
  

                      

                 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.      

Αθήνα, 14/11/2018 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3 

 

Η ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΚΟΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

  Είναι πλέον γνωστή σ’ όλους τους συναδέλφους η αρνητική εξέλιξη που υπήρξε στο 

θέμα της παύσης και επιστροφής των κρατήσεων των νόμων 4051/12 & 4093/12 με κύρια 

ευθύνη αφ’ ενός μεν των δύο κορυφαίων οικονομικών υπουργών  της κυβέρνησης που 

εξέφρασαν αντιρρήσεις για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος και αφ’ ετέρου των δύο 

παρατάξεων της μειοψηφίας του Συλλόγου μας (ΕΝ Δράσει  - Αναγεννητική 

Πρωτοβουλία) που με τις απαράδεκτες και αψυχολόγητες ενέργειές τους δυναμίτισαν την 

κάθε ουσιαστική προσπάθεια και οδήγησαν στο αρνητικό αποτέλεσμα της συνεδρίας του 

Γενικού Συμβουλίου της 29/10/2018. 

 Όλα τα παραπάνω μας αναγκάζουν να ανατρέξουμε στο πρόσφατο παρελθόν και να 

υπενθυμίσουμε στους συναδέλφους τα αντίστοιχα γεγονότα, μετά την απόφαση 

(γνωμοδότηση) του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας πριν ένα χρόνο ώστε να συγκρίνουν 

την  ομοιότητα αλλά και την απόλυτη ταύτισή τους με αυτά που διημείφθησαν το 

τελευταίο χρονικό διάστημα. 

Σας παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα ανακοινώσεων του Συλλόγου μας που 

ανέφεραν συγκεκριμένα γεγονότα: 

ΑΝΑΚ. Νο8/24.10.17 : «Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας 

που εκδόθηκε κατά τη συνεδρίασή του στις 3/10/2017, υπό την προεδρεία του καθηγητή 

Συνταγματικού Δικαίου κ. Ν. Αλιβιζάτου, δικαίωσε τη θέση του ΣΥΤΕ και του ΣΣΤΕ όσον 

αφορά στην υποχρέωση της Τράπεζας να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΣτΕ για τις κρατήσεις 

επί των συντάξεων που προβλέπονται από τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012, 

αποκαθιστώντας τη νομιμότητα. 

Προκειμένου να εφαρμοστεί η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου πρέπει να 

ακολουθήσει θετική εισήγηση από το Συμβούλιο Ασφάλισης και η τελική έγκριση από το 

Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας …………….. Ο κ. Διοικητής ανέφερε ότι στην τρέχουσα 

συγκυρία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης, η κυβέρνηση 

εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για την εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων του 

ΣτΕ, θέση με την οποία συμφώνησε και ο ίδιος. Ως εκ τούτου για την ώρα δεν 

προτίθεται να προχωρήσει στη σύγκληση του Συμβουλίου. Ακολούθησε συνάντηση για το 
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ίδιο θέμα με τον Υποδιοικητή κ. Μητράκο, ο οποίος εξέφρασε και τις δικές του 

επιφυλάξεις, συμφωνώντας με τη θέση του κ. Διοικητή. ………..» 

ΑΝΑΚ. Νο9/30.11.17 : «…..μας δίνεται η δυνατότητα να αναδείξουμε τους λόγους για 

τους οποίους, συγκεκριμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις του χώρου μας, καταβάλλουν 

ειδικότερη προσπάθεια ώστε να παρουσιάσουν το Σύλλογό μας ότι δεν είναι σε θέση 

να υπερασπιστεί και να προωθήσει τα συμφέροντα των μελών του.… 

….Μετά τα ανωτέρω θα περίμενε κανείς από συνδικαλιστικές παρατάξεις του 

χώρου μας, αντί να στηρίζουν άκριτα την κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία και με 

ανακοινώσεις τους να λιβανίζουν κάθε τόσο τους αρμόδιους υπουργούς κοινωνικής 

ασφάλισης (Κατρούγκαλο Γ. Πετρόπουλο Αν.), να ασκήσουν δριμύτατη  κριτική τόσο στα 

