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Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No28 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Μετά το μαζικό κύμα που δημιουργήθηκε από συνταξιούχους που καταθέτουν 

προσφυγές διεκδίκησης δώρων και αναδρομικών στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ με αφορμή την 

πρόσφατη δικαστική δικαίωση συνταξιούχου από τη Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση προσπαθεί 

απεγνωσμένα μέσω απαράδεκτων δηλώσεων των αρμόδιων υπουργών της (Αχτσιόγλου και 

Πετρόπουλου) να αποτρέψει τους συνταξιούχους από το να κάνουν προσφυγές γιατί 

«χαλάνε τα λεφτά τους χωρίς λόγο» όπως ισχυρίζονται!!! 

 Οι μόνοι που δεν έχουν καταλάβει απολύτως τίποτα είναι οι συνάδελφοι των Εν 

Δράσει που κατά την άποψή τους «για όλα φταίει» το Προεδρείο του Συλλόγου «που αρνείται 

να υλοποιήσει τώρα την τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ» όπως συνεχίζουν να επικαλούνται… 

 Δυστυχώς για τους ίδιους η ανακοίνωση του ΣΥΤΕ Νο54/23.10.2018 έρχεται να 

αποκαλύψει για άλλη μια φορά τις πραγματικές προθέσεις του επικεφαλής της παράταξής 

τους που υποκρύπτει το περιεχόμενο της συνομιλίας του με τον κ. Διοικητή από τους 

συναδέλφους  καθαρά για πολιτικές και συνδικαλιστικές σκοπιμότητες…  

 

Σας παραθέτουμε αυτούσιο απόσπασμα από την ανακοίνωση του ΣΥΤΕ  

για τα δικά σας συμπεράσματα. 

    

 

 

 

 

Αθήνα, 23/10/2018 

 

 

 

…………. 

 

Πλειοδοτούν σε λαϊκισμό και επενδύουν στη σύγχυση…  
 

Την ώρα που η επίθεση στην Τράπεζα κλιμακώνεται με στοχευμένα δημοσιεύματα και διαρροές και 

ενώ ο ΣΥΤΕ προσπαθεί να προστατέψει το κύρος της Τράπεζας και να επιλύσει  σοβαρά θέματα 

που αφορούν στους συναδέλφους, μεταξύ των οποίων και σημαντικές πτυχές του ασφαλιστικού, για 

ακόμα μια φορά η Ενωτική πλειοδοτεί σε λαϊκισμό και επενδύει στη σύγχυση των συναδέλφων, 
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επιχειρώντας να συκοφαντήσει τον ΣΥΤΕ. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση Νο 25/18.10.2018 

αναφέρει: 

«Αναρωτιόμαστε όμως, πόσο πολύ θέλουν τη δικαίωση των συναδέλφων συνταξιούχων μας, όταν 

από τις 14/9/2018 που ομολογούν πως αποφασίσθηκε η μελέτη του κόστους εφαρμογής της 

Γνωμοδότησης του Ν.Σ., δεν έχουν ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφάλισης, πριν το 

ερχόμενο Γενικό Συμβούλιο της 29/10/2018, ούτε καν την εγγραφή του θέματος στην Ημερήσια 

Διάταξη του Γενικού Συμβουλίου!!» 

Τα γεγονότα όμως για μία ακόμα φορά τους διαψεύδουν, καθώς τα μέλη του Συμβουλίου 

Ασφάλισης που προέρχονται από τον ΣΥΤΕ και τον ΣΣΤΕ με επιστολή τους προς τον κ. Διοικητή 

στις 16/10/2018 (δηλαδή, δύο ημέρες πριν την ανακοίνωση της Ενωτικής), η οποία επισυνάπτεται 

στο τέλος της παρούσας, ζήτησαν τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφάλισης με σκοπό τη λήψη της 

σχετικής απόφασης. Η απόφαση για την αποστολή της επιστολής ελήφθη μετά την προσωπική 

διαβεβαίωση του συναδέλφου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Μπαλαούρα προς τον Προέδρο του ΣΥΤΕ 

σε συνάντηση που είχαν στις 11/10/2018, ότι πλέον δεν θα προβληθούν κωλύματα από την 

πλευρά της κυβέρνησης στο θέμα εφαρμογής της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της 

Τράπεζας. 

