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                            Ανακοίνωση Νο 1                                   Απρίλιος 2019 

         ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ!(12/4/19). 

                                          Α Γ Ω Γ Ε Σ               

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

Το φυσιολογικό θα ήταν οι εκλογές ( 28/3/19), να έδιναν την δυνατότητα στο Σύλλογο για ένα νέο 

ξεκίνημα..Όμως,άλλες οι διαθέσεις των συναδέλφων   της μόνιμης πλειοψηφίας και βέβαια των 

ψηφοφόρων συναδέλφων που,με την ψήφο τους, τους όπλισαν με περισσότερη αλαζονεία .                                                                                                                                                      

Στο πρώτο μετά τις εκλογές Δ.Σ. ( 12/4/19),ο πρόεδρος και ο συνοδοιπόρος του Γ.Γραμματέας ,πιστοί 

στον εαυτό τους ,ως ιδιοκτήτες του Συλλόγου,σαν να μην έγιναν εκλογές,σαν να μην ψήφισαν κι εμάς 

συνταξιούχοι –μέλη του Συλλόγου, συνέχισαν ανεβάζοντας κατακόρυφα  την διχαστική πολιτική τους, 

αποκλείοντας κάθε προοπτική συνεννόησης στο χώρο.                                                                                                  

Εξ αρχής,μας αντιμετώπισαν,όπως και  τους συμβούλους των εν δράσει , σαν...υπόδικους  που δεν 

ομολογούν την ενοχή τους!!. Πριν καν καταθέσουν την πρότασή τους ,επέλεξαν εκφράσεις :                                                                                                            

<< Δεν υπάρχει περίπτωση να σας δεχθούμε στο προεδρείο .Δεν σεβαστήκατε την  προεκλογική διαδικασία ,Δεν 

γίνεται δεκτή από κανέναν μας η συμπεριφορά σας.Να ζητήσετε συγνώμη.Υπονομεύετε.Δεν σας έχουμε 

εμπιστοσύνη.... >>.                                                                                                                                                            

Ταυτόχρονα,ως παιδαγωγοί,μας άφησαν περιθώριο ...ανάνηψης μία διετία ,για να μας κρίνουν !..                     

Τέλος,δεν δίστασαν να μας επικρίνουν  για τις  αναφορές στην ασφαλιστική εταιρεία ,ενώ 

αναφέρθηκαν και στην  Γ.Σ. των μετόχων της ΤτΕ  ( 1/4/19). 

 Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΉ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:( Τοποθέτηση Ίκαρου Πετρόπουλου ) 

<<Μετά  την  εισήγηση του προέδρου αρνούμαι να συμμετάσχω σε μία ναρκοθετημένη 

διαδικασία .Δεν  αντιλαμβάνεστε  ότι τη διετία που πέρασε ,με παραλείψεις σας ,αλλά και πράξεις 

σας,υπονομεύτηκε το ασφαλιστικό καθεστώς μας και ότι τούτο επιβάλλει  ριζικά άλλη πολιτική;.                                                                                                       

Ακούσαμε μία εισήγηση  διχαστική, σαν να μην έχετε καταλάβει ότι έγιναν εκλογές.                                                                      

Οι εκλογές  έχουν  εισαχθεί  στα σωματεία για να ξεπερνιώνται τα βάρη ,τα προβλήματα,οι τριβές ,η 

εσωστρέφεια και να ξεκινάει η νέα περίοδος ,απαλλαγμένη βαρών.Αποτελούν μία νέα αρχή.                                                                                                                                                                       

Δεν είσαστε ιδιοκτήτες του Συλλόγου για να χρησιμοποιείτε αυτή την αφοριστική γλώσσα.                                                                

Η  <<προεκλογική διαδικασία >> :                                                                                                               

Αντί να μιλάς,πρόεδρε, για << προεκλογική διαδικασία >> οφείλεις  να ομολογήσεις  αυτό που έκανες 

στην Γ.Σ.,δηλαδή,να ...αγορεύεις  αμετροεπώς μία ώρα και είκοσι λεπτά ( 80΄)!! Και,στο τέλος, να δίνεις 



το σύνθημα  για έναρξη της ψηφοφορίας ,να αναστατώνεται η σκόπιμα επιλεχθείσα ακατάλληλη 

αίθουσα ,για να μην ακουστούμε εμείς.Τούτο αποτελεί την κορύφωση της ασέβειας απέναντι στο 

θεσμό και στους συναδέλφους. Και τολμάς και μιλάς για <<προεκλογική διαδικασία !>>.                                                               

Ασφαλιστική εταιρεία:                                                                             
Διαμαρτύρεσαι,πρόεδρε,  για την ασφαλιστική εταιρεία την οποία προπαγάνδισες μία ολόκληρη διετία 

(2015 – 2017).Πότε και σε ποιο Δ.Σ. έφερες θέμα ασφαλιστικής εταιρείας , προκειμένου να πάρουμε 

μία απόφαση; Κάνε το τώρα,Την  προσεχή Τρίτη στο επόμενο Δ.Σ. φέρε το θέμα να πάρουμε απόφαση. 

Θα το κάνεις;                                                                                                                                                                                                          

Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤτΕ:                                                     
Αναφέρθηκες στην Γ.Σ. των μετόχων  όπου μίλησες εσύ και ο Κ.Ευσταθίου. Ενημέρωσε τους 

συναδέλφους ,εδώ,τώρα ,τους Διοικητικούς Συμβούλους, τι απάντησε ο κ.Διοικητής.                                                            

Γιατί δεν τους λες τι απάντησε και στους δυό σας ο.Διοικητής; Έχεις την δυνατότητα να φέρεις τα 

πρακτικά.Γιατί δεν τα φέρνεις; Αντιλαμβάνεσαι,ασφαλώς,  ότι ο Διοικητής τίναξε στον αέρα το 

αφήγημά σας ,μίας ολόκληρης διετίας >>      

Μετά την ...απροθυμία του κ.προέδρου να δηλώσει στο Δ.Σ. την απάντηση του 

κ.Διοικητή,ανέλαβε ο Ίκαρος Πετρόπουλος που ,επίσης ,ήταν παρών στην Γ.Σ. των μετόχων, να 

παρουσιάσει  το νόημα  ( ελλείψει πρακτικών) της απάντησης που  έδωσε ο κ. Στουρνάρας  ,με την 

οποία , ακύρωσε το παραμύθι με το οποίο πορεύθηκε η πλειοψηφία για μία, τουλάχιστον,διετία.                             

(κυβερνητική  επίτροπος , το κύρος του θεσμού της ΤτΕ..)                                                                                                                        

<<Ο καθένας έχει την ευθύνη που του αναλογεί.Ως Διοικητής δεν πρόκειται να ενεργήσω, αν πρώτα 

δεν έχω την  υπεύθυνη δημόσια διαβεβαίωση ότι η πολιτική που επέβαλε τις περικοπές παύει να 

ισχύει,ανατρέπεται>> 

                          Η αλεπού στο παζάρι! 

Έχει γίνει κανόνας,οι  εκπρόσωποι  των φορέων  του χώρου , να παρουσιάζονται στην  Γ.Σ. των 

μετόχων της ΤτΕ και να θέτουν διεκδικητικά θέματα του προσωπικού. Πράττουν αυτό ,χωρίς να 

αντιλαμβάνονται σε ποιους μιλάνε. Αυτοί που αποτελούν  το σώμα της Γ.Σ.  είναι οι κάτοχοι μετοχών 

που απαιτούν από την Διοίκηση αυξημένο μέρισμα  στις μετοχές τους από τα κέρδη της Τράπεζας  ,αντί 

για <<αυξήσεις και παροχές στο προσωπικό>>.                                                                                                                                   

Μπροστά   σ αυτό  το σώμα ,έκρινε σκόπιμο ο πρόεδρος, να θέσει στον Διοικητή το θέμα της παύσης 

των περικοπών των νόμων, με λόγο που τον έβγαλε σε ανακοίνωση ( το ίδιο είχε κάνει και  στην 

προηγούμενη Γ.Σ. των μετόχων ). Αγνοούν, φαίνεται, ότι ο  Διοικητής μίας  κεντρικής Τράπεζας 

,αρέσκεται μεν  και επιδιώκει τον καλό λόγο του προσωπικού,όμως οι υποχρεώσεις του και οι 

προσωπικές   ανάγκες του εκτείνονται, πολύ πέραν,των αναγκών των φίλιων συνδικαλιστών του 

χώρου. Όταν οι ανάγκες του το επιβάλουν θα τους <<αδειάσει>> !  όπερ και συνέβη. Πόσο μάλλον 

,όταν ο Διοικητής χαρακτηρίζεται και από συγκεκριμένη κυβερνητική θητεία!.                                                                                                                                                                                                                       

Πρέπει να καταλάβει ο πρόεδρος ότι, η απάντηση του κ.Διοικητή,δεν ήταν απάντηση σ αυτόν,ούτε στον 

Κ. Ευσταθίου,αλλά ήταν το πέρασμα των απόψεων του κ.Στουρνάρα  στους  συμμετέχοντες μέσα στην 

αίθουσα μετόχους και δημοσιογράφους και μέσω αυτών στην Ελληνική κοινωνία.                                                                                                                                                                          



Ο λαλίστατος,κατά τα άλλα, πρόεδρος,μετά την αντικαταστατική συμπόρευσή του με την θέση                                                  

<< πρώτα το δημόσιο ,μετά η ΤτΕ >> δεν έχει ,παρά να διαβάσει,προσεκτικότερα  , την απάντηση του 

κ.Διοικητή.Τουλάχιστον για να σιωπά στις Γ. Σ.της ΤτΕ. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΑΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ! ( 16/4/19):                                                                                  
Την Τρίτη 16/4/19 ακολούθησε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου:  

Α.Καμία απόφαση ,ούτε καν συζήτηση, περί ασφαλιστικής εταιρείας. 

Β.Ο πρόεδρος,, συνεχίζοντας την αφόρητη μικροπολιτική-αντικυβερνητική στάση της 

πλειοψηφίας ,  ,έφερε θέμα να αποσταλεί  επιστολή   προς τους δύο <<Γενικούς Συμβούλους του 

ΣΥΡΙΖΑ >> ,προκειμένου,αυτοί μόνον, να ζητήσουν από τον Διοικητή  να εντάξει στην  ημερήσια διάταξη 

της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου, της  22/4/19, την κατάργηση  των κρατήσεων  των νόμων 

4051 και  4093/12.                                                                                                                                                                                                                     

Η Α.Π.  αρνήθηκε,γιατί αποστρέφεται  τα μικροπολιτικά τεχνάσμαστα εντυπώσεων( << ντρίπλες >>, αφ 

ετέρου γιατί, , δεν αναγνωρίζουμε  <<Γενικούς Συμβούλους του ΣΥΡΙΖΑ>>, αλλά όργανο ( Γενικό Συμβούλιο 

) που απαρτίζεται  από 11 Γενικούς Συμβούλους  και τον Διοικητή.                                                                                                                           

Προτείναμε  την αποστολή της  επιστολής  και στους 11 Γενικούς Συμβούλους και, γιατί όχι ,στον 

Διοικητή. Αρνήθηκαν.Παρά ταύτα, συνέχισαν  την οικεία τους  ,δύσοσμη παραπληροφόρηση 

,στέλνοντας   στα σπίτια των συναδέλφων την ανακοίνωσή τους  Νο 3/17.4.19  γεμάτη ψεύδη!    

                                                                                                                                                                                                          

Γ.    Για πρώτη φορά ψέλισαν κουβέντες κριτικής στην πολιτική Στουρνάρα.                                                                 

Είναι, όμως, αργά.Συνέβαλαν και συμπορεύθηκαν με μία κατευθυνόμενη πολιτική που οδηγούσε στην 

αποτυχία.Αναδρομική διόρθωση δεν υπάρχει!Μόνο με αλλαγή πολιτικής που,δυστυχώς,δεν δείχνουν 

διατεθειμένοι να εφαρμόσουν. .                                                                                                          

                                                ΑΓΩΓΕΣ 

Συναδέλφισσες,συνάδελφοι,   

  Είτε μας εμπιστευθήκατε και ,αντί αγωγής, υποβάλλατε στην ΤτΕ << αίτηση μη παραγραφής 

>>,είτε όχι, γνωρίζουμε τα ερωτηματικά και  την πίεση που δέχεστε από τις ...θριαμβευτικές 

ανακοινώσεις του κ.προέδρου περί δικαίωσης των αγωγών.Διευκρινίζουμε ότι : 

Α.  Οι θετικές αποφάσεις είναι πρωτοβάθμιων δικαστηρίων ,δεν είναι εκτελεστέες,έχουν πολύ 

χρόνο μπροστά τους για να τελεσιδικήσουν,πόσο μάλλον,εάν η ΤτΕ ρίξει την βαρειά σκιά της  ( 

αναβολές κ.λ.π. ) 

Β .Οι  αγωγές που θριαμβολογεί ο πρόεδρος,δεν έχουν σχέση με την κύρια διεκδίκηση,δηλαδή ,  

με τις περικοπές των νόμων 4051/12 και 4093/12 ,ούτε με τα αναδρομικά από 11/6/15.                                                         

Οι αγωγές αυτές  αφορούν στα  δώρα  των 400 + 200 + 200 = 800 ευρώ,ετησίως, που καταργήθηκαν 

από 1/1/13. Ορισμένες,επιλεκτικές, όμως, αγωγές ( όχι ομαδικές ), έπρεπε να είχαν υποβληθεί ,υπό την 

φροντίδα του Συλλόγου, τουλάχιστον από το 2015.  



