
  

                                             Ανακοίνωση Νο 11                 5/1/2020 

                                Έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση; 

       Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία έχει ,κατ επανάληψη, καλέσει πρόεδρο και πλειοψηφία να 

αλλάξουν πολιτική ,να απαλλαγούν από το κομματικό-παραγοντικό σύνδρομο που τους κατατρύχει, να 

εννοήσουν ότι ο κ.Στουρνάρας είναι ο Διοικητής της ανεξάρτητης ΤτΕ  κι όχι ο κομματικός τους φίλος, να 

απαλλαγούν από την αλαζονεία και τον αυταρχισμό, προκειμένου να επανέλθει σχετική ενότητα στο 

χώρο  και ο Σύλλογος  να ανταποκριθεί στην αποστολή του.  Όμως, ποτέ  δεν καταδέχτηκαν  (!)να 

συζητήσουν  τις συνεχείς ενωτικές προτάσεις μας που τείνουν σε μία  άλλη πολιτική ενότητας  και 

διεκδίκησης των δίκαιων, σε ηθική βάση, δικαιωμάτων μας και προστασίας του ασφαλιστικού μας 

καθεστώτος που δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται ότι το υπονομεύουν με την πολιτική τους.                                                                                                                                          
Με ανακοινώσεις,όπως και στα Δ.Σ.,έχουμε προτείνει διάφορες ενέργειες ,μεταξύ των οποίων και η 

πραγματοποίηση έκτακτης Γ.Σ.  Το καταστατικό του Συλλόγου μας  παρέχει αυτή την δυνατότητα με την 

κατάθεση αιτήματος από το 1/20 των τακτικών μελών  του Συλλόγου.                                                                                                                                    

Όμως,με τον ίδιο αριθμό υπογραφών ( 1/20), μπορεί το θέμα να τεθεί και  στην προσεχή τακτική Γ.Σ. 

                    Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία                                                     
Τούτων δεδομένων,οι εν δράσει συνάδελφοι,με 4/σέλιδη ανακοίνωσή τους No 15/17.12.19,  το 

περιεχόμενο της οποίας αφορά στις απόψεις τους μόνον, ανακοίνωσαν  ότι:                                                                                                                           

<<... σε συζήτηση και συμφωνία με πολλούς συναδέλφους ,καταλήξαμε στο παρακάτω κείμενο ,στο οποίο 

συγκεντρώνονται υπογραφές  για την σύγκλιση  έκτακτης Γ.Σ.  εντός του Ιανουαρίου  ...>> .                                                      

Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία ,όπως το συνηθίζει ,συζητάει με όποιον έχει διάθεση συζήτησης. Συζητά 

,λοιπόν,και με τους εν δράσει,όμως σε καμία συμφωνία,μαζί τους, δεν προβήκαμε. Για να έχει 

προοπτική  οποιαδήποτε κοινή  ενέργεια,  χρειάζεται συμφωνία στις θέσεις και   στα επόμενα βήματα 

,για   να αποφευχθούν τριβές  – εντάσεις ,με μοιραίο τον εκφυλλισμό. Αρκετή τροφή έχει δοθεί  στην 

πλειοψηφία με αυθόρμητες, χωρίςαύριο, κινήσεις                                                                                                                           

Δεν θα ήταν υπεύθυνη πράξη ,η τυφλή συμπόρευση δύο κινήσεων που έχουν αποκλίνουσες απόψεις  σε 

βασικά θέματα,  όπως άλλωστε, προκύπτει από τις θέσεις που,  οι εν δράσει, προβάλλουν  με την 

παραπάνω  ανακοίνωσή τους για συλλογή υπογραφών για έκτακτη Γ.Σ. εντός του Ιανουαρίου.                                                           

Η αντίθεση στην ασκούμενη πολιτική της πλειοψηφίας δεν αρκεί. Πιο συγκεκριμένα: 

 Οι αποκλίνουσες απόψεις -  Τα πρόσφατα γεγονότα – η θέση μας                                        
Α . Η απόφαση  του Συμβουλίου Ασφάλισης της 22/11/19 ( την κρατούν απόρρητη), είναι κομμένη και 

ραμμένη στα συμφέροντα αυτών που την πήραν ( αυριανοί συνταξιούχοι παράγοντες της ΤτΕ και 

συνταξιούχοι τελευταίων χρόνων,κυρίως  Δ/ντές – Υποδ/ντές). Αφετηρία της απόφασης είναι μία 



γνωμοδότηση (Μαίου 2018 ) που << μπάζει από παντού>>, που την υπογραφουν δύο νομικοί τηςΤτΕ 

που δεν....θυμήθηκαν ότι έχουν υπογράψει,  κι αυτοί, την αποφαση του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ 

στις 3/10/17, οπου διαπιστώνουν:                                                                                                                                                   

<<….  Η κατά τα ανωτέρω  ανεξαρτησία και το αυτοδιοίκητο  του συστήματος  κοινωνικής ασφάλισης του 

προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος ,επιβεβαιώθηκε, τέλος, και υπό το κράτος του πρόσφατου  ν.4387/16 

,καθόσον η ΤτΕ όχι μόνον δεν περιλαμβάνεται  στους κατ το άρθρο  53  του νόμου  φορείς  κοινωνικής ασφάλισης  

