
 

                   Ανακοίνωση 22                                           10/7/2018      

                                        Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε! 

Συνεδρίασε,χθες Δευτέρα 9/7/18, το Διοικητικό Συμβούλιο με κυρίαρχο θέμα  την επιστολή του σ.βουλευτή 

Μάκη Μπαλαούρα προς τον Σύλλογο Συνταξιούχων  και την επιστολή του Υφυπουργού Εργασίας κ.Τάσου 

Πετρόπουλου προς την ΗΔΙΚΑ με την οποία αίρεταΙ η ένταξη της ΤτΕ στην β΄΄ φάση της ΗΔΙΚΑ.                                                                                                         

Με τα δεδομένα του χώρου, η εξάλειψη αυτού του αρνητικού παράγοντα,που ``δυσκόλευε`` την ΤτΕ,   καθιστά, 

πλέον, εντελώς αδικαιολόγητη  κάθε καθυστέρηση,τουλάχιστον  για την άμεση παύση των περικοπών των 

νόμων και την ``διευθέτηση `` της επιστροφής των αναδρομικών από το 2015.                                                                                                                                                                                                                                          

Ήταν γνωστό ότι η πλειοψηφία του Συλλόγου,με έκτακτη ανακοίνωσή της, στις 3/7/18  ,  είχε ``υποδεχθεί``  την 

ενέργεια του Υφυπουργού  με αδικαιολόγητη επιφυλλακτικότητα – ψυχρότητα .Ήταν,προφανώς, έξω από την 

πολιτική τους. Όμως, το γεγονός είναι τόσο μεγάλο, που δικαιολογούσε την προσδοκία μας ότι,επί τέλους, κάτω 

από την πίεση της λογικής και της ευθύνης, θα προσανατολίζονταν ( η πλειοψηφία ) στο αυτονόητο και θα  

βρισκότανε ο δρόμος της συμπόρευσης όλων των πλευρών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα οδηγούσε στην 

άμεση επίλυση του ώριμου θέματος.                                                                                                                                                                                                 

Επειδή το θέμα είναι,πράγματι, τεράστιας σημασίας ,επειδή πρέπει τώρα ( όχι αύριο ) να υλοποιηθεί η 

απόφαση του Νομικού Συμβουλίου  ,επειδή και οι συνάδελφοι οφείλουν να γνωρίζουν αλλά και να 

παρεμβαίνουν,παρουσιάζουμε συνοπτικά,βάσει σημειώσεων, την κρίσιμη συνεδρίαση του Δ.Σ.   

Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης και οι θέσεις των κινήσεων: 

Α. Επιστολή Υφυπουργού Εργασίας κ.Α.Πετρόπουλου προς τον διευθύνοντα σύμβουλο ΗΔΙΚΑ.                           

                        Η εισήγηση του προέδρου ,Γιάννη Γοζαδίνου : 

`` Το θέμα μας απασχολούσε και με την προηγούμενη κυβέρνηση.Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά.Όσο χρόνο θα 

είναι Υπουργός ο Τάσος Πετρόπουλος και ίδια η Διοίκηση στην ΗΔΙΚΑ. Χρειάζεται  Υ.Α. Θα χρειαστούν κι άλλα,ως 

προς τον τρόπο που θα δίνονται τα στοιχεία ( έφερε ως παράδειγμα χήρες που παίρνουν δύο συντάξεις ) . Δεν 

δίνει λύσεις σε άλλα θέματα.Έχουμε,ήδη,στείλει επιστολή στον Διοικητή ,θα συζητήσουμε μαζί του .Δεν αλλάζει 

τίποτα ,δεν αλλάζουν οι νόμοι….`` 

                     Η θέση των `` Εν δράσει``(  Κ. Ευσταθίου ):                                                                                                                                                                            
Κατέθεσε την παρακάτω  πρόταση των ``εν δρασει``, και επιχειρηματολόγησε σχετικά .                                                                                                                                                   