Από τις παραπάνω ενέργειες είναι φανερό ότι ο ΣΥΤΕ προχωρά στην επίλυση του θέματος με πολύ 

προσεκτικά βήματα, καθώς διαφαίνεται ότι οι κυβερνητικές ενστάσεις για την εφαρμογή των 

αποφάσεων του ΣτΕ εξακολουθούν να ισχύουν… 

Μάλιστα, σε χθεσινές δηλώσεις του ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Πετρόπουλος στον ραδιοσταθμό 

news24/7, προέτρεψε με κυνικό τρόπο τους συνταξιούχους «να μην κάνουν προσφυγές για 

επιστροφή αναδρομικών γιατί χαλάνε λεφτά χωρίς λόγο». Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι 

«Υπάρχει μεγάλη πλάνη. Οι προσδοκίες που καλλιεργούνται είναι παραπλανητικές. Οι αγωγές δεν 

είναι λύση. Είναι μεγαλύτερο από 9 δισ το κόστος από την επιστροφή αναδρομικών στους 

συνταξιούχους. Το ΣτΕ έχει πει ότι η θετική απόφαση δεν θα ισχύσει για όλες τις προσφυγές και δεν 

θα έχουν αναδρομική ισχύ.» 

Εκτός αυτού, είναι τυχαίο ότι ο συνταξιούχος καθοδηγητής της Ενωτικής σιωπά ένοχα για το 

περιεχόμενο της συνομιλίας του με τον κ. Διοικητή, στο περιθώριο των εγκαινίων της έκθεσης 

φωτογραφικών έργων του Κ. Μεγαλοκονόμου στο Μουσείο της Τράπεζας στις 17/10/2018, καθώς η 

δημοσιοποίηση των λόγων του κ. Διοικητή έρχεται σε αντίθεση με τις κατά καιρούς πομφόλυγές του 

και την φενάκη που έχει πλάσει, προφανώς θεωρώντας ότι οι ασφαλισμένοι της Τράπεζας έχουν 

υποστεί λοβοτομή; 

Αληθεύει ότι ο κ. Διοικητής του ανέφερε, παρουσία συναδέλφων, συγκεκριμένο ανώτατο 

κυβερνητικό παράγοντα, ο οποίος προσφάτως του εξέφρασε τις έντονες αντιρρήσεις του 

σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ;;; Μέχρι πότε θα συνεχίσει να 

συγκαλύπτει τις κυβερνητικές ευθύνες; 

Συνάδελφοι,  

Ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι την ώρα που ο Σύλλογος προσπαθεί για την επίλυση των 

θεμάτων μας με λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς, σεβόμενος την καταστατική νομιμότητα 

της Τράπεζας, σε ένα εξαιρετικά ρευστό και συχνά εχθρικό περιβάλλον, κάποιοι το μόνο που 

επιδιώκουν είναι η μετακύλιση των κυβερνητικών ευθυνών για την μη εφαρμογή των αποφάσεων 

του ΣτΕ στον ΣΥΤΕ και στον ΣΣΤΕ. Εκείνο που δεν έχουν καταλάβει είναι ότι οι συνάδελφοι 

έχουν και αντίληψη και κρίση και απομονώνουν ολοένα και περισσότερο εκείνους που 

επιχειρούν να τους εμπαίξουν. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 



 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

  

Ο Σύλλογός μας παρότι γνωρίζει και το γενικότερο αρνητικό κλίμα που επικρατεί 

για την υλοποίηση των συγκεκριμένων αποφάσεων του ΣτΕ, αποφάσισε μέσω του εκπροσώπου 

του στο Συμβούλιο Ασφάλισης να αποστείλει επιστολή στον κ. Διοικητή για τη σύγκλησή 

του, λαμβάνοντας υπόψη τις διαβεβαιώσεις του συναδέλφου Μ. Μπαλαούρα, βουλευτή του 

ΣΥΡΙΖΑ, στον Πρόεδρο του ΣΥΤΕ ότι «δεν θα προβληθούν κωλύματα από την πλευρά της 

κυβέρνησης στο θέμα της εφαρμογής  της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου 

της Τράπεζας» όπως ανέφερε. Βεβαίως το γεγονός ότι για πρώτη φορά ενημέρωσε θεσμικά 

όργανα του ΣΥΤΕ συνετέλεσε στο να παρθεί και η ανωτέρω απόφαση… 

 

Η επιστολή των εκπροσώπων των δυο Συλλόγων στο Συμβούλιο Ασφάλισης: 
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Αρ. Πρωτ. Σ.Υ.Τ.Ε. : 192 
Αρ. Πρωτ. Σ.Σ.Τ.Ε. : 301 

    Αθήνα, 16/10/2018 
 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου Ασφάλισης» 

Κύριε Διοικητά, 

Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ’ αριθμόν 2287 – 2288/2015 αποφάσεις 

της έκρινε τους Νόμους 4051/2012 και 4093/2012 ως αντισυνταγματικούς και παράνομους.  