του ΕΦΚΑ  και του ΕΤΕΑΕΠ .....>>.                                                                                                                                                          

Πρέπει να είσαι... μύστης της << νομικής>> για να καταλάβεις ότι, όταν γράφουν ότι  ένας νόμος του 

κράτους (ο ν. Κατρούγκαλου)  επιβεβαιώνει  την ανεξαρτησία και το αυτοδιοίκητο της ΤτΕ , εννοούν το 

ακριβώς αντίθετο(!) ,όπως κάνουν με την γνωμοδότησή τους του  Μαίου 2018!!!.                                                                                                                     

Η απόφαση  του Σ.Α.,είναι απότοκος σειράς ολόκληρης  προσπαθειών να αμφισβητηθεί ο ν. 4387/16 και 

να <<νομιμοποιηθεί >> η άρνηση του κ.Στουρνάρα να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις  2287 -2289/15 

του ΣτΕ που κηρύσσουν  αντισυνταγματικές τις περικοπές των ν.4051/12 και 4093/12. Αρκεί να 

θυμηθούμε τα έωλα επιχειρήματα του κ.Διοικητή στα διάφορα Γ.Σ. , που πρόθυμα μετέφεραν στους 

συναδέλφους ο πρόεδρος και η πλειοψηφία του Συλλόγου μας.      

          Β. Ο επανυπολογισμός των συντάξεων είναι μεγάλη κουβέντα  που εκφέρεται χωρίς  μελέτη  και 

γνώση των δεδομένων της πλειοψηφίας των συνταξιούχων.Μέχρι τώρα έχουμε αποφύγει να 

σχολιάσουμε την προβολή  αυτής της πρότασης γιατί, κεντρικός στόχος είναι η ανατροπή της 

καταστροφικής πολιτικής του προεδρείου. Όμως ,από την ώρα που  προβάλλεται μαζί με το αίτημα για 

Γ.Σ.,είναι θέμα ευθύνης η επ αυτού τοποθέτηση .Η πρόταση,αντικειμενικά, είναι  στην ίδια γραμμή με 

την προωθούμενη πολιτική της κυβέρνησης περί αριστείας (γεναία  αύξηση πλαφόν ),λες και δεν 

υπάρχει η κοινωνική διάσταση  του ασφαλιστικού. Λες και δεν υπάρχουν συνταξιούχοι της ΤτΕ που 

υποφέρουν οικονομικά.     Προφανώς θα ευνοηθούν ορισμένοι πρόσφατα συνταξιοδοτηθέντες με 

μεγάλες παροχές, και μεγάλες κρατήσεις και πολλά χρόνια υπηρεσίας. Αντίθετα, η συντριπτική 

πλειοψηφία ( παλαιοί συνταξιούχοι με πλασματικά χρόνια συνταξιοδότησης,με αναγνώριση 

προυπηρεσίας,όπως και οι συνταξιοδοτηθέντες με λίγα χρόνα υπηρεσίας θα κινδυνεύσουν με μειώσεις.                                                                                                                        

Γ.  Κάθε άλλο,παρά θεωρούμε <<συνταγματικά  κατοχυρωμένη>>,την   επιλογή  της ΤτΕ να εφαρμόσει  

τις γενικές διατάξεις  του ν.  4387/16  με χορήγηση  εθνικής σύνταξης ( 384 ε.) και ανταποδοτικής !!.                                 

( γράφεται  στην ανακοίνωση). Η μόνη νόμιμη επιλογή ήταν και είναι η εφαρμογή του άρθρου 64  του ν. 

3863/10 που ορίζει ότι << ο καθορισμός του χρόνου ασφάλισης ,το είδος και το ύψος των παροχών ,το ύψος των 

εισφορών,ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης και οι προυποθέσεις συνταξιοδότησης διέπονται αντιστοίχως από τις 

διατάξεις του καταστατικού  του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ...... οι διατάξεις αυτές καθίστανται  καταστατικές διατάξεις  της ΤτΕ.....>> 

Συναδέλφισσες,συνάδελφοι, Η  Α.Π. δεν έχει συνηθίσει να λειτουργεί κάτω από το βάρος διλημμάτων 

και ...βιασύνης που άλλοι δημιουργούν,δεν δρα με στόχο ψήφους και ατομικά συμφέροντα( π.χ, 

πλαφόν ),χαράσει την δική της πολιτική  και συνεργάζεται ,μόνον,κάτω από όρους αμοιβαίου 

σεβασμού. Τέλος, η κίνησή μας, συνεπής με τις διακηρύξεις της,θα συνεχίσει να   ευνοεί κάθε 

πρωτοβουλία που απευθύνεται στους συναδέλφους  που, μόνον αυτοί, έχουν την δυνατότητα να 

ανατρέψουν  την ασκούμενη πολιτική της πλειοψηφίας.Η τακτική Γ.Σ.θα γίνει το αργότερο τον  Μαρτιο. 

Έχουμε επιφυλλάξεις, αν το απομένον  διάστημα, προσφέρεται για δύο Γενικές Συνελεύσεις!                                             

5/1/2020                                                                                                 

 Η Συντονιστική επιτροπή                                 