Γ. Ο χρόνος διεκδίκησης των αναδρομικών ανατρέχει στην πενταετία.                                                  

Γιά διεκδίκηση, συνεπώς ,των δώρων του 2013 η παραγραφή έληξε στις 31/12/18.                                                                   

Γι αυτό ακριβώς τον λόγο, υποβάλαμε αιτηση μη παραγραφής στην ΤτΕ ,για να κρατήσουμε ζωντανή 

την διεκδίκηση από το 2013.. 

Δ. Όμως,Το ΣτΕ έχει <<πεί>>,(το <<είπε>> πάλι εντελώς πρόσφατα),ότι η διεκδίκηση 

αναδρομικών,γιά αγωγές μετά την 11/6/15,δεν ανατρέχει πριν την ημερομηνία αυτή  ( 11/6/15).                                                          

Το πιθανότερο,συνεπώς,είναι ότι  και οι αγωγές που τα πρωτοβάθμια δικαστήρια  δικαιώνουν  τους 

προσφεύγοντες ,αναδρομικά από 2013,στην κρίση των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων θα  μετακινηθεί 

στις 11/6/15. 

Ε.Η παραγραφή της διεκδίκησης αναδρομικών από11/6/15 λήγει την 31/12/2020                                                 

( διάστημα εντός του οποίου μπορεί να ασκηθεί αγωγή.) 

ΣΤ.Παρά ταύτα ,όσοι έχουν υποβάλλει  <<αίτηση μη παραγραφής>>  και θέλουν να διεκδικήσουν 

τα δώρα από το 2013,με διασφαλισμένη την διεκδίκηση λόγω της<< αίτησης>>, μπορεί να υποβάλλουν 

αγωγή  μέχρι την 30/6/19. 

Ζ.Τέλος,,  σε μία χώρα που δεν έχει διαλυθεί  η έννομη τάξη,θεωρείται αδιανόητο, η ΤτΕ να 

εφαρμόσει τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων για χιλιάδες συναδέλφους και   να μην εφαρμόσει την 

απόφαση του ΣτΕ και του Νομικού Συμβουλίου της σε  όσους δεν έχουν ασκήσει αγωγή.Παρά ταύτα, 

για όσους ,βασίμως,αποφασίσουν την κατάθεση αγωγής ,θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. 

Δεν επιχαίρουμε για τις εξελίξεις και την μετατροπή του Συλλόγου σε πρακτορείο αγωγών.                                     

Βρεθήκαμε ,κι εμείς,να απολογούμεθα γιατί υπερασπίσαμε την μόνη ορθή πολιτική ,όταν μάλιστα  η συγκυρία  

ήταν απόλυτα ευνοική.Και μόνη ορθή πολιτική είναι να ομονοήσουμε καινα επιστρέψουμε στο προστατευτικό 

πλαίσιο της ΤτΕ.που προσδιοορίζεται από  :                                                                                                                  

<<τις αποφάσεις  ΣτΕ 2287-2290/15, την μη υπαγωγή μας στον ΕΦΚΑ ( ν.4387/16), Νομικό Συμβούλιο 

3/10/17,τις έγγραφες τοποθετήσεις- επιστολές Υφ.Πετρόπουλου, το καταστατικό της ΤτΕ, την 

Ευρωπαική συνθήκη ,τις<< γνώμες >> των Διοικητών της ΕΚΤ.,ιδιαίτερα αυτής του Τρισέ ( 2008>> .                                                                                          

Μπορεί οι  νεοφιλελεύθερες  αντιλήψεις να τρέχουν προς αντίθετη κατεύθυνση ,όμως το παραπάνω  

θεσμικό πλαίσιο της κεντρικής Τράπεζας  αντέχει.Μόνη ενδεδειγμένη πολιτική του Συλλόγου δεν 

μπορεί να είναι άλλη,πέραν της αναγνωρισμένης  << ιδιαιτερότητας >> του χώρου.                                                                                              

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,                                                                                                                                                        

Σήμερα, μετά τις εκλογές δεν  θα σταθούμε στην επιλογή σας ,ούτε στο  ποιοί  και τι  έλεγαν και τι 

έπραξαν. Σ ότι μας αφορά,εμείς εκλαμβάνουμε ως χρέος μας ,παράλληλα με την καλοπροαίρετη 

κριτική,την επιδίωξη   της  σύγκλισης όλων στον κοινό στόχο, δηλαδή της << διαφύλαξης  και 

προαγωγής των οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων  των μελών του Συλλόγου >>,   όπως 

περιγράφεται στο καταστατικό και όπως  η κοινή λόγική επιβάλλει!   

                                                                                     Η  Συντονιστική επιτροπή   

Με ευχές σ όλους τους συναδέλφους και  καλό Πάσχα  


