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Αθήνα,  Οκτώβριος  2020 

 

Θετικές Εξελίξεις  
 

ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ  
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Επειδή  «τα πολλά λόγια είναι φτώχια»,  σε απάντηση των πολλαπλών αναφορών, τόσο 

στις ανακοινώσεις όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «περί ακινησίας-ανυπαρξίας του 

Προεδρείου»  και αντλώντας υλικό από την Νο 39 της 9/10/2020 Ανακοίνωση του Συλλόγου, 

σας παραθέτουμε, τις θετικές εξελίξεις, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ του Προεδρείου, σε μια σειρά 
θεμάτων-αιτημάτων που απασχολούσαν ομάδες συναδέλφων συνταξιούχων. Ειδικότερα: 

• Τον Ιούνιο καταβλήθηκαν οι  κύριες συντάξεις με το νέο πλαφόν (από €2.773 σε 
€4.608) σε περίπου 550 συναδέλφους Πετύχαμε οι κρατήσεις των ανωτέρω 
συντάξεων να παραμείνουν στα επίπεδα του μικρότερου παλαιού  πλαφόν. Τα 

αναδρομικά που αφορούσαν στις σχετικές αυξήσεις καταβλήθηκαν με την σύνταξη του 

Σεπτεμβρίου. Η επιτυχία αυτή απαξιώθηκε «μετά βδελυγμίας»  κυρίως από τους «Εν 

Δράσει» του συν. Ευσταθίου παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία της «συντονιστικής του 

επιτροπής» ανήκει στους ωφελημένους της διάταξης. Γιατί η θετική αυτή εξέλιξη για 550 

περίπου των συναδέλφους ενόχλησε τόσο πολύ και ξύπνησε τα αριστερά 

αντανακλαστικά τους?? Υπήρχε εναλλακτική λύση για την Τράπεζα?? Να μην εφαρμόσει 

τον νόμο?? Ας μας προτείνουν την διαφορετική υπέρ όλων λύση που έχουν  κατά νου 

και βέβαια, σύμφωνα με την ιδεολογία τους, να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ στην κατάθεση  

του συνόλου των ποσών που έλαβαν  στον λογαριασμό Αλληλεγγύης του Συλλόγου. 

Καλούμε τον επικεφαλής της εν λόγω παράταξης συν Κ. Ευσταθίου  να δώσει πρώτος 

το καλό  παράδειγμα!!     

• Καθορίσθηκε,  σύμφωνα με το ισχύον  νομικό και θεσμικό πλαίσιο, η μεθοδολογία 
απονομής σύνταξης για τους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 
1/1/2015 καθώς λόγω ασάφειας λάμβαναν αποδοχές «έναντι σύνταξης». Τα 

αναλογούντα αναδρομικά ποσά καταβλήθηκαν επίσης τον Σεπτέμβριο. 



•  Με συντονισμένες και άμεσες ενέργειες  διευθετήθηκαν εντός του Οκτωβρίου και 
αποκαταστάθηκαν οι μειώσεις που είχαν προκύψει στις αποδοχές συναδέλφων 
στο Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών. Ουσιαστικά ενισχύθηκε το «POOL»   του 

Προγράμματος με την αναγκαία χρηματοδότηση.   

• Μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για την καταβολή των αναδρομικών, εντός 
του Οκτωβρίου, των δύο μνημονιακών νόμων (ν.4051/12 & ν.4093/12) όπως 
αποφάνθηκε το ΣτΕ,  το Προεδρείο προχώρησε σε διάβημα προς τον κ. Διοικητή 
προκειμένου να υπάρξει παράλληλη ικανοποίηση και για τους συνταξιούχους της 
Τ.Ε. Το θέμα τέθηκε στην ημερήσια διάταξη του Γενικού Συμβουλίου στις αρχές 
Οκτωβρίου και με την σύνταξη του Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα αναδρομικά των 
11μηνών που αφορούν στις σχετικές κρατήσεις.  

