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Ανακοίνωση 33
ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΡΙΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ!
Να επουλωθεί η χαίνουσα πληγή τραυματισμού της ανεξαρτησίας της ΤτΕ
Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν μπορεί να γίνει «ουρά» του Δημοσίου
Να απομονωθούν όσοι, από αφέλεια ή κομματική νομιμοφροσύνη, προετοιμάζουν
το έδαφος για την μερική ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού μας καθεστώτος
Η μεγαλύτερη εκλογική δύναμη της Α.Π., αποτελεί εγγύηση για να επανέλθει
η «κανονικότητα» στον Σύλλογο Συνταξιούχων
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Εν όψει των εκλογών στο Σύλλογο ( 28/3/19 ) και με βάση την εμπειρία της τελευταίας
άγονης και διχαστικής τετραετίας ( 2015 - 2019 ),η Αναγεννητική Πρωτοβουλία, θέτει υπόψη
σας βασικές εκτιμήσεις, όπως και τα θέματα που μπορεί να διεκδικηθούν την προσεχή διετία
(2019 –2021 ).
Επίσης ,παρουσιάζει το ψηφοδέλτιο με το οποίο διεκδικεί την ψήφο σας.

Βασικές εκτιμήσεις
Α. Το μετεκλογικό περιβάλλον, έτσι κι αλλιώς, όποια κυβέρνηση προκύψει, θα είναι στενάχωρο.
Στο χώρο μας, η ανεξαρτησία της ΤτΕ έχει τρωθεί, όχι βέβαια από εξωτερικές δυνάμεις ,γιατί το
καταστατικό της ( ΤτΕ) ,το προστατευτικό θεσμικό καθεστώς που διέπει τις κεντρικές Τράπεζες και
το ευρωσύστημα παραμένουν στη θέση τους.. Δυστυχώς, μεγάλη είναι η ευθύνη του απερχόμενου
Δ.Σ. που αποδέχθηκαν, αν δεν επιδοκίμασαν ,την μετατροπή της ΤτΕ σε «ουρά» του Δημοσίου.
Είναι μία επικίνδυνη πληγή που πρέπει να επουλωθεί.
Β. Η ζωή και η τύχη το έφερε να δουλέψουμε και να είμαστε συνταξιούχοι της ΤτΕ που
ασφαλιστικά είναι προορισμένη να χορηγεί αυτή (όχι ο ΕΦΚΑ, όπως σε όλους τους άλλους
συνταξιούχους της χώρας) την σύνταξή μας, το μέρισμά μας, το πρόγραμμα και βέβαια να
φροντίζει για το Τ. Υγείας. Τούτο σημαίνει ότι μπορούμε, με καλύτερους όρους ,συγκριτικά με
άλλους συνταξιούχους, να προστατεύουμε μέρος του συνταξιουχικού εισοδήματός μας και την
υγεία μας!.
Αυτή την «ιδιαιτερότητα» είναι κρίμα να την πετάμε στα σκυλιά, με αφροσύνη, κομματική
τύφλωση, συντήρηση του διχασμού και εγωπάθεια.
Γ. Η διετία που λήγει χαρακτηρίζεται από δύο αδιανόητες αποφάσεις – βόμβα στα θεμέλια του
ασφαλιστικού μας καθεστώτος - γιατί αποδυναμώνουν την θεσπισμένη ανεξαρτησία της ΤτΕ.
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Οι ομαδικές, μέσω του Συλλόγου, αγωγές και
η αποδοχή ,στην πράξη, της απόφασης να μετατρέψουν την ΤτΕ σε ουρά του Δημοσίου
«Ο κ. Διοικητής … δεσμεύτηκε ότι οι κρατήσεις για τους συνταξιούχους της ΤτΕ θα σταματήσουν
όταν
θα υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση στο Δημόσιο» !!! (.ανακ.30/6.11.18) .
Το παράλογο για συνταξιούχους της ΤτΕ είναι η μη αξιοποίηση της πλήρως επιβεβαιωμένης
από την κυβέρνηση, ανεξαρτησίας της ΤτΕ «…Η ΤτΕ ενεργεί για τα ασφαλιστικά θέματα του
προσωπικού της, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων προς τούτο οργάνων της. Τούτο έχω
καταστήσει σαφές και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης….» (επιστολή υφυπουργού κ. Τ.
Πετρόπουλου).
Δ. Είναι αφέλεια να πιστεύει κανένας στην επανάκαμψη των «παλιών καλών» εποχών που, ως
συνδικαλιστές του κόμματος, θα προσφύγουμε στον «δικό μας» Υπουργό
για να μη μας
τσουβαλιάσει στον νέο ΕΦΚΑ. Στην Ελλάδα της επιτήρησης ,αυτά ανήκουν στο παρελθόν.
Άλλωστε το παρελθόν διδάσκει ( 2008 :ένταξη στο ΙΚΑ, 2012 : ΗΔΙΚΑ).
Ε. Το «πρόγραμμα» έχει προέλθει με ενοχική σύμβαση ΤτΕ και των δύο Συλλόγων. Για
οποιαδήποτε μεταβολή του ( π.χ. ασφαλιστική εταιρεία ) απαιτείται η συμφωνία και των τριών
μερών. Πέραν αυτών, η συμμετοχή σ αυτό ,είναι εθελοντική. Ένταξη του προγράμματος σε
ασφαλιστική εταιρεία είναι αδύνατη με μονομερή ενέργεια, εκτός από πραξικοπηματική ενέργεια
που σε κράτος δικαίου φαντάζει αδύναμη.