κυβερνητικά στελέχη όσο και στον Υποδιοικητή κ. Μητράκο  ο οποίος δημιούργησε το 

πρόβλημα και να τους πιέσουν να αποδεχτούν τις αποφάσεις των δικαστηρίων και να 

σεβαστούν την άποψη του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος.…» 

ΑΝΑΚ. Νο11/21.12.17 : «Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση του κ. Διοικητή και του 

Υποδιοικητή κ. Θ. Μητράκου, παρουσία της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Οργάνωσης με τους Προέδρους, Γενικούς Γραμματείς και Αντιπροέδρους του ΣΥΤΕ και του 

ΣΣΤΕ. 

Οι δύο Σύλλογοι έθεσαν στη Διοίκηση ξανά το θέμα της επιστροφής και της 

παύσης από τις συντάξεις των κρατήσεων των νόμων 4051 και 4093/2012, που έχουν 

κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ. Από τη συνάντηση προέκυψαν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

 Ο κ. Διοικητής, σε συμφωνία με τον κ. Υποδιοικητή, αποφάσισαν να μην 

προχωρήσουν το θέμα προς συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφάλισης, καθώς αυτό θα 

ερχόταν σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική και την προσέγγιση που 

ακολουθείται στο Δημόσιο. Επιπλέον, τόνισαν ότι οι συνταξιούχοι της Τράπεζας δεν θα 

έπρεπε να διαχωριστούν προκλητικά, στις παρούσες συνθήκες, από το σύνολο των 

συνταξιούχων, στους οποίους εφαρμόζονται οι κρατήσεις και δεν έχουν επιστραφεί. …. 

 Ο κ. Υποδιοικητής επεσήμανε την αρνητική θέση της Επιτρόπου που εκφράστηκε 

στο Γενικό Συμβούλιο, επικαλούμενος τη μαρτυρία του Προέδρου του ΣΥΤΕ που ήταν 

παρών. Επίσης, αναφέρθηκε και στις πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις στον κλάδο 

επικούρησης της Εθνικής, για να τονίσει τους ενδεχόμενους κινδύνους για τα 

ασφαλιστικά μας συμφέροντα από τυχόν άστοχες ενέργειες....» 

 Όλες οι παραπάνω ανακοινώσεις αναφέρονται σε πρωτοβουλίες και ενέργειες των 

δύο Συλλόγων, το τελευταίο επίμαχο τρίμηνο του 2017 (Οκτώβρης – Νοέμβρης – 

Δεκέμβρης), ώστε να βρεθεί λύση στο θέμα των κρατήσεων των μνημονιακών νόμων.  

Το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ανακοινώσεων θα μπορούσε κάλλιστα να 

χρησιμοποιηθεί αυτούσιο και για τις πρόσφατες εξελίξεις.  

Δυστυχώς τότε, όπως και σήμερα, οι ίδιες συνδικαλιστικές παρατάξεις 

προσπαθούσαν να υποτιμήσουν τις υπεύθυνες προσπάθειες του Συλλόγου μας και να 

διαψεύσουν το κάθε ενδεχόμενο κυβερνητικής παρέμβασης, ενώ γνώριζαν πολύ καλά τι 

πραγματικά είχε συμβεί και ποιοι ήταν οι πραγματικοί υπαίτιοι. Η επανάληψη όμως της 

ιστορίας με τον ίδιο τραγικό τρόπο δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και για 

τον πιο δύσπιστο συνάδελφο. 
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Σταθμίζοντας όλα τα παραπάνω και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των 

μελών του Συλλόγου μας, υπήρξε συνάντηση των Προέδρων των δύο Συλλόγων με τον κ. 

Διοικητή, από τον οποίο ζήτησαν συγκεκριμένη δέσμευση επίλυσης του θέματος ώστε να 

ξεπεραστεί η αόριστη διατύπωση του Γενικού Συμβουλίου της 29/10/2018 που εκτός των 

άλλων ανέφερε συγκεκριμένα: «…Σε κάθε πάντως περίπτωση το Γενικό Συμβούλιο εκτιμά ότι 

το υπό κρίση θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί συνολικά σε μεταγενέστερο χρόνο…».  

Ο Σύλλογός μας κυκλοφόρησε ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη συνάντηση στις 

6/11/2018. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 30 

Τη Δευτέρα 5/11/2018 συναντήθηκαν οι Πρόεδροι του ΣΥΤΕ και του ΣΣΤΕ με τον κ. 

Διοικητή, στον οποίο έθεσαν εκ νέου το θέμα της παύσης των μνημονιακών κρατήσεων. 

 Ο κ. Διοικητής δεσμεύτηκε ότι οι κρατήσεις για τους συνταξιούχους της ΤτΕ θα 

σταματήσουν όταν θα υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση στο Δημόσιο. 

 Στη συσχέτιση του συγκεκριμένου θέματος με τις εξελίξεις στο Δημόσιο ήμασταν και 

παραμένουμε κάθετα αντίθετοι. Όταν μάλιστα ετέθη για πρώτη φορά η λογική αυτή 

από τον Υποδιοικητή κ. Μητράκο στη συνάντηση προ ενός έτους περίπου με τους 

εκπροσώπους των δύο Συλλόγων, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις. 

 Οι τελευταίες όμως αρνητικές εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση της 

γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας, μετά τη νέα παρέμβαση των δύο 

οικονομικών Υπουργών της κυβέρνησης και κυρίως των άστοχων ενεργειών συγκεκριμένων 

συνδικαλιστικών παρατάξεων του χώρου μας, δυστυχώς δεν αφήνουν περιθώρια πολλών 

επιλογών. 

 Ο κ. Διοικητής ανέφερε επίσης ότι η σύγκληση του Συμβουλίου Ασφάλισης  για 

τη λήψη απόφασης θα γίνει την περίοδο που θα υπάρξουν οι σχετικές εξελίξεις. 
 

Η θέση των δύο Συλλόγων είναι ξεκάθαρη όσον αφορά στο συσχετισμό της Τράπεζας 

με το δημόσιο, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας και ειδικότερα αυτοί που μιλούν 

για σεβασμό της αυτονομίας της Κεντρικής Τράπεζας από τη σημερινή κυβέρνηση ότι ο 

συγκεκριμένος συσχετισμός είναι καθαρά επιταγή και θέση της κυβέρνησης. 

Βεβαίως σε μια ευνομούμενη χώρα όπου η δημοκρατία και οι θεσμοί της λειτουργούν, 

οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων γίνονται άμεσα σεβαστές και δεν αποτελούν 

αντικείμενο τακτικής και διαπραγμάτευσης. Δυστυχώς η Ελλάδα του σήμερα δεν είναι 

μια τέτοια χώρα!!! 

Εάν θέλουμε λοιπόν να επιλυθεί το συγκεκριμένο θέμα για τους συνταξιούχους 

του χώρου μας, θα πρέπει να ανευρεθούν τρόποι που να δίνουν διέξοδο στο αδιέξοδο, που 

έχει δημιουργήσει η ίδια η κυβέρνηση και τα κομματικά της φερέφωνα στην ΤτΕ. 

Η Δημοκρατική Συνεργασία αντιλήφθηκε εγκαίρως που οδηγούσε η όλη πορεία 

του θέματος της υλοποίησης των αποφάσεων του ΣτΕ από την κυβέρνηση, τόσο για τους 

συνταξιούχους της χώρας, όσο και για τους συνταξιούχους της ΤτΕ και θέλοντας να 

διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο τα μέλη του Συλλόγου μας, πρότεινε και το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε το Γενάρη του 2018, αφού είχε εξαντλήσει όλες τις 

εναλλακτικές προσπάθειες επίλυσης του θέματος, να προσφύγει στη λύση των δικαστικών 

αγωγών. Λύση που δεν θα υποχρέωνε αναγκαστικά το Σύλλογό μας να σταματήσει την 

όποια διαπραγμάτευση για την επίτευξη εξωδικαστικής συμφωνίας με την Τράπεζα. Όλα 