• Εντός του Οκτωβρίου άρχισε η σταδιακή ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν 

υποβληθεί από συναδέλφους για τη χορήγηση δανείου 4 συντάξεων με πλαφόν τις 

€5.000 με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.  
Οι ανωτέρω  επιτυχίες του συλλόγου δεν θα ήταν δυνατόν να τελεσφορήσουν δίχως την 
θετική, αντιμετώπιση εκ μέρους Διοίκησης και τη συνεργασία των αρμοδίων στελεχών της 
Τράπεζας. Διερωτώμεθα εάν ακολουθήσαμε τις προτροπές συγκεκριμένων συνδικαλιστών 
για συγκρουσιακή τακτική ενάντια στον κ. Διοικητή θα είχαν ευοδωθεί θετικά οι ανωτέρω 
προσπάθειες?? Θεωρούμε ότι είναι ένδειξη μικροπρέπειας και  αρνητικής εμμονής να μην 
αναγνωρίζουμε ότι μέσα σε αντίξοες συνθήκες ύφεσης και οικονομικής δυσπραγίας 
κατορθώνουμε να έχουμε θετική έκβαση σε μια σειρά αιτημάτων μας. 

 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 11 ΜΗΝΩΝ  
    

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θεωρούμε ότι η, σχεδόν άμεση, τήρηση από τον κ. 
Διοικητή της υπόσχεσης του να υλοποιήσει τις αποφάσεις της Πιλοτικής Δίκης για το 
θέμα της καταβολής των αναδρομικών ευρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση. 
Αναμένουμε να επιδείξει την ίδια θετική στάση και στο μείζον θέμα της άρσης των 
κρατήσεων.  Είναι  προφανές, ότι η αποδοχή εκ μέρους της Διοίκησης της καταβολής 
των αναδρομικών αποτελεί  ΣΑΦΗ ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ 
ΕΚΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ.  
Όπως προκύπτει όμως από τις σχετικές ανακοινώσεις των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας,  η 

απόφαση αυτή της Διοίκησης αναφορικά με τη σχετική παροχή τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.  
Ακριβώς αυτό τους έχει θορυβήσει…Έχουν βασίσει επί χρόνια την αντιπολιτευτική τους 

στρατηγική στην αμφισβήτηση και την υπονόμευση  με κάθε τρόπο των προσπαθειών των δύο 

παρατάξεων που συγκροτούν το Προεδρείο. Η σταθερή μείωση της εκλογικής τους βάσης, 

τους έχει τρομοκρατήσει καθώς βλέπουν να συρρικνώνεται η εκπροσώπηση τους στο Δ,Σ.  



Μεταξύ των άλλων, δεν αντιλαμβάνονται ότι με την τακτική τους ρίχνουν «νερό στον 
μύλο»  των μελών του Γενικού Συμβουλίου που είναι αντίθετοι στην ικανοποίηση των 
αιτημάτων μας???   
Με καθαρά μαξιμαλιστική προσέγγιση των θεμάτων προτείνουν «Όλα ή Τίποτα??»  Τελικά ποια 

είναι η εναλλακτική που προσφέρουν? να  αρνηθούμε την καταβολή? Και να περιμένουμε τι??  

Μας ζητούν να διεκδικήσουμε μέσα στα πλαίσια της «ανεξαρτησίας» της ΤτΕ την απονομή 

συντάξεων έξω και πέρα από το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο?? Πότε γινόταν αυτό?? Το 

ταμείο ήταν νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και στα όργανα διοίκησής του συμμετείχαν 

πάντοτε εκπρόσωποι των αρμοδίων Υπουργείων. Μάλιστα σε παλαιότερες περιόδους ήταν 

τρεις  (3) οι εκπρόσωποι. Μετά την ανάληψη των  ταμείων από την Τράπεζα  μειωθήκαν  σε 

ένα (1) εκπρόσωπο ο οποίος συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφάλισης δίχως δικαίωμα ψήφου. Οι 

προτάσεις-διεκδικήσεις τους είναι ανυπόστατες, ουτοπικές, και το κυριότερο ενέχουν τον 

κίνδυνο να οδηγήσουν στην ένταξη μας στον ΕΦΚΑ.. 

 
ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΝΕ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ?? 

Συναδέλφισσες και  συνάδελφοι, εκτιμούμε ότι ο συνεχής «βομβαρδισμός» με σχοινοτενείς 

ανακοινώσεις το μόνο που καταφέρνει είναι, να μας αποπροσανατολίσουν διαστρεβλώνοντας  

την πραγματικότητα σχετικά με την πορεία διεκδίκησης των αιτημάτων μας μέσα από την  

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ εκτίμηση των ισχυουσών  συνθηκών και των δυνατοτήτων παρέμβασης. Το 
φαινόμενο του  παραληρήματος των εκπροσώπων των δύο, εκ των τριών, παρατάξεων 
της μειοψηφίας (Εν Δράσει, Αναγεννητική Πρωτοβουλία) θα ήταν δυνατό να 
χαρακτηρισθεί και ως προγλωσσική  χρήση της γλώσσας καθόσον οι λέξεις δεν 
περιέχουν καμία σημασία και κανένα απολύτως νόημα, απλώς παράγουν θόρυβο για να 
υπενθυμίσουν την ύπαρξη της φωνής που τις προφέρει…    
Ανατρέχοντας κάποιος στους τίτλους των πλέον πρόσφατων ανακοινώσεων των δύο 