Επίσης, το Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας στη συνεδρίαση της 3/10/2017 ομοφώνως 

γνωμοδότησε ότι «η Τράπεζα θα μπορούσε να ικανοποιήσει το αίτημα των συνταξιούχων της 

για άρση των περικοπών στις κύριες και επικουρικές συντάξεις που επιβλήθηκαν με τους νόμους 

4051/2012 και 4093/2012 καθώς και για την επιστροφή των συναφώς παρακρατηθέντων ποσών 

αλλά μόνο για το μετά την 11/6/2015 χρόνο.» 

http://www.sste.gr/


Παρακαλούμε όπως συγκαλέσετε το Συμβούλιο Ασφάλισης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του 

άρθρου 37Α του Καταστατικού της Τράπεζας, για τη λήψη απόφασης εναρμονισμένης με τις ως 

άνω αποφάσεις του ΣτΕ.  

 
Με τιμή 

 
Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφάλισης 

 
Ευάγγελος Γερανιωτάκης 
Πρόεδρος Σ.Υ.Τ.Ε. 
 
Παύλος Θεοτοκάτος 
Γενικός Γραμματέας Σ.Υ.Τ.Ε. 
 
Ιωάννης Γοζαδίνος 
Πρόεδρος Σ.Σ.Τ.Ε. 
 

Θεωρούμε ότι μετά την αποστολή της παραπάνω επιστολής είναι πλέον ολοφάνερη η 

πλήρης αναξιοπιστία του επικεφαλής των Εν Δράσει που κατέβαλε ειδικότερη προσπάθεια όλο 

το προηγούμενο διάστημα να παραπληροφορεί τους συναδέλφους ότι δεν αποστέλλουμε 

ούτε καν επιστολή για τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφάλισης. Άλλωστε σας 

υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ακολουθεί αυτήν την τακτική. 

 Στο τελευταίο Δ.Σ. του Συλλόγου μας (25/09/2018) ο εν λόγω συνάδελφος ανέφερε 

μεταξύ άλλων τα εξής: «… Εγώ ακολουθώ τη δική μου (πολιτική). Εγώ λέω, η 

πλειοψηφία αυτών που σηκώθηκαν και έβαλαν το θέμα στο Γενικό Συμβούλιο, ο 

Στεργιούλης που υπονοείς…….. δεν είναι ένας. Είναι εφτά στο Γενικό Συμβούλιο. 

Μαζί με τον Μητράκο. Μισό λεπτό, άκουσέ με, ρε συνάδελφε. Η πλειοψηφία σήμερα, 

ιδιαίτερα μετά τον Σιδέρη που έγινε Γενικός Σύμβουλος, έχει τη δυνατότητα, ως 

πλειοψηφία, τώρα ο Διοικητής δεν λέει όχι, εσείς δε λέτε όχι, ο Γερανιωτάκης δε λέει 

όχι. Όλοι ομόφωνα είναι τώρα. Τώρα αυτοί που παλιά λέγανε όχι, και μπορεί να λέτε 

αλήθεια, τώρα λένε ναι. Τι θα κάνουμε; Θα τους πετάξουμε τώρα; Ή θα πάμε 

πρακτικά, πρακτικά, όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε…»  

 Η αναξιοπιστία του και ο προκλητικός τρόπος του δεν έχουν όρια. Τελικά, για πρώτη 

φορά, συμφωνεί ότι δεν είχαν αποδεχθεί στο παρελθόν οι Γενικοί Σύμβουλοι την πρόταση 

του Προέδρου του ΣΥΤΕ για την υλοποίηση της γνωμοδότησης του Ν.Σ. και φθάνει ακόμα και 

στο σημείο να κατηγοριοποιήσει επίσημα τους Γενικούς Συμβούλους της Τράπεζας!!! 

Θεωρούμε ότι αυτού του τύπου ο συνδικαλισμός θα πρέπει κάποτε να ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ προς 

όφελος όλων μας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


