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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No26
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας την Τρίτη (25/9/2018) συμπεριλήφθηκε ως πρώτο
θέμα συζήτησης «Το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ (14.9.2018) στη Θεσσαλονίκη», ώστε
να δινόταν η ευκαιρία στους εκπροσώπους της παράταξης των «Εν Δράσει» να
ανακατασκευάσουν το ψευδές σενάριο που παρουσίασαν στους συναδέλφους με την
ανακοίνωσή τους Νο41/14.9.2018, ότι « το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ αποφάσισε την
κατάργηση των περικοπών και την επιστροφή των αναδρομικών»
Παρ΄όλο που η συντριπτική πλειοψηφία των παριστάμενων συμβούλων στο Δ.Σ.
καταδίκασε

απερίφραστα

τις

συγκεκριμένες

μεθόδους

και

πρακτικές

παραπληροφόρησης των συναδέλφων, ο επικεφαλής της συνδικαλιστικής παράταξης
των Εν Δράσει, που φέρει την κύρια ευθύνη σύνταξης της παραπάνω ανακοίνωσης,
όχι μόνο συνέχισε να δικαιολογεί

απροκάλυπτα τα ίδια ψεύδη με αστείες

δικαιολογίες, αλλά προσπάθησε να αποτρέψει και την εκλεγμένη σύμβουλο της
παράταξής του συνάδελφο Κωνστανταράκη Εύα η οποία

προς τιμή της δύο φορές

ρώτησε εάν μπορεί να ζητήσει συγνώμη εκ μέρους της παράταξης της για όλα αυτά που
ψευδώς είχαν γραφτεί!!!
Δυστυχώς, στο ίδιο μήκος κύματος και «ο ακομμάτιστος» επικεφαλής της
Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας συνάδελφος Ικ. Πετρόπουλος που δεν μπόρεσε να
αρθρώσει ούτε μία λέξη για όλα αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, παρά ως
«αδέκαστος κριτής» έκρινε ότι την ευθύνη για τα γραφόμενα ψεύδη φέρει ο Πρόεδρος
και οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας του Συλλόγου μας !!!.

Διερωτώμεθα, δεν έχει

βαρεθεί να χρησιμοποιεί το ίδιο τροπάριο εδώ και κάτι χρόνια;;;
Απ΄ότι πληροφορηθήκαμε, ανέλαβε μάλιστα «εργολαβικά» μέσω συγκέντρωσης
των συναδέλφων να καλύψει όλα τα ευτράπελα που συνέβησαν από τους
ομοϊδεάτες συνεργάτες του
Στις τελευταίες ανακοινώσεις του Συλλόγου μας που αναφέραμε ξεκάθαρα την
διάψευση του κ. Διοικητή «ότι δεν ελήφθη απόφαση στο Γ.Σ. της 14/9/2018 για
την υλοποίηση της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ», έρχεται