παρατάξεων: «Εν Δράσει» (Ανακ. Νο 35/10/2020)   «Συνεχίζεται η κοροϊδία των 

συνταξιούχων»  και «Αναγεννητική Πρωτοβουλία» (Ανακοιν Νο 24/7/10/2020) «Ανήκουστη 

απόφαση της Διοίκησης της ΤτΕ», σχηματίζει κανείς την εντύπωση ότι όχι μόνο δεν θα 
πάρουμε επιπλέον χρήματα, αλλά ότι μας έχουν γίνει και σημαντικές περικοπές.. Είναι 
πλέον σαφές ότι οι θετικές εξελίξεις στα αιτήματά μας έχουν ταρακουνήσει τους 
επικεφαλής των δύο παρατάξεων!!! 
Συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο της πλήρους αποδυνάμωσης και της συνδικαλιστικής τους 

απαξίωσης καταφεύγουν στην προσφιλή τους μέθοδο της κινδυνολογίας, της 

παραπληροφόρησης και της λασπολογίας έναντι όλων … Έχουν δίκιο που έχουν θορυβηθεί.. 

Οι συνάδελφοι έχοντας γνώση και κριτική ικανότητα έχουν πλέον αναγνωρίσει ποιοι εργάζονται 

με σοβαρότητα, συνέπεια και ρεαλισμό επιλύοντας σταδιακά και δίχως τυμπανοκρουσίες τα 

ζητήματά μας, από τους ανεγκέφαλους και επικίνδυνους λαϊκιστές, οι οποίοι στο βωμό της 

συνδικαλιστικής τους επιβίωσης δεν υπολογίζουν τίποτε.           



 
 Μέσα στα πλαίσια της επισήμανσης της  πληθώρας των αντιφάσεων και ανακριβειών 

αναφέρουμε μόνο ορισμένα: 

• Κατηγορούν το Προεδρείο για απραξία και αδιαφορία έχοντας εκδώσει έως τώρα και  οι 

δύο μαζί 60  ΕΞΗΝΤΑ Ανακοινώσεις… εκτός από τις αναρίθμητες  αναρτήσεις (στην 

πλειοψηφία τους άκρως υβριστικές) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.. Κάτι ΚΑΛΟ  

κάνουμε  τελικά για να τους ενοχλεί τοοοσο πολύ… 

• Μια σειρά σημαντικών ζητημάτων μας λύθηκε μετά την ανανέωση της θητείας του 
κ. Διοικητή το 2020 και την σταδιακή ανανέωση των μελών του Γενικού 
Συμβουλίου. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό των προβλημάτων που 
αντιμετώπιζε η Διοίκηση με την προηγούμενη Κυβέρνηση.       

• Που ήταν οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές τα 4,5 χρόνια της Κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ?? Γιατί δεν λύθηκε ΚΑΝΕΝΑ από τα αιτήματά μας??? Είχαν όλες τις 
προσβάσεις και όμως τίποτα…. Τώρα που τα θέματα τακτοποιούνται θετικά για 
εμάς έχουν «λυσσάξει» και «αλυχτούν»       

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
Η ΔΕΚΣ, προασπίζεται και προωθεί τα συμφέροντα μας με σύνεση, ρεαλισμό και συνέπεια.  Οι 
στρατηγικές επιλογές της έχουν ως ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΦ ΕΝΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΤΩΝ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΏΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΑΣ.  Οι ισορροπίες είναι 
εύθραυστες ενώ η κατάσταση μας είναι δυνατόν να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή. Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο, το Προεδρείο του Συλλόγου ακολουθώντας  συνετή και ορθή πρακτική 

δίχως ακρότητες και συγκρουσιακές λογικές έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες. Σας ζητάμε 

να συσπειρωθείτε στη Παράταξη μας  διαβεβαιώνοντας σας πως  ο αγώνας μας θα δικαιωθεί  

με την θετική έκβαση και των υπολοίπων θεμάτων μας.     

     

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι 

Νίκος Αντωνόπουλος        Δημήτρης Καλλέργης  

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΔΙΚΗ  ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Η 
ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΑΝ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ. 