`` …Να ζητήσουμε ομόφωνα την άρση των κρατήσεων των μνημονιακών νόμων και ειδικά εκείνων που αναφέρονται στη 

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου  της 3/10/17,από τον επομενο μήνα….. Ταυτόχρονα,να ζητήσουμε   την κατάργηση  

της κράτησης της ΕΑΣ για την συνέχιση της οποίας δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία, όπως και τρόπο απόδοσης των 

αναδρομικών των καταργημένων μνημονιακών κρατήσεων.  Πρότεινε,τέλος,την επίδοση της επιστολής στον κ.Διοικητή και 



τα μελή της Διοίκησης από το σύνολο του Δ.Σ.,ώστε να τονιστεί η ομοφωνία μας…. ``                                                

Ν.Αντωνόπουλος: Αναφέρθηκε στην επιστολή και  στην ισχύ της έναντι της Υ.Α 

Η θέση της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας ( Ίκαρος Πετρόπουλος) : 

Συμφωνώ και στηρίζω την πρόταση των ``εν δράσει`` συναδέλφων.  Έξι ολόκληρα χρόνια πέρασαν με την ΗΔΙΚΑ 

πάνω από τα κεφάλια μας. Και τώρα;  Τώρα που με Μπαλαούρα, Πετρόπουλο και ΣΥΡΙΖΑ,  η ΗΔΙΚΑ έφυγε, πάλι 

μισόλογα και υπεκφυγές ( όπως με τον Ν.Κατρούγκαλου ) ,πάλι στο κομματικό δρόμο σας,πάλι στη συντήρηση 

του διχασμού;  Και  οι συνταξιούχοι που πλειοψηφικά  αναλάβατε την  <<διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών 

,ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων τους( καταστατικό άρθρο 1); 

Δεν χρειάζεται αναλυτική περιγραφή  για την σπουδαιότητα των επιστολών που αποτελούν κυβερνητική θέση.                       

Η  απαλλαγή της ΤτΕ από το βρόχο της ΗΔΙΚΑ ( Β΄φάση ) που μας ενέταξε το 2012, ο τότε Υπουργός κ. Βρούτσης 

(κι όχι οι… υπηεσίες  του Υπ.Εργασίας), είναι σπουδαίο γεγονός για τα ασφαλιστικά δικαιώατά μας. Άλλωστε, για 

την καθοριστική  σημασία της, έχουν λεχθεί και έχουν γραφτεί   πολλά. Θυμίζουμε, απλά, ότι το 2013,  φρέσκοι 

τότε συνταξιούχοι, με διαφορετικές  τότε σχέσεις και συναδελφικότητα,με σύνθημα την απαλλαγή από την 

ΗΔΙΚΑ, προβάλλατε εαυτούς στο χώρο των συνταξιούχων. 

Η επιστολή του υφυπουργού  κ. Τ.Πετρόπουλου, σωστά,  περιορίζει ως μόνη υποχρέωση της ΤτΕ απέναντι στην 

ΗΔΙΚΑ  << αποκλειστικά στις περιπτώσεις συρροής περισσοτέρων συντάξεων>> . Είναι επίσημη κυβερνητική θέση που  

απεμπλέκει την  Τράπεζα της Ελλάδος  από την β΄φάση της  ΗΔΙΚΑ.  Είναι πέραν πάσης αμφισβήτησης η 

εγκυρότητα και τα αποτελέσματα της επιστολής,παρότι ψελίζετε για΄την ανάγκη  Υ.Α..                                                                                    

Γράφηκε σε ανακοίνωση του ΣΥΤΕ ότι η απεμπλοκή   είναι χωρίς κανένα`` άμεσο οικονομικό αντίκρυσμα`` .Στο χέρι 

μας είναι,εμείς οι συνταξιούχοι, να  πετύχουμε το άμεσο οικονομικό αντίκρυσμα. Ας το ζητήσουμε όπωςαρμόζει 

