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ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετά και την ολοκλήρωση της Γ΄ Αξιολόγησης, δεν υπάρχει πλέον καμιά δικαιολογία για
τη Διοίκηση, να καθυστερεί την απάντησή της όσον αφορά την άρση των περικοπών
των δυο νόμων (4051/2012 και 4093/2012) και την επιστροφή των αναδρομικών, όπως
εξ άλλου είχαν δεσμευθεί ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής στην συνάντησή τους με το
Προεδρείο του ΣΣΤΕ, στις 20.12.2017.
Οι όποιες επιλογές του Προεδρείου, δεν μπορεί να αξιοποιηθούν και να προβληθούν ως
δικαιολογία, για την πάρα πέρα καθυστέρηση υλοποίησης της απόφασης του Νομικού
Συμβουλίου της ΤτΕ. Η σαφής προειδοποίηση, πως η ΤτΕ στην αντίθετη περίπτωση, θα
υποχρεωθεί να καταβάλει υψηλούς τόκους υπερημερίας, δημιουργεί ξεκάθαρη
υποχρέωση, για την ανάληψη άμεσα της απαιτούμενης Διοικητικής ευθύνης.

ΕΧΑΣΑΝ ΤΟ ΜΕΤΡΟ – ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΓΧΙΣΗ!!
Η νέα ανακοίνωση του Προεδρείου (13/31.1.2018), αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της
σύγχισης στην οποία βρίσκεται η σημερινή πλειοψηφία. Βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση,
που για να πάρει θάρρος και να απενοχοποιηθεί από αποφάσεις, που δεν βρίσκουν
έδαφος στους συναδέλφους (άσκηση περιορισμένων αγωγών), προσφεύγει στο
αποτέλεσμα των τελευταίων αρχαιρεσιών!! Ούτε λίγο ούτε πολύ, καθιστά υπεύθυνους
για τις αποφάσεις της τους συναδέλφους που τους ψήφισαν και τους έδωσαν τη
δυνατότητα να ασκήσουν Διοίκηση ως πλειοψηφία!! Πράγματι έχει δίκιο να επικαλείται
αυτό το αποτέλεσμα, γιατί την εξέθεσε ανεπανόρθωτα, αφού, όσο και αν επιτίθεται,
χωρίς κανένα μέτρο και λογική, στους “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” και την ¨Αναγεννητική
Πρωτοβουλία¨, όλοι πλέον καταλαβαίνουν πως η έλλειψη λύσεων στα προβλήματά μας,
οφείλεται στη δική της αδυναμία και ενδοτικότητα και όχι στους τρείς συμβούλους της
μειοψηφίας, τους οποίους έχει πλήρως αποκλεισμένους από την καθημερινή
λειτουργία του ΣΣΤΕ. Διότι, αν πράγματι η πλειοψηφία το εννοεί και δεν είναι αυτή
υπεύθυνη, τότε αναγνωρίζει πως οι συνάδελφοι έκαναν λάθος στις επιλογές τους και
δεν έπρεπε να στηρίξουν αυτούς, οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη να προωθήσουν τις
διεκδικήσεις των συναδέλφων!!
Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με τα όσα ασυνάρτητα ή εκ των υστέρων επικαλείται
η πλειοψηφία, όταν μάλιστα η ίδια ομολογεί πως όλα τα είχε σχεδιάσει με τους

νομικούς της συνεργάτες και είχε προειδοποιήσει και τη Διοίκηση στην τελευταία
συνάντησή τους (20.12.2017)!! Έπρεπε να περάσει ενάμιση μήνας από τη συνάντηση
με τη Διοίκηση, για να τα θυμηθεί όλα αυτά και μάλιστα ότι, δήθεν, μιλά για το Μέρισμα
36%!! Δυστυχώς όμως για το Προεδρείο, οι συνταξιούχοι δεν

φαίνεται να είναι

διατεθειμένοι να εκχωρήσουν εν λευκώ τα δικαιώματά τους…

Ξέρουν να

διαβάζουν και πίσω από αυτά που λέγονται ή δεν λέγονται… Ήταν άραγε τόσο δύσκολο,
ευθύς εξ αρχής, να είχε γίνει αναφορά σε Μέρισμα 36%, να είχε τεθεί αυτό ως βασική
προϋπόθεση για οποιονδήποτε εξωδικαστικό συμβιβασμό και αντιστοίχως να είχαν
ζητηθεί τα αναγκαία δικαιολογητικά και όχι αυτά που παραπέμπουν σε επικουρική
(μέρισμα) του 20%;; Είναι πάντως απορίας άξιο, το πώς η πλειοψηφία υβρίζει τον
Υποδιοικητή, πώς ειρωνεύεται τον συνάδελφό μας Βουλευτή και ταυτόχρονα μιλά για
διαπραγμάτευση!! Εκτός αν θεωρεί πως ο Διοικητής, προς δόξα των ασφαλιστικών
εταιρειών (είναι γνωστό πλέον πως το ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας της Τράπεζας
Πειραιώς έσκασε..), θα ενδώσει σε θεσμικές εκτροπές της Καταστατικής λειτουργίας της
ΤτΕ, αφού οι διατάξεις του πρώην Μετοχικού αποτελούν πλέον και Καταστατικές
διατάξεις της ίδιας της Τράπεζας!!
Η κατάσταση είναι χειρότερη εκείνης της Συνέλευσης για την αγορά του ακινήτου επί
της οδού Χ. Λαδά ή της Συνέλευσης στο ΤΙΤΑΝΙΑ. Όταν έχουμε κατάργηση των
μηνιαίων ενημερωτικών συγκεντρώσεων του ΣΣΤΕ, και διοργάνωση από το Προεδρείο
χωριστών συγκεντρώσεων σαν ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ, και μάλιστα για θέματα όπως αυτό της
άσκησης αγωγών, βρισκόμαστε πλέον, ¨στην άκρη του γκρεμού¨… Έχουμε όλοι
χρέος να σκεφτούμε με ψυχραιμία και σύνεση, ως συνταξιούχοι της ΤτΕ, οι οποίοι δεν
συμπεριληφθήκαμε στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ, και για τους οποίους πρέπει να
τηρηθούν οι Καταστατικά κατοχυρωμένες προβλέψεις για την κύρια σύνταξη και το
Μέρισμά μας. Η άσκηση ατομικών αγωγών στο σύνολο των μνημονιακών περικοπών
είναι θέμα επιλογής του κάθε συνταξιούχου, η άσκηση όμως των περιορισμένων και
σκοπούμενων αγωγών που ζητάει η πλειοψηφία, είναι εντελώς παράλογη και
επικίνδυνη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, Γρατσίας
Ηλίας, Δασκαλάκης Νίκος, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης Νίκος,
Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη
Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαλαπάσχας Παναγιώτης, Μανώλης Παύλος, Μασσαλάς Δημήτρης,
Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπελίτσος Γρηγόρης, Μπουλαλά
Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαγεωργάκης Μάρκος, Παπαμάργαρης
Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Στρίμπερης Θόδωρος, Φιωτάκη Έβη, Φλεμετάκης
Γιώργος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος

