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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No21
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ
ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η πραγματικά μεγάλη και έγκαιρη επιτυχία των προσπαθειών του Προεδρείου για την μείωση
των επιτοκίων και την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων για το σύνολο των
δανειοδοτηθέντων συναδέλφων (Ανακ. ΣΣΤΕ Νο20/15.5.2018), πριν από τη λήξη της ισχύουσας
συμφωνίας (31/12/2019), ώστε να εκλείψει από τους συναδέλφους η όποια δικαιολογημένη ανησυχία
και ανασφάλεια με ταυτόχρονη ενίσχυση της σύνταξής μας σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.
Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι δεν θα είχαμε θετικά αποτελέσματα σε κανένα από τα δύο
αυτά σημαντικά θέματα (μείωση – επιμήκυνση) εάν δεν υπήρχε Η ΘΕΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ κ.
ΔΙΟΙΚΗΤΗ, ο οποίος για μια ακόμη φορά απέδειξε έμπρακτα ότι είναι στο πλευρό τόσο των εργαζομένων
όσο και των συνταξιούχων συναδέλφων όταν λειτουργεί χωρίς παρεμβάσεις και υπονομεύσεις!!!
Μετά τη ρύθμιση των δανείων και τη διευθέτηση της εκκρεμότητας (ύστερα από γνωμοδότηση της
Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών) για τον τρόπο υπολογισμού των καταβλητέων συντάξεων στους
ασφαλισμένους της ΤτΕ, κρίναμε επιβεβλημένη αναγκαιότητα, τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία να
απευθύνουμε ως Σύλλογος επιστολή προς τον κ. Διοικητή και να επιδιώξουμε άλλη μια φορά την παύση
των μνημονιακών κρατήσεων, για τους λόγους που αναφέρουμε αναλυτικά στην επιστολή που
ακολουθεί:
Κύριε Διοικητά,
Η πρόσφατη διευκρίνιση, ύστερα από γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, του θέματος των
εφαρμοστέων κανόνων επί των συντάξεων που καταβάλλει η Τράπεζα αποτελεί ασφαλώς θετική
εξέλιξη, καθώς θέτει τέρμα σε μιαν αδικαιολόγητη εκκρεμότητα. Θα ήταν δε πράγματι ολοκληρωμένη η
όλη διαδικασία εάν είχε προηγηθεί η επίλυση του ζητήματος των μνημονιακών περικοπών
(μάλιστα εκείνων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές) η οποία απετράπη την τελευταία στιγμή, για λόγους
που καλύτερα από κάθε άλλον εσείς γνωρίζετε.
Θέλουμε, ωστόσο, να πιστεύουμε ότι η επίλυση του τελευταίου συγκεκριμένου ζητήματος, απλώς
έλαβε τότε αναβολή – και μάλιστα μικρή – και καθόλου δεν εγκαταλείφθηκε στην τύχη ή στην κρίση των
δικαστηρίων. Και αυτό διότι, πρωτίστως, το σχετικό αίτημα είναι δίκαιο καθ’ εαυτό. Επιπρόσθετα και
διότι, μετά την εντός του έτους ολοκλήρωση της διαδικασίας επανυπολογισμού των συντάξεων για
όλους τους ασφαλισμένους των φορέων που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, όπως προβλέπει ο
ν.4387/16, οι συντάξεις της Τράπεζας θα είναι μετά βεβαιότητος οι μόνες επί των οποίων θα
ισχύουν ακόμη οι μνημονιακές περικοπές. Ελπίζουμε να συμφωνείτε και σεις ότι παρόμοια εξέλιξη
θίγει ευθέως τα νόμιμα συμφέροντα των συνταξιούχων και των εν γένει ασφαλισμένων της Τράπεζας,
εκθέτει δε και την ίδια ως ασφαλιστικό φορέα και, γενικότερα, ως θεσμό.
Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε αναγκαίο να επαναφέρετε το εκκρεμές αυτό ζήτημα
ανάμεσα στις πρώτες προτεραιότητές σας, με στόχο να επιλυθεί στον κατά την κρίση σας κατάλληλο
και εύλογο πάντως χρόνο. Το Προεδρείο του Συλλόγου μας είναι, αυτονόητα, διαθέσιμο για τη
συζήτηση, στο μέτρο που τη θεωρήσετε χρήσιμη, οποιασδήποτε πτυχής του.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Γοζαδίνος
Ν. Αντωνόπουλος

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μετά από όλα τα παραπάνω αντιλαμβάνεστε ότι η δέσμευση του Προεδρείου του Συλλόγου ότι
θα συνεχίσει τις προσπάθειες και τις επαφές με τη Διοίκηση προκειμένου να διασφαλιστούν με τον
καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα όλων των συνταξιούχων αποδεικνύεται έμπρακτα με πανηγυρικό
τρόπο. Η απόφασή μας για τις δικαστικές προσφυγές δεν αποτελεί εμπόδιο στη συγκεκριμένη
τακτική μας. Άλλωστε οι προσφυγές συμπεριλαμβάνουν και άλλα θέματα (αναδρομικά – δώρα) που θα
πρέπει εξίσου να διασφαλισθούν. Αντίθετα όλοι αυτοί που είχαν εμφανιστεί ως δήθεν διαλλακτικοί και
«ανησυχούσαν» ιδιαίτερα για τα συμφέροντα των συναδέλφων βλέποντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις και
σταθμίζοντας ότι δεν υπάρχει πλέον πρόσφορο έδαφος για ψεύτικες υποσχέσεις και παροχολογίες,
κατέπεσαν εκ νέου στο βούρκο της παραπληροφόρησης, της κινδυνολογίας και της συκοφαντίας, όπως
μας είχαν συνηθίσει όλο το προηγούμενο διάστημα!!!

ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ
Απόδειξη όλων των παραπάνω η ανακοίνωση Νο 33/4.5.2018 της συνδικαλιστικής παράταξης
των ΕΝ Δράσει η οποία αποτελεί μνημείο κατασυκοφάντησης και ύβρεων εναντίον του Διοικητή της
Τράπεζας. Σας παραθέτουμε αυτούσιο το συγκεκριμένο απόσπασμα:
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
Συνάδελφοι,
Έγινε ορατό και στον πλέον δύσπιστο συνάδελφο, πως τα δικαιώματα των συνταξιούχων, που
απορρέουν από την αυτονομία του συνταξιοδοτικού τους συστήματος και θα έπρεπε ήδη εδώ και
δύο χρόνια να έχουν αποκατασταθεί, δεν συγκρούονται με τον Υποδιοικητή και την κυβέρνηση, η
οποία νομοθέτησε με τον Ν. 4387/2016, την αυτονομία του Συστήματος Ασφάλισης της ΤτΕ, αλλά με
τους πολιτικούς και οικονομικούς στόχους του σημερινού Διοικητή της ΤτΕ και της παρέας του.
Υπενθυμίζουμε, πως ο κ. Γ. Στουρνάρας, από τη θέση του Υπουργού Οικονομίας, είχε
υπογράψει αυτά που σήμερα καλείται να καταργήσει, δηλαδή τον Ν.4093/2012 με ειδική αναφορά στην
ΤτΕ!!. Σήμερα, από τη θέση του Διοικητή της ΤτΕ, με κάθε τρόπο και με τη συνδρομή της κομματικής
και Διευθυντικής του παρέας, αμύνεται με διπλό στόχο: Πρώτο, να μην πιστωθεί η σημερινή
κυβέρνηση την εφαρμογή των νόμων και αποφάσεών της, καθώς διακαώς επιθυμεί την ήττα της και
δεύτερο, να μην πάρουν οικονομική ανάσα οι συνταξιούχοι της ΤτΕ, ώστε να αποδεχτούν την πρόταση
για μεταφορά πρόσθετου Μερίσματος στο Πρόγραμμα και από εκεί στις Ασφαλιστικές Εταιρείες!!
Τα λεφτά και τα συμφέροντα που παίζονται είναι πολλά …
Πραγματικά είναι θλιβερή η εικόνα των υπευθύνων να θέτουν πολιτικούς και οικονομικούς
στόχους, υπεράνω της ηθικής και της νομιμότητας, σπιλώνοντας το ιστορικό φορτίο και την κουλτούρα
της ΤτΕ,
ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΝΟΗΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ

Όπως είχαμε αναφέρει στην ανακοίνωσή μας Νο19/8.5.2018 «…Πραγματικά αποτελεί θλιβερή
εικόνα μελών συνδικαλιστικής παράταξης μέσα στην απόγνωσή τους να αναφέρουν και μάλιστα
με απόλυτη σοβαρότητα όλα τα παραπάνω, προτρέποντας ταυτόχρονα τους συνταξιούχους της
Τράπεζας να ενωθούν όλοι υπερβαίνοντας ανόητους κομματικούς διαχωρισμούς όπως λένε…
Διερωτώμεθα πράγματι, η αήθης επίθεση εναντίον του Διοικητή της Τράπεζας γίνεται για λόγους
προσωπικούς, οικογενειακούς ή κληρονομικούς;;;
Γνωρίζουν πολύ καλά ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η πλήρης ταύτισή τους με τη
σημερινή κυβέρνηση για τον εξοβελισμό του σημερινού Διοικητή από την ΤτΕ και όσο βλέπουν να
περνάει ο χρόνος και να μην επιτυγχάνεται ο στόχος τους προσφεύγουν σε μεθόδους αντιδημοκρατικές
όπως έχουν συνηθίσει…»
Μετά όλα τα παραπάνω αντιλαμβάνεται ο κάθε συνάδελφος γιατί μια πρωτοβουλία όπως αυτή του
«υπομνήματος» που ξεκίνησε ξεκάθαρα από μέλη της συντονιστικής επιτροπής των Εν Δράσει και

παραδόθηκε στην Τράπεζα από τους ίδιους, προσπάθησαν να την εμφανίσουν ως πρωτοβουλία
«απλών» συναδέλφων!!!
Τελικά μήπως θεωρείται δικαιολογημένο όλο αυτό το σκηνικό που επιχείρησαν να στήσουν; Γιατί
πράγματι, προκύπτει εύλογα το ερώτημα, με τι θράσος θα εμφανίζονταν οι επικεφαλείς της συγκεκριμένης
παράταξης στον κ. Διοικητή να του ζητήσουν να προωθήσει το αίτημα που είχαν συμπεριλάβει στο
υπόμνημά τους όταν πριν λίγες μέρες τον συκοφαντούσαν και τον εξύβριζαν με το χειρότερο τρόπο;;;
Πρωτοβουλίες που αποσκοπούν, δυστυχώς, αποκλειστικά και μόνο, σε επικοινωνιακές
κινήσεις εντυπωσιασμού και τίποτα παραπάνω!!!

ΕΧΟΥΝ ΑΠΩΛΕΣΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Η πρωτοβουλία της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας να αποστείλει γνωμοδότηση
προς το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Συντάξεων, η οποία ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τον τρόπο
υπολογισμού των καταβλητέων συντάξεων στους ασφαλισμένους της Τράπεζας, δεν θέτει τέρμα
μόνον σε μια αδικαιολόγητη εκκρεμότητα, αλλά τερματίζει ειδικότερα την παραπληροφόρηση και τις
ανυπόστατες θεωρίες του «ειδήμονα» περί ασφαλιστικών, όταν, όλο το προηγούμενο διάστημα
εκμεταλλευόμενος την ανάγκη του κάθε συνταξιούχου, προσπαθούσε να πείσει ότι δεν ανήκουμε σε
κανένα ασφαλιστικό καθεστώς και δεν εμπίπτουμε σε κανένα ασφαλιστικό νόμο. Χρησιμοποιώντας
ταυτόχρονα διατάξεις του Ν4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) για να αποδείξει τις καινοφανείς θεωρίες
του, όταν γνωρίζουν οι πάντες και ο ίδιος διακηρύττει ότι έχουμε εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο νόμο!!!
Τελικά η γνωμοδότηση η οποία υπογράφεται από τον εισηγητή δικηγόρο της Δ/νσης Νομικών
Υπηρεσιών και από του δύο επικεφαλείς της συγκεκριμένης Διεύθυνσης (Β. Κωτσοβίλη – Θ.