τα παραπάνω αποτελούσαν βασική προϋπόθεση και δέσμευση του Συλλόγου μας ώστε να 

ακολουθηθεί η δικαστική πορεία.  
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Δυστυχώς ο επικεφαλής της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας συνάδελφος Πετρόπουλος 

Ίκαρος σταθμίζοντας λανθασμένα, όπως και στο παρελθόν για τους εθελουσιούχους, τη 

συγκεκριμένη απόφαση του Συλλόγου μας, προσπάθησε με υπερβολικά και αστεία 

επιχειρήματα να κινδυνολογήσει και να παραπληροφορήσει τους συναδέλφους για τις 

«δήθεν αρνητικές συνέπειες» που θα υπήρχαν στην περίπτωση που ακολουθούσαν την 

απόφαση του Συλλόγου τους και προσέφευγαν στην διαδικασία των αγωγών. Τα 

αποτελέσματα σε πρώτη φάση δικαίωσαν την επιλογή του Συλλόγου μας και 

κατετέθησαν περίπου 1.750 αγωγές. 

Μετά όμως το μαζικό κύμα που δημιουργήθηκε από συνταξιούχους που κατέθεταν 

προσφυγές διεκδίκησης δώρων και αναδρομικών στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ λειτούργησε 

φαίνεται ως τσουνάμι για τον «ταλαίπωρο» επικεφαλής της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας ο 

οποίος πιεζόμενος από μέλη της παράταξής του, αποφάσισε να αλλάξει άποψη και πορεία 

για τις δικαστικές προσφυγές.  

Στην πρόσφατη ανακοίνωσή του Νο27/Νοέμβριος 2018 παρουσιάζει 3 διαφορετικές 

απόψεις: 

Ξεκίνησε  τη θέση του ενάντια στις αγωγές με όλα αυτά τα ευτράπελα επιχειρήματα περί 

«υπονόμευσης του ασφαλιστικού μας συστήματος», «Στα 100 χρόνια λειτουργίας της 

Τράπεζας κανένας Σύλλογος δεν πήγε την Τράπεζα στα δικαστήρια» και άλλα τέτοια 

«σοβαρά» επιχειρήματα. 

Συνέχισε υπέρ της κατάθεσης των αιτήσεων για να μην υπάρξει δήθεν παραγραφή 

αναδρομικών, βάζοντας μέλη της κίνησής του να μαζεύουν αιτήσεις ενώ στην ουσία ήτανε 

αντίθετοι με αυτή τη λύση. 

Έκλεισε την ανακοίνωσή του υπέρ των αγωγών εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα από την 

Τράπεζα εντός ολίγων μηνών. Μάλιστα όπως ανέφερε η παράταξή του (Αναγεννητική 

Πρωτοβουλία) «έχει κάνει συνεννοήσεις με νομικούς για την κατάθεση 

τεκμηριωμένης αγωγής». 

 Ο εν λόγω συνδικαλιστής μας είχε συνηθίσει να ισορροπεί σε δύο βάρκες, 

τώρα χρειάστηκε και μία τρίτη!!! 

 Θεωρούμε ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αλλαγής θέσης και άποψης η καλύτερη λύση 

είναι να αποδεχθείς με ειλικρίνεια τη λανθασμένη επιλογή σου ώστε να μπορέσεις να 

διατηρήσεις τουλάχιστον λίγα ψήγματα αξιοπρέπειας. Δυστυχώς επέλεξε όπως πάντα το 

δρόμο του ψεύδους και της παραπληροφόρησης θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί 

να ξεγελάσει τους συναδέλφους.  Το μόνο που σίγουρα πέτυχε ήταν ο 

αποπροσανατολισμός και η σύγχυση των συνταξιούχων.  

 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους και ειδικότερα αυτούς που 

έχουν προσφύγει με αγωγές να μη λάβουν υπόψη τα γραφόμενα περί αιτήσεων 

καθότι δεν προσφέρουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
 

Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι 
Γοζαδίνος Γιάννης, Κλητοράκη Ελένη,  

Αβαγιανός Θανάσης, Χαϊδούτης Στέλιος,  
Καλογρίδης Γεώργιος, Πέτρου Παναγιώτης 