σ ένα σοβαρό σωματείο.                                                                                                                                                                                                        

η επιστολή του Υφυπουργού λέει και κάτι άλλο εξ ίσου σημαντικό:                                                                                                                         

<< Τα ζητήματα υπολογισμού,απονομής  και πληρωμής συντάξεων της Τράπεζας της Ελλάδος ,όπως αυτές κανονίζονται από 

από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες τους >>. Κάθε νοήμων συνάδελφος αντιλαμβάνεται τι τούτο σημαίνει.                                          

Εδώ ,παράλληλα με το καταστατικό της ΤτΕ και την επιστολή του Υφυπουργού,οι τραπεζοελλασδίτες 

συνταξιούχοι,δεν πρέπει να ξεχνούν  τρείς χαρακτηριστικούς πρόσφατους νόμους, καθοριστικούς για το 

ασφαλιστικό μας  καθεστώς:  

                                                        Νομοι που νοηματοδοτούν τον χώρο:                                                                                                                                                                                                                
---  Τον  Νόμο 3655 ,με τον οποίο, Το 2008 , η κυβέρνηση της Ν.Δ. (Υπουργός εργασίας κ. Πετραλιά ) ενέταξε  στο 

ΙΚΑ τα ασφαλιστικά μας Ταμεία. Ο νόμος αυτός αγνόησε την ανεξαρτησία της Τράπεζας και την ``γνώμη``  του 

Διοικητή της Ε.Κ.Τ.Τρισέ και για το λόγο αυτό δεν εφαρμόστηκε από την ΤτΕ ( μεγάλη θεσμική εκκρεμότητα).                                                                                                                                         

---  Τον νόμο  3863( Λοβέρδου )  με τον οποίο ,το 2010, η  πολιτεία τακτοποίησε την εκκρεμότητα και   

συμμορφώθηκε με την ανεξαρτησία  και το καταστατικό της ΤτΕ  και όχι μόνον έβγαλε τα ταμεία μαςαπό το ΙΚΑ 

,αλλά ανέθεσε στην ίδια την Τράπεζα την ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού της.                                                                                                                                                         

---  Τον Νόμο  4387/16 (Κατρούγκαλου) που, ενώ ενέταξε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κι όλους τους Έλληνες  

ασφαλισμένους σε έναν φορέα ( Ε.Φ.Κ.Α. ), την ΤτΕ και τους ασφαλισμένους της  τους σεβάστηκε.                                                                                                                                                                 

---  Έρχεται τώρα το 2018,η πολιτεία,με την επιστολή του Υφυπουργού, που δεν ισχυροποεί μόνον ,έτι 

περαιτέρω,τον Ν.3863/10 ,αλλά ουσιαστικά μας παροτρύνει(!) να λύσουμε τα του οίκου μας !!                                                

Με ξεκαθαρισμένο,πλέον,το τοπίο , τι παραπάνω χρειάζεται, ο Σύλλογος Συνταξιούχων να διεκδικήσει,                                  

και ο Διοικητής της ΤτΕ να εφαρμόσει  αυτό που η πολιτεία της αναγνωρίζει;  Όταν μάλιστα,  ο Διοικητής έχει 

εκδηλώσει την βουλησή του συγκαλώντας το Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας ( 3/10/17 );  



              Τα ``παράδοξα`` του ασκούμενου στην ΤτΕ συνδικαλισμού!  