Κοντοβαζαινίτη) αναφέρει συμπερασματικά: «Εν κατακλείδι, για μεν τους πριν την 1.1.1993
ασφαλισμένους της ΤτΕ που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2014 και
αποχωρούν μετά την 12.5.2016, ή έχουν αποχωρήσει από 1.1.2015 έως 11.5.2016 (εξαιρουμένων
των διατάξεων για τα κατώτερα όρια), η κύρια σύνταξή τους θα υπολογίζεται με βάση το
Καταστατικό του ΤΣΠ-ΤΕ σε συνδυασμό με τους ν.2084/1992 και 3029/2002, ενώ για τους μετά την
1.1.1993 ασφαλισμένους που αποχωρούν μετά την 12.5.2016, η κύρια σύνταξή τους θα
υπολογίζεται με βάση τον ν.3863/2010.»
Είναι ξεκάθαρο ότι εφόσον έχουμε εξαιρεθεί ως ασφαλισμένοι από τον Ν4387/2016 και από την
ένταξη ως ασφαλιστικός φορέας στον ΕΦΚΑ, διατηρούμε όλες τις προηγούμενες ασφαλιστικές διατάξεις.
Αυτό άλλωστε επικαλέστηκε πρόσφατα και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Μπαλαούρας όταν
δημοσιεύματα είχαν δει το φως αναφορικά με φωτογραφική διάταξη υπέρ του ίδιου για τη μη περικοπή της
σύνταξής του. Στη γραπτή αυτή δήλωσή του εκτός των άλλων ανέφερε: «Η μη εφαρμογή των
περικοπών του Ν.4387 / 2016 στις συντάξεις των συνταξιούχων της ΤτΕ που συνεχίζουν να
εργάζονται, λόγω του ότι η ίδια η ΤτΕ έχει την υποχρέωση καταβολής των μισθών και των
συντάξεων του προσωπικού της, σε αντίθεση με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΦΚΑ,
τη σύνταξη των οποίων εγγυάται το Ελληνικό Κράτος, δεν αφορά τη δική μου σύνταξη. Η ΤτΕ
ανήκει στο Ευρωσύστημα, ως φορέας ασφάλισής μου, με τον νόμο 3863/2010, του ΠΑΣΟΚ. Ως εκ
τούτου εφαρμόζει προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, και με βάση αυτές η δική μου
σύνταξη περικόπτεται και θα παραμείνει κομμένη κατά 70% αντί του 60% που περικόπτεται η
σύνταξη των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ που συνεχίζουν να εργάζονται.»
Η ίδια ασφαλιστική λογική επικράτησε και στη γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης. Δυστυχώς μόνον
όταν υπάρξουν τα δύσκολα ακούς και καμιά αλήθεια…
Συναδελφισσες, συνάδελφοι,
Νομίζουμε ότι έχει ξεκαθαρίσει αρκετά το τοπίο ώστε να αντιληφθείτε πλέον ότι το σύνολο των
ακραίων υποσχέσεων της συνδικαλιστικής παράταξης που υπονόμευσε την κάθε συνετή και λογική
προσπάθεια του Συλλόγου μας για την εξεύρεση λύσης, κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Το μόνο

που έχει απομείνει πλέον στον επικεφαλής της συγκεκριμένης παράταξης είναι η αποστολή εξωδίκων,
μήπως και σώσει τα προσχήματα.
Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά τα εξώδικα που απέστειλε: α) στο Διοικητή της
Τράπεζας, β) στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΤτΕ, γ) στα μέλη του Συμβουλίου Ασφάλισης, δ) στα
μέλη της εφορευτικής επιτροπής των πρόσφατων αρχαιρεσιών της ΟΣΤΟΕ, ε) στα μέλη του Προεδρείου
της Ομοσπονδίας (ΟΣΤΟΕ), στ) στο Σύλλογό μας για την τροποποίηση του καταστατικού, απέστειλε
προσφάτως και εξώδικη διαμαρτυρία στον Πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων καθότι κατά την άποψή
του τον συκοφάντησε!!! Ο επικεφαλής μιας παράταξης που τις ύβρεις και τις συκοφαντίες τις απευθύνει
προς όλους τους συνδικαλιστικούς της αντιπάλους σε καθημερινή βάση εμφανίζεται ως θιγόμενος.