Διεκδικήσεις διετίας
1.Παύση των περικοπών
Απόφαση ή ολοκλήρωση της απόφασης παύσης των περικοπών των νόμων 4051/12 και
4093/12,τώρα, πριν πραγματοποιηθούν οι εθνικές εκλογές. Είναι «ατύχημα» να μεταφέρουμε το
πρόβλημα αυτό στην μετεκλογική κυβέρνηση.
Από την Γ.Σ. της 20/3/19 να προκύψει ομόφωνο ψήφισμα και να επιδοθεί στον κ. Διοικητή από τον
πρόεδρο της Γ.Σ. κι ένα εκπρόσωπο κάθε κίνησης του χώρου , με αίτημα την λήψη της πιεστικά
επιβαλλόμενης απόφασης , από το Γ.Σ. που έχει οριστεί την επομένη των εκλογών( 29/3/19) .
2. Διεκδίκηση αναδρομικών
Διεκδίκηση των αναδρομικών σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ ( 2015 ), του Νομικού
Συμβουλίου της ΤτΕ ( 2017) ,αλλά και με επίγνωση του φορτίου που κουβαλάει, πλέον, αυτό το
θέμα, ακόμη και της δυσκολίας που αντιμετωπίζει ο κ. Διοικητής. Τρόποι ρεαλιστικής επίλυσης
υπάρχουν. Δεν είναι απαραίτητα εφ άπαξ διεκδικήσιμο ολόκληρο το ποσό των αναδρομικών.
Μπορεί να συζητηθεί κλιμάκωση σε βάθος χρόνων, όπως και …άλλες λύσεις με μόνη προϋπόθεση
την αναγνώριση της αξίωσης .
3.Διόρθωση της ανισότητας στο χώρο.
Η διαφορά συνταξιοδοτικών παροχών παλιού προς νέο συνταξιούχο, κι αυτών προς εν ενεργεία
υπάλληλο, είναι απαράδεκτη για ένα ίδρυμα όπως η ΤτΕ. Μία σειρά αποφάσεων όπως, η
αποζημίωση των εξερχομένων ν. 2112/20 και ν. 3198/55 που δεν άγγιξε τους παλιούς
συνταξιούχους, οι «διευθετήσεις» της περιόδου 2001 -2002 ( 25ράκια ), τα δάνεια κ.λ.π.
προσδιορίζουν την ανισότητα στο χώρο. Είναι ηθικό χρέος της ΤτΕ, η
μερική τουλάχιστον
διόρθωση της ανισότητας .Τούτο μπορούσε να επιτευχθεί με μεγάλη αύξηση του συντελεστή
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προσομοίωσης σε ενδεχόμενη μεταφορά ποσοστού από το μέρισμα στο πρόγραμμα. Τούτο, όμως,
προϋποθέτει ,την ύπαρξη ενός Συλλόγου με «κανονική» λειτουργία. Δυστυχώς, ο Σύλλογος δεν
λειτουργεί κανονικά. Ακόμη ,κι αν ήταν η μοναδική επιλογή, τότε θα πρέπει, πρώτα να αποκλειστεί
η ασφαλιστική εταιρεία, και να ακολουθήσει η μεταφορά ποσοστού που, στις σημερινές συνθήκες
στο Σύλλογο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%.
4. Οικονομική ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων.
Στα χρόνια της κρίσης, καμία πρόνοια δεν επεδείχθη για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αντίθετα, η
Διοίκηση Προβόπουλου ενώ χορήγησε ένα 15/ήμερο ή μισθό στους εν ενεργεία, στους
συνταξιούχους κατάργησε κι αυτή την «τσόντα» των 400 ευρώ. Κατάργησε, επίσης, το
επισκευαστικό δάνειο που έδινε ανάσα σε πολλούς δεινοπαθούντες συναδέλφους . Αυτό το
δάνειο, μπορεί να επαναχορηγηθεί με την θέσπιση κριτηρίων ,μεταξύ των οποίων το ύψος του
ετήσιου εισοδήματος. Το επισκευαστικό δάνειο που χορηγούσε η ΤτΕ δεν είχε καμία σχέση με τα
δάνεια της «ευημερίας», ούτε με τις διάφορες άλλες κατηγορίες δανείων της ΤτΕ. Η χορήγηση
μίας σύνταξης σ όσους δεν αναμένουν επιστροφή αναδρομικών, θα μπορούσε να είναι μέρος
λύσης του γενικότερου προβλήματος της επιστροφής των αναδρομικών.
5. Θέματα πολιτισμού και κοινωνικής αρωγής.
Είναι κακόγουστο να αποκαλούνται «πολιτιστική επιτροπή» 2-3 συνδικαλιστές της πλειοψηφίας.
Στον τομέα του πολιτισμού και της αρωγής προς τους «μη έχοντας φωνή», πολλά μπορεί να
γίνουν. Ο «λογ/σμος αλληλεγγύης» είναι κακέκτυπος, δεν δικαιώνει τον τίτλο του.
6. Αίτηση μη παραγραφής των αναδρομικών.
Σε ευθετότερο χρόνο και αφού κατακάτσει η υστερία των αγωγών και ο συνδικαλιστικός
κουρνιαχτός ,σχετικά με το ποιος είναι ο καλύτερος δικηγόρος και ποια είναι η καλύτερη αγωγή για
τα περικομμένα δώρα των 400+200+200, άθροισμα 800 ευρώ ετησίως, που, άλλωστε, δεν είναι
εφαρμοστέες, η Α.Π. υπεύθυνα θα ενημερώσει «επί του πρακτέου» τους ενδιαφερόμενους
συναδέλφους. Οφείλουμε, πάντως, να θυμόμαστε ότι η βασική διεκδίκησή αφορά στις περικοπές
των κρατήσεων και τα αναδρομικά.
Η σύγχυση σχετικά με την παραγραφή των
αξιώσεων καλλιεργήθηκε από
σκοπιμότητα
προκειμένου η πλειοψηφία να πετύχει μεγάλο αριθμό αγωγών ! . Το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει
από τις εκλογές ( 28/3/19) ,είναι υποχρεωμένο, πέραν άλλων, να ενημερώσει τους συναδέλφους
απλά και κατανοητά, επί τη βάσει, υπεύθυνων και δημόσιων έγκυρων γνωμοδοτήσεων . Οι
συνάδελφοι δεν είναι υποχρεωμένοι να άγχονται από
τις νομικές …εξερευνήσεις
των
συνδικαλιστών του χώρου.
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι ,
Για να διεκδικηθούν και να επιτευχθεί η επίλυση ορισμένων από τα παραπάνω, απαιτείται ένα Δ.Σ.,
με διαφορετική σύνθεση. Εμείς πιστεύουμε ότι, μόνον με αλλαγή των συσχετισμών και μεγάλη
εκλογική δύναμη της Α.Π. θα επιτευθχεί αυτό. Η μεγάλη πλειοψηφία που στις εκλογές του 2017
απέσπασαν οι δύο κινήσεις που «κυβερνούν» τον Σύλλογο, το μόνο που πέτυχαν ήταν η
αλαζονεία, ο αυταρχισμός, η διχόνοια, η οπισθοδρόμηση