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

Όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο συνδικαλισμός στην ΤτΕ,είναι έντονα κομματικός και έχει αυτοεγκλωβιστεί,έχοντας   

εντελώς ξεφύγει από τον προορισμό του.                                                                                                                                                                          

Δεν είναι μόνον ότι οι λειτουργοί του ,ως νομοδιδάσκαλοι, βομβαρδίζουν ζαλίζοντας τους ασφαλισμένους με 

φλεγματικές ανακοινώσεις και αναλύσεις  ,αντί της προσφυγής σε γνωμοδοτήσεις έγκυρων νομικών.                                                                                                                                                         

Ούτε το ότι, ενώ η ίδια η πολιτεία λαμβάνει, αποφάσεις ,σηματοδοτώντας  τον δρόμο της επίλυσης θεμάτων που 

θα ενισχύσουν τους συναδέλφους  ,ο εκφραστής των συμφερόντων των συνταξιούχων,ο Σύλλογός τους, αρνείται 

πεισματικά, δέσμιος, προφανώς ,μίας επιζήμιας  αντικυβερνητικής θέσης.                                                                                        

Το μεγαλύτερο παράδοξο έχει σχέση με το κυνήγι της ψήφου ,τη μάχη της ``  καρέκλας``και τη μονιμότητά τους 

που,πέραν άλλων,εξαρτώνται και από την λύση θεμάτων.  Ποιος θα εισπράξει σε ψήφους από την παύση των 

περικοπών και την διευθέτηση των αναδρομικών; Μα, η πλειοψηφία που  έχει το μονοπώλιο της επαφής με τον 

κ.Διοικητή και  της ενημέρωσης με τις  συνεχόμενες σε βάρος του Συλλογικού Ταμείου ανακοινώσεις . 

Ανακοινώσεις ,( αλλά και ανά τα παραρτήματα  δίκτυο ) που μόνο ενημέρωση δεν παρέχουν ,παρά 

παραπληροφόρηση και υπονόμευση της αλήθειας και της δημοκρατίας. Τότε;Γιατί αυτή η πόλωση;                                                                   

Οι συνάδελφοι  ας αναζητήσουν  την αιτία που δεν είναι άλλη  από τον τυφλό κομματικό συνδικαλισμό και τα 

αδιέξοδά του``.  

                          Γ. Ετήσια εισφορά  στην ΟΣΤΟΕ  

Ο πρόεδρος σ.Ι.Γοζαδίνος  εισηγήθηκε την απόδοση στην ΟΣΤΟΕ ποσού 22.275 Ευρώ για την εισφορά έτους 

2017,ενώ για το 2018 ,σύμφωνα με απόφαση της προέδρου σ.Ελ.Κλητοράκη  (ανακοινωσή της στο συνεδριάζον 

Δ.Σ) η υποχρέωσή μας θα κατέβει στα 13.000 ευρώ! 

Αναγεννητική Πρωτοβουλία ( Ίκαρος Πετρόπουλος ) .Η θεση μας: 

``Πριν ψηφίσουμε θέλουμε να τοποθετηθούμε και να εξηγήσουμε την θέση μας .`` Προκειμένου να 

συμμετάσχουμε σε ψηφοφορία πρώτα πρέπει να έρθει το θέμα στο Δ.Σ. για να δούμε τις πλευρές του θέματος 

της ΟΣΤΟΕ, ειδικότερα μετά τα γεγονότα των περισυνών εκλογών που αποδυνάμωσαν εντελώς αυτό το όργανο. 

Πρέπει,επί τέλους,να εξετάσουμε την θέση του  Συλλόγου μας  έναντι μίας ομοσπονδίας,ουσιαστικά ανύπαρκτης, 

αποδυναμωμένης,με απόντες τους πιο μαζικούς  Συλλόγους ,της Εθνικής και της Εμπορικής Τραπεζας,                                  

και προβληματικές σχέσεις με εναπομείναντες Συλλόγους.                                                                                                                                   

ΟΣΤΟΕ,μόνο  για να έχει πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ.  από την ΤτΕ, δεν γίνεται ανεκτή.Πόσο μάλλον όταν κοστίζει 

σημαντικά  στον Σύλλογό μας``  

        Δ. Γράμμα παραρτήματος Θεσσαλονίκης που αφορά στην συντήρηση 

των θερέτρων του ΣΥΤΕ στην περιοχή Αγίας Τριάδος 

Εισήγηση προέδρου Ι.Γ οζαδίνου:                                                                                                                                                            