να προστεθεί και η ανακοίνωση του Σ.Υ.Τ.Ε. Νο52/25.9.2018 όπου ο Πρόεδρος του
συμμετέχει ως μέλος στο Γ.Σ. της Τράπεζας. Σας παραθέτουμε αυτούσια τη
ανακοίνωση του Σ.Υ.Τ.Ε. για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα!!!
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Αθήνα, 25/9/2018
Τα ψεύδη και η στοχευμένη παραπληροφόρηση κατακτάνε νέα ύψη
Είναι γνωστό ότι ο ΣΥΤΕ αποφεύγει να τοποθετηθεί για θέματα που συζητούνται στο Γενικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα
καθώς απαιτούνται υπεύθυνοι και λεπτοί χειρισμοί για την επίλυσή τους. Ωστόσο, μετά τη συνεδρίαση του Γενικού
Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14/9/2018 ακολούθησε ορυμαγδός ανακοινώσεων από
τις παρατάξεις της Ενωτικής στο ΣΥΤΕ και των Εν Δράσει στο Σύλλογο Συνταξιούχων που όχι μόνο επιχειρούν να
διαρρεύσουν απόρρητες συζητήσεις που διεμήφθησαν στο Γενικό Συμβούλιο, αλλά διαστρεβλώνουν τα
γεγονότα, με αποτέλεσμα για άλλη μια φορά να προκαλούν σύγχυση στους ασφαλισμένους της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Συγκεκριμένα, στις 17/9/2018 η Ενωτική εξέδωσε την Ανακοίνωση Νο 24, όπου αναφέρει ότι στο Γενικό Συμβούλιο
δήθεν «συμφωνήθηκε ομόφωνα να δρομολογηθεί η υλοποίηση της από 3.10.2017 γνωμοδότησης του Νομικού
Συμβουλίου της Τράπεζας, σε εναρμόνιση με την επίσημη κυβερνητική θέση για επιστροφή των αναδρομικών σε
σειρά λειτουργών του Δημοσίου (ειδικά μισθολόγια)». Επιπλέον, με ανακοίνωση κομματικού χαρακτήρα η
Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ ΤτΕ επιχείρησε να μετατρέψει σε υποχείρια του κόμματος τη Διοίκηση της ΤτΕ και
τα «ανώτερα αποφασιστικά της όργανα», ζητώντας τους να άρουν στο Γενικό Συμβούλιο της 14/9/2018 τις όποιες
επιφυλάξεις τους.
Ο ΣΥΤΕ διαψεύδει κατηγορηματικά ότι το Γενικό Συμβούλιο έλαβε οποιαδήποτε σχετική απόφαση, πέραν
της μελέτης του κόστους εφαρμογής της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου, μετά τη σύμφωνη γνώμη
του κ. Διοικητή. Άλλωστε, οποιαδήποτε πρόταση για να εισαχθεί στο Γ.Σ. προς συζήτηση εκτός ημερήσιας
διάταξης, απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του κ. Διοικητή.
Ειδικότερα, για το συγκεκριμένο ζήτημα απαιτείται πρώτα η σύγκληση από τον κ. Διοικητή του Συμβουλίου
Ασφάλισης και η θετική του γνωμοδότηση προς το Γενικό Συμβούλιο και όχι το αντίστροφο. Υπενθυμίζουμε
ότι στο Συμβούλιο Ασφάλισης συμμετέχουν ο κ. Διοικητής, η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης,
ο Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού, ο Πρόεδρος και ο
Γενικός Γραμματέας του ΣΥΤΕ και ο Πρόεδρος του ΣΣΤΕ, καθώς και ο επίτροπος του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ακόμα και για καθαρά θεσμικούς λόγους το Γενικό Συμβούλιο δεν θα
ήταν δυνατόν να λάβει οποιαδήποτε απόφαση επί του θέματος, γεγονός που γνωρίζουν οι συντάκτες των
ανακοινώσεων, αλλά σκοπίμως παραπληροφορούν για πολλοστή φορά το προσωπικό.
Ας θυμηθούμε όμως τι ακριβώς έχει πραγματικά συμβεί με το συγκεκριμένο θέμα.
Μετά από προσφυγές συνταξιούχων, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε το 2015 ότι οι κρατήσεις επί
των συντάξεων που προβλέπονταν από τους νόμους 4051 και 4093 του 2012 ήταν παράνομες, έπρεπε να
σταματήσουν και να επιστραφούν αναδρομικά τα παρανόμως κρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Η απόφαση
αυτή, επίσης παρανόμως, δεν εφαρμόστηκε πουθενά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, παρά την επίτευξη
των «ματωμένων» υπερπλεονασμάτων επί τρία έτη.

Στην Τράπεζα της Ελλάδος, η Διοίκηση, μετά από πιέσεις του Συλλόγου Συνταξιούχων, με την αρωγή του ΣΥΤΕ,
έφερε το θέμα στο Νομικό της Συμβούλιο το οποίο στις 3/10/2017 γνωμοδότησε θετικά για την κατάργηση
των κρατήσεων και την επιστροφή των αναδρομικών, δικαιώνοντας τους δύο Συλλόγους.
Αν και η Τράπεζα μπορούσε να προχωρήσει μονομερώς στην υλοποίηση της παραπάνω απόφασης, η Διοίκηση
στο σύνολό της, γνωρίζοντας την αρνητική θέση της κυβέρνησης για το θέμα, εν όψη της 4ης αξιολόγησης,
δεν προχώρησε στη σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφάλισης, θέλοντας να αποφύγει μια εξαιρετικά επικίνδυνη
ρήξη με την κυβέρνηση στο ασφαλιστικό. Το θέμα συζητήθηκε στο Γενικό Συμβούλιο της 30/10/2017, όπου ο
Πρόεδρος του ΣΥΤΕ αντέτεινε στο επιχείρημα του Υποδιοικητή κ. Μητράκου ότι η παραπάνω απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας δεν εφαρμόζεται πουθενά στο Δημόσιο, το γεγονός ότι η Τράπεζα δεν υπάγεται στον
δημόσιο τομέα και οφείλει να εφαρμόζει τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων. Δυστυχώς, όλοι οι
Σύμβουλοι, πλην του Προέδρου του ΣΥΤΕ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν διοριστεί επί της
θητείας της παρούσας κυβέρνησης, καθώς και η Επίτροπος του Δημοσίου διαφώνησαν με την παραπάνω
άποψη και μάλιστα συνεχάρησαν τα μέλη της Διοίκησης που δεν προχώρησαν στην υλοποίηση της
γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου!
Επομένως:
1). Είναι τουλάχιστον αστείο, αν όχι προβοκατόρικο, οι συγκεκριμένες παρατάξεις στο χώρο και των ενεργεία
και των συνταξιούχων να προτείνουν απειλητικά το δάκτυλο, ισχυριζόμενες ότι κάθε καθυστέρηση και αναβολή
στην υλοποίηση του θέματος «πλέον θα οφείλεται σε όσους (θιασώτες της Ιδιωτικής Ασφάλισης και των μνημονίων
και συνοδοιπόρους τους) προσπαθούν να καθυστερήσουν με κάθε τρόπο και μέσο την επιστροφή της λειτουργίας
της Τράπεζας σε πλαίσια θεσμικά, αξιοκρατικά και διαφάνειας, ευελπιστώντας σε μια συμφέρουσα για τα σχέδιά
τους πολιτική αλλαγή».
2). Αν οι συνάδελφοι της Ενωτικής και των Εν Δράσει ψάχνουν για θιασώτες των μνημονίων και
συνοδοιπόρους τους, ας ρίξουν μια ματιά στη σημερινή συγκυβέρνηση και στα μνημόνια που υπέγραψε και
τόσο αποτελεσματικά εφάρμοσε, με τη διάλυση των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων.
3). Αν πάλι ψάχνουν για υπαίτιους στην αναβολή της υλοποίησης της απόφασης του Νομικού Συμβουλίου, ας
απολογηθούν πρώτα για τον ένα χρόνο, μέχρι σήμερα, καθυστέρησης της εφαρμογής της εξαιτίας των
κυβερνητικών επιφυλάξεων. Ποιους προσπαθούν να ξεγελάσουν επιρρίπτοντας τόσο τις δικές τους όσο και τις
κυβερνητικές ευθύνες στο Σύλλογο Συνταξιούχων, στο ΣΥΤΕ και στον Διοικητή, όταν με ενέργειες των παραπάνω
προχώρησε και έφτασε το θέμα στο Νομικό Συμβούλιο λαμβάνοντας θετική γνωμοδότηση;
Τώρα που επετεύχθη η έξοδος στις αγορές, δεν υπάρχει πλέον το πρόσχημα για την παρακώλυση από την
κυβέρνηση της απόφασης του ΣτΕ εκτός εάν καθυστερούν το θέμα ώστε να λυθεί από μόνο του με την πάροδο
του χρόνου, όπως με μακάβριο τρόπο επιχειρηματολόγησε για το ασφαλιστικό ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ!
…………..
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ …….
Μετά όλα τα παραπάνω, αντί να αισθανθούν την ανάγκη να απευθυνθούν
προς τους συναδέλφους και να ζητήσουν συγγνώμη για όλη αυτή την αναστάτωση
που προκάλεσαν, συνέχισαν σαν να μη συνέβη τίποτα και μας προτρέπουν να πάμε όλοι
μαζί στον συνάδελφο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Μπαλαούρα και στα μέλη της Διοίκησης
ώστε να λυθεί η εκκρεμότητα
Συμβουλίου.

της υλοποίησης της γνωμοδότησης του Νομικού

Διερωτώμεθα, εφόσον πάρθηκε απόφαση, ποιος ο λόγος όλης αυτής
της κινητοποίησης και της προσπάθειας;;;; Βεβαίως, γνωρίζουμε όλοι ότι, αυτό
που τους ενδιαφέρει πρώτιστα είναι η επικοινωνιακή πολιτική ώστε να καρπωθεί το
οποιοδήποτε πολιτικό και συνδικαλιστικό όφελος η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι
παρατάξεις τους αντίστοιχα.
Συνάδελφοι της μειοψηφίας, θα πρέπει να σταματήσετε όχι μόνο να
παραπληροφορείτε

τους

συναδέλφους

συνταξιούχους

αλλά

πολύ

περισσότερο να υποτιμάτε τη νοημοσύνη τους!!!
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη
συνάντησή του με τον κ. Διοικητή την Παρασκευή 13/7/2018 και την παράδοση
επιστολής στον ίδιο, όπου ζητούσε τη διευθέτηση του θέματος των κρατήσεων.
Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στη δέσμευση του κ. Διοικητή, ότι θα δοθούν συγκεκριμένες
απαντήσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα (Ανακοίνωση Νο24/16.7.2018).
Αναμένουμε να δοθεί απάντηση από τον κ. Διοικητή, διαφορετικά θα
επιδιώξουμε εκ νέου συνάντηση, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα από την πλευρά μας
της πλήρους και έγκυρης ενημέρωσης των συναδέλφων για το σημαντικό θέμα που
αφορά όλους μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Υ.Γ. Θα αποσταλεί από το αρμόδιο Τμήμα Παροχής Συντάξεων ανακοίνωση όπου θα
αναφέρει αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της
οικονομικής ενίσχυσης των πυρόπληκτων συναδέλφων συνταξιούχων.
Ταυτόχρονα σας ενημερώνουμε ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας
στην συνεδρίαση της 25ης Σεπτεμβρίου 2018 έλαβε απόφαση να ενισχύσει
επιπρόσθετα τους συναδέλφους που έχουν υποστεί ζημιά από τις πυρκαγιές μέσω
του λογαριασμού Αλληλεγγύης. Θα απαιτηθούν τα ίδια δικαιολογητικά που θα
καταθέσουν στο τμήμα παροχής συντάξεων για την χορήγηση της οικονομικής
ενίσχυσης.

