστολή που ακολουθεί.                                                                                                 

Το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε  οκτώ ημέρες αργότερα (5/6/18 ),χωρίς  η 

επιστολή μας να αναφέρεται στην Η.Δ.                                                                                                                 

Κατόπιν παρέμβασής μας,ο πρόεδρος στην δευτερολογία του, αντί να αναφερθεί και να 

απαντήσει στα ερωτήματά μας, κατεφυγε στην προσφιλή του τακτική της φλυαρίας ,των 

επαναλήψεων και των προσωπικών χαρακτηρισμών, επανέλαμβάνοντας  ότι είχε γράψει 13 

ημέρες πριν ,στην ανακοίνωσή του Νο 21/23.5.18 . Το μόνο που υποχρεώθηκε να ανασκευάσει 

ήταν ότι χαρακτήρισε θετική εξέλιξη μόνο  την ύπαρξη της γνωμοδότησης και όχι το 

περιεχόμενό της!!!                                                                                                                      

                                          Η επιστολή :  

           Κύριε πρόεδρε,κυρίες και κύριοι Διοικητικοί Σύμβουλοι, 

           Είναι πλέον γνωστή η πρακτική σας  να εκδίδετε  ανακοινώσεις ,ερήμην του Διοικητικού 

Συμβουλίου,όπου απροκάλυπτα ασκείτε καθαρά κομματική πολιτική .Με τις ανακοινώσεις 

αυτές  συντηρείτε ένα καταστροφικό διχασμό που στην τελευταία ανακοίνωσή σας   (  21/ 

23.5.2018 ), έστω κι αν επιρρίπτετε την ευθύνη  σε τρίτους,ομολογείτε ότι :                                                                                                                             

<<Δυστυχώς θα έλθει η στιγμή που θα πληρώσουμε όλοι οι συνταξιούχοι αυτήν την ανεύθυνη και τυχοδιωική 

συνδικαλιστική πρακτική  της συγκεκριμένης παράταξης >>                                                                                                              

Αυτή η πολιτική σας,συνιστά ,ωμή  παραβίαση του καταστατικού και της δημοκρατικής τάξης, 

με βλαπτικές συνέπειες, στην λειτουργία του Συλλόγου και τα μεσο-μακροπρόθεσμα 

συμφέροντα των συνταξιούχων.                                                                                                                                                          

Θεωρείτε ότι η πλειοψηφία που έχετε αποκτήσει, μετά από   προβληματικές εκλογές που δεν 

θελήσαμε να τις προσβάλουμε, σας παρέχει το τεκμήριο της νομιμότητας.                                                                                                                                                                        

H πρόσφατη,όμως,  επιστολή σας προς τον Διοικητή  της Τράπεζας κ.Γ.Στουρνάρα                                  

( 174/18/5/18 ),που πάραυτα αναρτήσατε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ( ερμηνεύσιμη 



σπουδή ) αποτελεί ευθεία υπονόμευση του κύρους του Διοικητή και της ίδιας της Τράπεζας της 

Ελλάδος,ως θεσμού, με απροσδιόριστους κινδύνους στο ασφαλιστικό μας καθεστώς. 

                                                 Ποιος φταίει; 

            Γράφετε,μεταξύ άλλων,στον κ.Διοικητή:                                                                                                                                                                  
`` Η επίλυση του ζητήματος των μνημονιακών περικοπών απετράπη την τελευταία στιγμή  για λόγους που καλύτερα από κάθε 

άλλον εσείς γνωρίζετε. ``                                                                                                                                                       

Αντιλαμβάνεστε,άραγε, ότι φέρνετε τον κ.Γ.Στουρνάρα, ως Διοικητή, συμμεριζόμενο την πολιτική και τις 

κομματικές απόψεις  που εσείς υπηρετείτε  και ότι τον κάνετε ενεργό στην κομματο - συνδικαλιστική 

διαμάχη του χώρου;                                                                                                                                                     

Αντιλαμβάνεστε,τι κόστος συνεπάγεται   αυτή η πρακτική σας;                                                                                                                               

Ποιοι λόγοι και ποιοί παράγοντες κ.πρόεδρε, που γνωρίζετε εσείς και ο κ.Διοικητής,  

εμποδίζουν τον κ.Διοικητή να λάβει την νόμιμη απόφαση παύσης των περικοπών που 

προφανώς συζητήσατε στην κατ ιδίαν συνάντηση που είχατε  στις 30/4/18 ( ανακοινωσή σας 