`` Στον Σύλλογο έχει έλθει ένα γράμμα από το παράρτημα της Θεσ/κης.Επί πολλά χρόνια τα ``σπιτάκια`` 

λειτουργούν υποτυπωδώς.Είναι ιδιοκτησία του ΣΥΤΕ.Κάνει χρήση ένας μικρός αριθμός συνταξιούχων.Ρώτησα την 

θέση του… ιδΙοκτήτη,  δηλαδή του ΣΥΤΕ. Απεφάσισαν,για εφέτος,να λειτουργήσουν με προσωπική ευθύνη 

καθενός (χρήστη).Γιατί δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση από την ΤτΕ. Κανένας πρόεδρος (;) δεν αναλαμβάνει την 



ευθύνη. Ο πρόεδρος του ΣΥΤΕ (ιδιοκτήτης),ζήτησε   από τον νομικό του σύμβουλο φόρμα να υπογράφουν οι 

χρήστες και να αναλαμβάνουν την ευθύνη.Ακόμη, ο πρόεδρος του ΣΥΤΕ του χρόνου θα αναθέσει την τύχη τους  

σε εργολάβο, γιατί η ΤτΕ δεν επιδεικνύει κανένα ενδιαφέρον.Εργολάβος για να βρεθεί φόρμουλα …δεν έχει 

προχωρήσει.Μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα. Ενας συνάδελφος  έχει στείλει μία …επιστολή στον Διοικητή και 

στους Συλλόγους.Βλέπω μία τάση μηδενισμού των πάντων .Ο Σύλλογος Συνταξιούχων έστειλε διπλάσια χρήματα 

.Πέρισυ έστειλε 4.724 ευρώ για 10 – 15 συνταξιούχους.Δέχθηκα τηλεφώνημα από Β.Μπαλαμώτη να δώσει ο 

ΣΣΤΕ ένα μικρό ποσό.Έχουμε δώσει 12.000 ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια.                                                                                                               

Θα δώσουμε την ευκαιρία στο παράρτημα να δώσει 2.000 ευρώ  από τις 18.000 ευρώ της ετήσιας επιχορήγησης 

που  δικαιούται ``.                                                                                                                                                                

Αναγεννητική Πρωτοβουλία (ΊκαροςΠετρόπουλος) : Η θέση μας:                                                                                                                                             

`` Καλό είναι να γνωρίζουμε τι συζητάμε και την ιστορία κάθε θέματος. Τα `` σπιτάκια `` τα έχω επισκεφθεί 2 – 3 

φορές.Γνωρίζω το μέρος και αντιλαμβάνομαι την χρησιμότητά τους αν επιδεικνύονταν κάποιο ενδιαφέρον και 

δεν αφήνονταν,χωρίς φροντίδα ,  σε κατάρρευση.Τα σπιτάκια δημιουργήθηκαν – αγοράστηκαν από 

συναδέλφους ενενεργεία,μετά συνταξιούχους και ήδη στον… παράδεισο.  Κατέθεσαν για το σκοπό αυτό τις 

διατακτικές του συνεταιρισμού ,τα μερίσματα κι άλλες εισφορές.. Άλλοι τότε καιροί,άλλες συμπεριφορές…                                                                                                                                                          

Επειδή προέκυψαν ανάγκες διαχείρισης και αποφάσεων τα `` πέρασαν `` στο Τ.Υγείας.    Το 1968 – 69 μπροστά 

στον κίνδυνο ,η χούντα , να εντάξει το Τ.Υγείας στο κράτος ,τα ``σπιτάκια`` ,για να ζήσουν, `` πέρασαν`` στον ΣΥΤΕ.                                                                                                                                                 

Τα έτη 1970 -1971  ο ΣΥΤΕ ( πρόεδρος Παπαροδόπουλος ) με δάνειο από την ΤτΕ ύψους 1.300.000 Δρχ. 

κατασκευάζει τρείς πολυκατοικίες  των 8 + 4 + 4 διαμερισμάτων ,που μαζί με τα υφιστάμενα  8  απλά σπιτάκια,  

αποτελούν ένα συγκρότημα που μπορεί να εξυπηρετήσει συναδέλφους από Θεσσαλονίκη και Β.Ελλάδα,αλλά  και 

τα παιδιά -εγγόνια τους, εν είδει κατασκήνωσης.Με κατάλληλο βέβαια προγραμματισμό. Η τράπεζα ,όπως 

διαθέτει πόρους για την λειτουργία των κατασκηνώσεων της Πάρνηθας και του Π.Κ.Α. ,όπως έχτισε μίά εκκλησία 

στην Αλβανία κ.λ.π.,μπορεί να δείξει το ενδιαφέρον της και να διαθέσει κάποιους πόρους για το συγκεκριμένο 

θέρετρο στην Β.Ελλάδα.                                                                                                                                                                          

Πρόταση της Α.Π.:΄Ο Σύλλογός μας μαζί με τον ΣΥΤΕ, με κοινό διάβημα, να ζητήσει  από την Διοίκηση της ΤτΕ να 

αποστείλει στην Θεσσαλονίκη, κλιμάκιο της τεχνικής υπηρεσίας και να συντάξει μελέτη λειτουργίας της 

εγκατάστασης της Αγίας τριάδας ( σπιτάκια ).Η  μελέτη   θα δώσει κατεύθυνση των ενεργειών και της λύσης που 

θα δοθεί. Γιατί τα σπιτάκια,στην Β.Ελλάδα ,ιδιαίτερα σήμερα , πρέπει να ζήσουν.Τρόποι υπάρχουν. Να διαλύσεις 

μία υποδομή είναι  εύκολο.Δύσκολο είναι να δημιουργήσεις.                                                                                                                                             

Εύα Κωνστανταράκη :Συμφώνησε με Ίκαρο Πετρόπουλο                                                                                                                         

Ελ.Κλητοράκη :``Έχετε παρεξηγήσει.Συνταξιούχοι δεν υπάρχουν μόνον στην Θεσσαλονίκη.Ξέρετε,στην 

Αθήνα,πόσοι συνταξιούχοι θέλουν να φύγουν από τον Σύλλογο γιατί δεν τους προσφέρει τίποτα,ούτε μία 

εκδρομή !! Αυτοί( θεσσαλονικείς ) κάνουν εκδρομές ! Και δεν θα δώσουμε για 15 συναδέλφους λεφτά .Τα 

χρήματα που τους δίνουμε είναι υπεραρκετά…``                                                                                                                                                                                                     

Ι.Γοζαδίνος :Το 2017 δώσαμε 7.000 ευρώ.Η ΤτΕ δεν συμφώνησε..Ο λογ/σμός των 2.000 ευρώ που ζητάνε από τον 

ΣΣΤΕ  ( ο ΣΥΤΕ 4.700 Ευρώ  ) θα καλυφθούν από το παράρτημα.(Από τα δικά τους λεφτά).  

 Η κατάληξη του τόσο κρίσιμου Δ.Σ ήταν όλοι,μα όλοι, να συνεχίσουν την πορεία τους. Όλοι μα όλοι της 

πλειοψηφίας,παρέμειναν προσκολλημένοι στην αδιέξοδη πολιτική τους.Πόσο,όμως,μπορούν  να 

συνεχίσουν έτσι όταν η πραγματικότητα βοά;Πόσο θα θεωρούν ότι κύρια αποστολή τους είναι η φθορά 

της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κι όχι τα συμφέροντα των συναδέλφων;                                                                                                      

Η Συντονιστική επιτροπή                   

   


