
  

                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6 

Αθήνα,  2 Αυγούστου  2019 

ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ…  

Συνάδελφοι, 

Στις 30 Ιουλίου συνεδρίασε εκτάκτως το Δ.Σ του ΣΣΤΕ και, χωρίς παρουσία νομικών ή 

σχετική γραπτή γνωμοδότησή τους, τέθηκε το θέμα προσφυγής του ΣΣΤΕ, με την 

ιδιότητα του μετόχου της Τράπεζας με έννομο συμφέρον, σε ασφαλιστικά μέτρα, μετά τις 25 

Αυγούστου για την αποτροπή της πώλησης του οικοπέδου στο Π. Φάληρο, αλλά χωρίς τη 

συμμετοχή του ΣΥΤΕ, ο οποίος είναι επίσης μέτοχος της ΤτΕ και εκπροσωπείται δια 
του Προέδρου του στο Γενικό Συμβούλιό της!!  

Οι σύμβουλοι των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, προκειμένου να διεκδικήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα πριν 

τις 25.8.2019 και την προσφυγή σε ασφαλιστικά μέτρα, υποβάλαμε την παρακάτω 
πρόταση: 

1. Άμεση συνάντηση του ΣΣΤΕ με το Διοικητή και τα μέλη της Διοίκησης, στην οποία να 

ζητήσουμε να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις σχετικά με το τίμημα της πώλησης και να 

υπάρξει συμφωνία ενόψει του Γενικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης στις 6.9.2019,  

τόσο για την δέσμευση του τιμήματος σε ειδικό λογαριασμό αξιοποίησής του προς 

όφελος των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του χώρου, όσο και για την 

κατάργηση των κρατήσεων από 1.1.2019.  

2. Στην περίπτωση άρνησης αυτής της συνάντησης,  αποστολή από τον ΣΣΤΕ εξωδίκου 

οχλήσεως προς την Διοίκηση της ΤτΕ και όλα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, για 

τις ευθύνες που έχουν στην καταστρατήγηση της νομιμότητας στην ΤτΕ με την απαίτηση 

έγγραφης απάντησης εντός δεκαημέρου, αναλαμβάνοντας, στην περίπτωση άρνησης, 

και την ευθύνη των περαιτέρω νομικών ενεργειών μας (ασφαλιστικά μέτρα, μηνυτήρια 

αναφορά, προσωποποιημένες μηνύσεις κ.ο.κ.).  

3. Προσπάθεια κοινών ενεργειών με το ΣΥΤΕ και συγκέντρωση του προσωπικού εν όψει 

και του Γενικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, στις 6 Σεπτεμβρίου.  

 

Η πρόταση μας που τέθηκε σε ψηφοφορία, έλαβε μόνο τις ψήφους των συμβούλων των ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ.  Τι κρύβεται άραγε και ποιος καλύπτεται πίσω από την διαχρονική άρνηση 

του προεδρείου, να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δ.Σ. με τον Διοικητή ;; 

 

Συνάδελφοι, 

Η  ένσταση των συνταξιούχων στη πώληση του οικοπέδου στο Π. Φάληρο, που από την αρχή 

έχει εκφρασθεί, εδράζεται σε  λόγους ουσίας και όχι σε τυχόν υπαρκτές διαδικαστικές 

παραλείψεις.  Ακόμα και εάν το τίμημα ήταν διπλάσιο, δεν  θα άλλαζε  η τοποθέτησή μας, 

καθ όσον «η ακίνητη περιουσία των τέως Ταμείων, …. μεταβιβάστηκε ατελώς στη ΤτΕ ……., με 

την σαφή δέσμευση της ανάληψης των υποχρεώσεων έναντι του προσωπικού της» (άρθρο 

64 του Νόμου 3863/2010).   



Όμως, την ίδια ώρα που η ΤτΕ αφίσταται των δεσμεύσεών της και αρνείται να 

εφαρμόσει ακόμα και αποφάσεις των δικών της οργάνων (Νομικού Συμβουλίου και 

Συμβουλίου Ασφάλισης),  ακούσαμε με έκπληξη  τη τοποθέτηση της τέως προέδρου του ΣΣΤΕ 

και σημερινής αντιπροέδρου,  να τοποθετείται  στο  έκτακτο ΔΣ λέγοντας: «εμείς δεν 

συνδέουμε την άσκηση των ασφαλιστικών με την ιδιότητά μας ως συνταξιούχων και την 

κατάργηση των κρατήσεων,  αλλά ως Μετόχων της ΤτΕ»!!  Μήπως για αυτό τελικά βγήκε την 