19/8.5.18) ;  Ασφαλώς όχι το   καταστατικό της ΤτΕ που έχει κύρος νόμου αυξημένης μάλιστα 

ισχύος και   όρίζει την ανεξαρτησία της ΤτΕ και του Διοικητή.                                                       

Μήπως  η E.K.T.και ο Διοικητής της  κ.Ντράγκυ; Όχι ,ούτε αυτός  . Άρα η κυβέρνηση .                                                          

Μα η κυβέρνηση,τόσο με τον Ν.4387/16 ( Κατρούγκαλου ),όσο και   διά στόματος του αρμόδιου 

υφυπουργού ,k.Πετρόπουλου,ενίσχυσε την ανεξαρτησία  του κ. Διοικητή , διακηρύσσοντας ( σε 

αντίθεση με τον κ.Βρούτση  που μας έδεσε στην ΗΔΙΚΑ) ,την δυνατότητα της ΤτΕ να ενεργεί 

ανεξάρτητα.   Ποιοί απομένουν; Ο… Ευσταθίου , ο… Πετρόπουλος  και ο  …Μητράκος!                                          

Μα, οι δύο πρώτοι έχουν τρεις μόνον έδρες , και δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις του 

κ.Διοικητή,ο δε κ. Μητράκος  δεν είναι ο Διοικητής της Τράπεζας που αποφασίζει .  Ο μόνος 

αρμόδιος για να κινήσει τη διαδικασία επίλυσης του κρίσιμου θέματος ,συγκαλώντας τα 

προβλεπόμενα όργανα ( Συμβούλιο ασφάλισης ,Γενικό Συμβούλιο  ) είναι ο κ.Διοικητής,όχι ο 

κ.Μητράκος .Ποιοί λόγοι και ποιοι παράγοντες , λοιπόν,εμποδίζουν τον κ. Διοικητή να 

εφαρμόσει την νομιμότητα ,όταν μάλιστα  έχει δείξει την πρόθεσή του,συγκαλώντας το Νομικό 

Συμβούλιο ; Που πρέπει να στραφεί η σκέψη μας, μετά την κατάρρευση της θεωρίας σας περί 

υπονομευτών ; Μήπως η αιτία βρίσκεται στην κομματική πολιτική σας  και στα θολά νερά που 

την ασκείτε  (Ασφαλιστική εταιρεία , ομαδικές αγωγές,αντικυβερνητική υστερία… ); 

           Κ.πρόεδρε,                                                                                                                                                                      

Λυπάμαι πουείμαι αναγκασμένος να  καταφεύγω  σε αυτό τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων 

μου  ως Διοικητικός Σύμβουλος της μειοψηφίας.Γιατί, όπως κάθε αιρετός, έχω  καθήκοντα και 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό κι όχι από την διάθεση της πλειοψηφίας σας. 

Δυστυχώς, είναι ο μόνος τρόπος, από την ώρα που έχετε καταργήσει τον διάλογο και τον θεσμό 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντιλαμβάνομαι,επίσης,την νευρικότητά σας  από το αδιέξοδο 

που έχετε οδηγήσει το κρίσιμο και ουσιαστικό θέμα των περικοπών που ,έτσι ή αλλοιώς, η 

επίλυσή του δεν θα αργήσει. Άλλωστε,την ίδια νευρικότητα έχετε επιδείξει και με την αδιέξοδη 

πολιτική σας με την ασφαλιστική εταιρεία και με τις ομαδικές,μέσω του Συλλόγου, 

αγωγές.Πρόκειται για την νευρικότητα που σας ώθησε με την συγκεκριμένη επιστολή προς τον 

κ Διοικητή να αναιρεσετε  την όλη πολιτική σας.Πράγματι,στην επιστολή σας που βρίθει 



εξώφθαλμων αντιφάσεων και αντιθέσεων  γράφετε στον κ. Διοικητή :                                                                                                                                                                  

``Η επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος δεν εγκαταλείφθηκε  στην τύχη η στην κρίση των 

δικαστηρίων``. Και ότι , η μη επίλυση  συνιστά απλά   ``μικρή αναβολή `` .                                      

Αντιλαμβάνεστε, ότι αυτές οι αναφορές σας, τινάζουν στον αέρα την εκστρατεία σας των 

ομαδικών αγωγών  με ορίζοντα δεκαετίας (!)  και ότι,για μία ακόμη φορά,, δικαιώνεται πλήρως  

η εκλογικά ,μόνο, μικρή Αναγεννητική Πρωτοβουλία;                                                                                                                                                              

Τέλος,ενδεικτικό του κλίματος που καλλιεργείτε ,είναι  ότι,με την επιστολή σας , θέτετε στην 

διάθεση του κ.Διοικητή  το προεδρείο κι όχι τον Σύλλογο όπως επιβάλλει η στοιχειώδης 

συνδικαλιστική δεοντολογία! 

            Χρέος όλων, η προστασία του κύρους και της ανεξαρτησίας της Τράπεζας                                                                                                                                                             

Κύριε πρόεδρε,                                                                                                                                                                           

Η προστασία του κύρους και της ανεξαρτησίας της ΤτΕ και το ανεξάρτητο  λειτούργημα του 

Διοικητή της ( ανεξάρτητα της κομματικής προέλευσής του),   πρέπει να  αποτελεί πρώτιστο 

μέλημα,αλλά και υποχρέωση, οπωσδήποτε του ιδίου,αλλά και  του Συλλόγου των 

συνταξιούχων της. Δυστυχώς δεν δείχνετε να αντιλαμβάνεστε αυτήν την αδήριτη ανάγκη και 

επιδίδεστε σε σειρά ενεργειών που φέρνετε τον κ. Διοικητή συμπλέοντα μαζί σας στην 

κομματική ,εμπαθή αντικυβερνητική πολιτική σας .Τούτο υπονομεύει τα μεσο – 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα των συνταξιούχων της ΤτΕ.                                                                                 

Τέλος,χρέος του Συλλόγου και του προέδρου του Δ.Σ., είναι να μην εκθέτει τον κ.Διοικητή , ούτε 

να τον αιφνιδιάζει δημόσια, όπως συνέβη στην Γ.Σ.των μετόχων, τον Φεβρουάριο 2018,όπου 

ενώπιον μεγάλου φάσματος  των παραγωγικών τάξεων,επιδοθήκατε σε δριμεία, ακατανόητη 

πολεμική κατά του Υποδιοικητή κ.Θ.Μητράκου ,υποχρεώνοντας τον προφανώς αιφνιδιασμένο 

(;) Διοικητή της Τράπεζας κ.Στουρνάρα  σε σιωπή. Εκτιμάτε ότι η μη απάντηση του κ. Διοικητή ( 

πρόεδρος της Γ.Σ. ) ανέβασε το κύρος του;                                                                                               

                                 Επί του περιεχομένου της γνωμοδότησης: 

             Στην επιστολή σας στον κ.Διοικητή  Χαρακτηρίζετε ως  θετική εξέλιξη  την                                                                                                                                 
`` πρόσφατη διευκρίνιση ,ύστερα από γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του θέματος των εφαρμοστέων 

κανόνων  επί των συντάξεων που καταβάλλει η Τράπεζα``  .                                                                                               

Προφανώς έχετε μελετήσει την γνωμοδότυηση (κάτι που δεν συμβαίνει μ εμάς) και έχετε 

καταλήξει ότι κινείται σε πλήρη σεβασμό προς το καταστατικό της Τράπεζας,την ανεξαρτησία 

της,και την πρόσφατη νομολογία  ( Ν.4387/16 - δηλώσεις Υφ.Πετρόπουλου κ.λ.π.). Ακόμη  ότι 

δεν εντείνει τον διαχωρισμό των συνταξιούχων σε κατηγορίες .                                                                                                                      

Χαρακτηρίζετε `` θετική εξέλιξη ``την γνωμοδότηση που χρειάστηκαν δύο ολόκληρα χρόνια για 

να βγει. Γιατί,άραγε,συντηρήθηκε αυτή η εκκρεμότητα τόσο χρόνο; Φαντάζομαι να 

αντιλαμβάνεστε  ότι η ευθύνη σας για τη θέση που πήρατε ( θετική εξέλιξη ),δεν περιορίζεται 

στον χρόνο της τρέχουσας θητείας σας,  αν συμβαίνει το αντίθετο !                                                                                                                                                        

Τέλος, θεωρούμε αυτονόητο ότι η γνωμοδότηση εισηγειται την μη υπαγωγή των νέων 

συνταξιούχων στις περικοπές των νόμων  4051/12 και 4093/12.                                              

Απορίας άξιο είναι γιατί αυτό το εικαζόμενο γεγονός, που θα έχει ,προφανώς,την   βαρύτητα 



μίας γνωμοδότησης των νομικών υπηρεσιών της ΤτΕ ,δεν αναφέρεται στην επιστολή σας στον 

κ.Διοικητή ,αφού αποτελεί το τελευταίο βήμα για την παύση των περικοπών και στους 

υπόλοΙπους συνταξιούχους. Είναι αδιανόητο η ΤτΕ να μην εφαρμόζει τις περικοπές των νόμων 

στους νέους συνταξιούχους και να συνεχίζει την εφαρμογή τους στους παλιούς συνταξιούχους.                     

Η επίλυση του κρίσιμου αυτού ζητήματος πλησιάζει..Μας είναι αδιάφορο ποιος θα επιχειρήσει 

να εισπράξει ψήφους από την επίλυσή του!!.  

          Από το φιάσκο της ασφαλιστικής στο φιάσκο των αγωγών 

 Η τελευταία ανακοίνωσή σας Νο 21 /23.5.18 αποτελεί την κορύφωση της προχειρότητας των 

ενεργειών σας, σχετικά με τις ομαδικές αγωγές και του αποπροσανατολισμού που επιχερείτε  

των συναδέλφων..Καταφεύγετε σε νομικές δολιχοδρομίες για να `` τακτοποιηθείτε `` έναντι 

των συναδέλφων που ``άκουσαν`` τον Σύλλογο και υπέβαλαν τα `` χαρτιά `` των αγωγών με την 

απειλή  της παραγραφής.Το κλείσιμο της ανακοίνωσής σας  (νομικές αμφισημίες,προοπτική 

νέων αγωγών σε ακατανόητη βάση κ.λ.π. )αποτελεί την πλήρη επιβεβαίωση μίας ακόμη 

φούσκας ,αυτής των αγωγών,μετά την άλλη φούσκα της ασφαλιστικής εταιρείας.     

          Κάτω από το φως των γεγονότων που τρέχουν και με διαπιστωμένο πλέον το άστοχο και 

καθαρά αντισυνδικαλιστικό, για Τράπεζα της Ελλάδος,γεγονός των ομαδικών αγωγών, 

επιβεβλημένο θεωρούμε στην προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να 

προσκομίσετε : 

Α. Την κρίσιμη γνωμοδότηση των νομικών υπηρεσιών,όπως και το σχετικό διευκρινιστικό σημείωμα.                                                                                                                                           

Β.Το ακριβές περιεχόμενο  της αγωγής (Τι διεκδικούμε,με ποια τεκμηρίωση).                                             

Γ. Να ανακοινώσετε  την γνωμοδότηση του συνεργαζόμενου Νομικού γραφείου του 

κ.Ν.Φιλιππόπουλου σχετικά με την παραγραφή της αξίωσης.Συγκεκριμένα όμως.                                                                   

Όχι τα  δικολαβικά ``καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αγωγών όρίστηκε η 20 Ιουνίου 

2018`` Με τέτοιες ανακοινώσεις προδίδετε  τον ψηφοθηρικό  στόχο σας που δεν είναι άλλος  

από την συμμετοχή όσο γίνεται μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων στην υστερία των αγωγών.                               

Δ. Μεταξύ των συναδέλφων που προσκόμισαν τα <<χαρτιά>> και κατέθεσαν τα 30 ευρώ , 

πόσοι δεν δικαιούνται επιστροφής κρατήσεων;Τι θα γίνει με την εισφορά τους;                                             

κ.Πρόεδρε,                                                                                                                                                                                        

Με βάση τα παραπάνω και για να μην έλθει η στιγμή που,’όπως ομολόγείτε, << θα  

πληρώσουμε ολοι οι συνταξιούχοι>> σας καλούμε ,μία ακόμη φορά, να αφήσετε κατά μέρος 

την  << περί υπονομευτών >> θεωρία σας  και το διχαστικό – ιδιοκτησιακό  σύνδρομο  της 

πλειοψηφίας που σας οδηγεί.>>    

Συναδελφικά,                                                  Ίκαρος Πετρόπουλος 

 

ΥΓ1 . Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία συνεχίζει ανελλιπώς ,κάθε Τρίτη στις 11 π.μ., στη λέσχη του 

Συλλόγου, τις ενημερωτικές συγκεντρώσεις-συναντήσεις συναδέλφων.Είναι ανοιχτές και 

μπορεί κάθε συνάδελφος να συμμετάσχει ή απλά ,να  τις παρακολουθήσει.                   