3

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙO ΜΑΣ (1)
Το ψηφοδέλτιό μας δεν είναι πολυπληθές. Σ αυτό συμμετέχουν συνάδελφοι που είτε ξεκινήσαμε
μαζί και δημιουργήσαμε την Αναγεννητική Πρωτοβουλία, είτε συνάδελφοι που στην διαδρομή του
χρόνου εκτίμησαν τις θέσεις και το μαζικό ήθος της Κίνησής μας . Συμμετέχουν, ακόμη και
συνάδελφοι που απεφάσισαν την συμμετοχή τους με βάση την καλή σχέση – εκτίμηση που έχουν
προς ορισμένα στελέχη της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας.
Οπωσδήποτε, κανένας συνάδελφος δεν πιέστηκε προκειμένου να είναι υποψήφιος. ’Άλλωστε, άλλες
δυνατότητες επηρεασμού των συναδέλφων ,πέραν από τον λόγο μας ,εμείς δεν διαθέτουμε,
προκειμένου να παρουσιάσουμε ένα… σύνηθες για άλλους πολυπληθές ψηφοδέλτιο !.

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΑΣ ( 2 )
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ)
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (Κέρκυρα)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΕΡΓΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Κιλκίς)
ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ξάνθη)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Θεσσαλονίκη)
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΔΑΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Κατερίνη)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αλεξάνδρεια Ημαθίας)
ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΟΛΩΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πάτρα)
ΚΑΡΑΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΑ)
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΚΑΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΣΣΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (Ρέθυμνο)
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (Θεσσαλονίκη)
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ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΟΥΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΛΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ)
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΑΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΠΑΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) (Βόλος)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Καβάλα)
ΠΕΤΑΛΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ (Ρόδος)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΛΙΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Πολύγυρος)
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΕΦΤΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σέρρες)
ΣΑΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΦΡΑΝΤΖΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ (ΕΦΗ) (Θεσσαλονίκη)
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Ηράκλειο)
ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΠΑΛΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Καλαμάτα)
ΣΥΦΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Κέρκυρα)
ΣΧΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Θεσσαλονίκη)
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΟΥΡΜΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Θεσσαλονίκη)
ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (Καλαμάτα)
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Θεσσαλονίκη)
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Βόλος)
ΧΟΛΕΒΑ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