επομένη της συνεδρίασης του Δ.Σ.  η 14 ανακοίνωση του ΣΣΤΕ, χωρίς καμιά αναφορά στα 

δικαιώματά μας (κατάργηση κρατήσεων, επιστροφή αναδρομικών); Ξεχάστηκε 

αλήθεια  η  ομόφωνη  απόφαση του  ΣΣΤΕ  της 16.7.2019 που προσδιόρισε τους λόγους  

της άρνησης για την πώληση του οικοπέδου και τους στόχους του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ;; «Προκαλεί 

μάλιστα τους συνταξιούχους της ΤτΕ η τοποθέτηση του κ. Διοικητή, πως εμπιστεύεται τις 

υπηρεσίες της Τράπεζας και την αρμόδια επιτροπή ακινήτων για να προχωρήσει σε 

απόφαση χωρίς πλήρη διαφάνεια και δημοσιότητα των στοιχείων, όταν ο ίδιος δύο χρόνια 

μετά την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ και τέσσερες μήνες μετά την απόφαση 

του Συμβουλίου Ασφάλισης, που αποτελεί Καταστατικό όργανο της ΤτΕ και αποφάσισε 

υπό την προεδρία του, δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις τους, αρνούμενος έτσι να 

αποκαταστήσει τη νομιμότητα στην ΤτΕ» (Ανακοίνωση ΣΣΤΕ Νο 13. 16/7/2019)!! 

 Συνάδελφοι, 

Με την πρότασή μας αφαιρούσαμε κάθε πρόσχημα άρνησης στη Διοίκηση, με το επιχείρημα 

ότι αποφύγαμε την συνεννόηση πριν την προσφυγή στα ένδικά μέσα. Επιπρόσθετα,  θα 

διερευνούσαμε οι ίδιοι (χωρίς το «σπασμένο τηλέφωνο»), αν πράγματι ισχύουν όλα όσα 

διαδίδονται πως έχουν γίνει και συζητήσεις με τον πρόεδρο του Ταμείου Υγείας,  για την 

αξιοποίηση του οικοπέδου στο Χολαργό και την θεμελίωση μονάδας πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης με πτέρυγα Γηροκομείου. Θέλουμε να προειδοποιήσουμε πως οι 

συνταξιούχοι δεν επιλέγουμε αγοραστή, ούτε στοχεύουμε σε κανενός είδους 

εκβιασμό… Πρακτικές του κομματικού συνδικαλισμού που αναπτύχτηκαν την 

εκσυγχρονιστική περίοδο σε διάφορους χώρους και απασχολούν τη δικαιοσύνη (π.χ. 

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ΚΕΕΛΠΝΟ κ.α.) ή προσπάθειες που έγιναν στο χώρο μας για αγορά 

κτιρίου σε διπλάσια σχεδόν τιμή εκείνης που ζητούσε ο ιδιοκτήτης, δεν  αφορούν τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ!!  Εμείς διεκδικούμε την αξιοποίηση της περιουσίας υπέρ μας και 

αγωνιζόμαστε για την  αποκατάσταση  της ανεξαρτησίας της ΤτΕ όχι μόνο στην διαχείριση 

του Ενεργητικού της,  αλλά και του Παθητικού της, δηλαδή των  υποχρεώσεων της ΤτΕ 

έναντι των συνταξιούχων της!!! 

 

Οι ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ψηφίσαμε την πρόταση του Προεδρείου, αφαιρώντας κάθε επιχείρημα περί 

υπονόμευσης της πλειοψηφίας από την αντιπολίτευση, με την επιφύλαξη όμως της πρότασής 

μας και της υποχρέωσης που ανέλαβε η πλειοψηφία να μας ενημερώσει για το δικόγραφο 

των ασφαλιστικών μέτρων πριν την κατάθεση του. Τέλος, η λαλίστατη ΔΕΚΣ, όπως είχε 

δεσμευθεί προεκλογικά, ας αναλάβει πρωτοβουλίες για το Γ.Σ. στις 6 Σεπτεμβρίου και για 

το οικόπεδο και για την κατάργηση των παράνομων κρατήσεων. Τώρα δεν υπάρχει 

Τσακαλώτος ή Χουλιαράκης, αλλά Σταϊκούρας και Βρούτσης. Εξ άλλου ο κ. Διοικητής 

πλέον,  δεν ανησυχεί για δημοσιονομικό εκτροχιασμό!!!!! 

 

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  