Ποιος δεν έχει διαβάσει ή δεν έχει ακούσει τις αναφορές τους για τον Πρόεδρο και την τότε Γραμματέα του
Συλλόγου ότι αποτελούν «ντίλερς» των ασφαλιστικών εταιρειών και προσπαθούν να προωθήσουν, έναντι
οικονομικού οφέλους, το «Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών» στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες,
πρόθεση που τώρα προσάπτουν και στον ίδιο το Διοικητή. Ταυτόχρονα τη συγκεκριμένη ημερομηνία
που επικαλείται ο επικεφαλής των Εν Δράσει, μετά το πέρας της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου μας (17/04/2018), ο ίδιος ο δήθεν θιγόμενος εξύβρισε τον Πρόεδρο του Συλλόγου με
«πεζοδρομιακού» τύπου χαρακτηρισμούς..
Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι απειλεί ότι στην Τράπεζα θα υπάρξει παρέμβαση ΤΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ!!! Μετά από όλα αυτά έχει το θράσος να ασκεί κριτική στο ΣΥΤΕ ότι δήθεν
ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση παραπέμποντας συνδικαλιστές στον Εισαγγελέα!!!
Θα μπορούσε κανείς να αντιμετωπίσει όλα τα παραπάνω με χιουμοριστική διάθεση, αλλά οι καιροί
είναι δύσκολοι και απαιτείται σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δυστυχώς θα έλθει η στιγμή που θα
πληρώσουμε όλοι οι συνταξιούχοι αυτήν την ανεύθυνη και τυχοδιωκτική συνδικαλιστική πρακτική της
συγκεκριμένης παράταξης και ειδικότερα του επικεφαλής της.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Το Προεδρείο του Συλλόγου μας με αίσθηση ευθύνης, σοβαρότητας και ιεράρχησης των
στόχων προχωράει
στην επίλυση των θεμάτων μας, προς όφελος του συνόλου των
συνταξιούχων του χώρου μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Γοζαδίνος
Νικόλαος Αντωνόπουλος

Υ.Γ. Σας ενημερώνουμε ότι οι δικηγόροι του Συλλόγου μας έχουν ήδη καταθέσει τις πρώτες
862 αγωγές που είχαν επεξεργαστεί και θα ακολουθήσουν, σε σύντομο χρονικό διάστημα,
και οι υπόλοιπες. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αγωγών ορίστηκε η Τετάρτη
20 Ιουνίου 2018.
Μετά από ερώτημα συναδέλφων η Νομική μας Σύμβουλος μας ενημέρωσε συγκεκριμένα
ότι:
«Πράγματι είναι
δυνατόν με παρεμπίπτουσα
αγωγή
( αρ. 77 ΚΔΔ)
συμπληρωματικά να διεκδικηθούν οι μειώσεις που θα προκύψουν μετά την άσκηση
των κύριων αγωγών στα διοικητικά δικαστήρια . Η παρεμπίπτουσα αυτή αγωγή μπορεί
να κατατεθεί μέχρι 6 μέρες πριν τη συζήτηση της πρώτης αγωγής και συνεκδικάζεται με
αυτήν.
Επιπλέον σε περίπτωση που μετά την αγωγή αποφασισθεί (π.χ λόγω μεταστροφής της
νομολογίας) διεκδίκηση και λοιπών περικοπών που μέχρι σήμερα έχουν κριθεί
συνταγματικές μπορούμε να ασκήσουμε νέες αγωγές οι οποίες λόγω της συνάφειας του
αντικειμένου τους με τις ήδη κατατεθείσες αγωγές μας σχετικά με τις μειώσεις των
Ν.4051/2012 και 4093/2012 μπορούν κατόπιν αίτησης επιτάχυνσης – προτίμησης
κατ’αρθρο 127 Α ΚΔΔ να προσδιοριστούν και να συζητηθούν κατά την ίδια ημερομηνία
με τις αγωγές που καταθέτουμε τώρα.»

