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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός μας συνεχίζει να παίρνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για
την υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ, για την παύση των κρατήσεων και την
επιστροφή των αναδρομικών στους συναδέλφους.
Μ΄ αυτή τη λογική, εν όψει της συζήτησης και έγκρισης του προϋπολογισμού του
2019 στο Γ.Σ. της Τράπεζας (17.12.2018), ο Σύλλογος, σταθμίζοντας υπεύθυνα όλα
τα δεδομένα για την επίλυση του επίμαχου θέματος, απέστειλε την παρακάτω επιστολή:

Προς
Αθήνα, 30.11.2018
Τον Διοικητή, τους Υποδιοικητές και
τα λοιπά μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος
Ενόψει της εντός του μηνός Δεκεμβρίου σύγκλησης του Γενικού Συμβουλίου, στην
τελευταία προβλεπόμενη για το τρέχον έτος συνεδρία του, κατά την οποία συζητείται και
ο προϋπολογισμός του επομένου έτους, παρακαλούμε τον μεν κ. Διοικητή να
μεριμνήσει για την εγγραφή σε αυτόν πρόβλεψης των ποσών που απαιτούνται για
την εφαρμογή και στον χώρο της ΤτΕ των αποφάσεων 2287-2288/2015 της
Ολομέλειας του ΣτΕ (χορήγηση, εφεξής, προς τους δικαιούχους των ποσών συντάξεων
χωρίς τις κρατήσεις των νόμων 4051 και 4093/2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές και
επιστροφή των όχι νομίμως παρακρατηθέντων ποσών) άπαντες δε τους μετέχοντες
στο Συμβούλιο να παράσχουν τη σχετική έγκριση.
Ανεξάρτητα από τους λόγους που διατηρούν σε εκκρεμότητα το όλο ζήτημα
έχουμε την πεποίθηση ότι ο ικανός χρόνος και οι ζυμώσεις που έχουν μεσολαβήσει από
την πλήρη δικαστική του διευκρίνιση το καθιστούν υπερώριμο προς επίλυση, καθώς
μάλιστα η πάγια ευαισθησία της ΤτΕ προς τους συνταξιούχους της έχει και επί του
προκειμένου εκδηλωθεί, με την πρωτοβουλία του Διοικητή, ήδη από τις αρχές 2017, να
ζητήσει σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου. Είναι, επομένως, φανερό
ότι, ο σχηματισμός στον προϋπολογισμό έτους 2019 της απαιτούμενης για τα
ανωτέρω κονδύλια πρόβλεψης επιβάλλεται εκ των πραγμάτων, αποτελώντας
πράξη στοιχειώδους πρόνοιας.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Ι. Γοζαδίνος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ν. Αντωνόπουλος

Η διαδικασία σχηματισμού προβλέψεων για το 2019 αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την υλοποίηση της δέσμευσης του κ. Διοικητή ότι, οι κρατήσεις για
τους συνταξιούχους της ΤτΕ θα σταματήσουν όταν θα υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση στο
Δημόσιο. Δέσμευση η οποία δόθηκε στη συνάντησή του με τους Προέδρους
των δύο Συλλόγων στις 5/11/2018 (Ανακ. Νο30/6.11.2018).
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Αντιλαμβάνεστε ότι για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος για τους
συνταξιούχους του χώρου μας θα πρέπει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να
ανευρεθούν τρόποι που να δίνουν διέξοδο στο αδιέξοδο, που έχει δημιουργήσει η
ίδια η κυβέρνηση και οι παρατάξεις της μειοψηφίας του Συλλόγου μας, με τον
ανεύθυνο τρόπο που χειρίστηκαν τα θέματά μας όλο το προηγούμενο διάστημα!!!!
Συνεχίζοντας μάλιστα την ίδια πρακτική, προσπαθώντας να ξεγελάσουν άλλη
μία φορά τους συναδέλφους, εκμεταλλευόμενοι τη συναισθηματική φόρτιση όλων
μας, λόγω των εορτάσιμων ημερών των Χριστουγέννων, οι τρείς εκλεγμένοι σύμβουλοι
των παρατάξεων της μειοψηφίας (Κ. Ευσταθίου, Ε. Κωνταστανταράκη, Ι. Πετρόπουλου)
υπέγραψαν από κοινού υπόμνημα, το οποίο απευθύνουν προς το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
και ζητούν παρέμβαση για την οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων «…..με ένα

μηνιαίο συντάξιμο μισθό, με συμψηφισμό και έναντι των αναδρομικών, βάσει συμφωνίας
επιστροφής τους σε μεταγενέστερο χρόνο. ….»
Διερωτώμεθα ποιές άλλες μεθόδους θα χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να
αμβλύνουν τις εντυπώσεις στους συναδέλφους για τις ευθύνες που φέρουν οι
ίδιοι, με την καταστροφική τακτική που επέλεξαν και την υποβάθμιση του ρόλου του
Συλλόγου που επεδίωξαν με τις αντικαταστατικές πρωτοβουλίες και ενέργειές τους ;;
Ταυτόχρονα νομίζουμε ότι δεν διαφεύγουν της προσοχής κανενός οι αήθεις επιθέσεις
των δύο παρατάξεων στις πρόσφατες ανακοινώσεις τους εναντίον του Διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας, στον οποίο τώρα θέλουν να απευθυνθούμε και να ζητήσουμε τον
Χριστουγεννιάτικο «μποναμά»!!!!
Έχουμε επανειλημμένα αναφέρει ότι δεν θα ανεχθούμε τον όποιο εμπαιγμό και
εξαπάτηση των συναδέλφων με τη δημιουργία ενός επίπλαστου κλίματος ευφορίας, όταν
γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να επιλυθεί
κανένα θέμα, πέραν αυτών που έχουν συμφωνηθεί και δρομολογηθεί υπεύθυνα από
τον Σύλλογο μας.

Συνελήφθη άλλη μία φορά να κλέπτει «οπώρας»
Ο λόγος για τον επικεφαλής της παράταξης των «Εν Δράσει» συνάδελφο Κ. Ευσταθίου, ο
οποίος στην Ανακοίνωση Νο 45/14.11.2018 της παράταξης του, υπερέβη εαυτόν
παραποιώντας γεγονότα σχετικά με δύο μέλη του Γ.Σ. της ΤτΕ προσπαθώντας
άλλη μία φορά να παραπληροφορήσει τους συναδέλφους συνταξιούχους,
πρακτική που δυστυχώς έχει καταντήσει πλέον συνήθεια όλο το τελευταίο χρονικό
διάστημα. Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Τ.Ε. και ειδικότερα ο Πρόεδρος του, που συμμετέχει στο Γ.Σ.
της ΤτΕ, αναγκάστηκε με ανακοίνωση του να ξεσκεπάσει αποκαλυπτικά όλα τα
αναφερόμενα ψεύδη της συγκεκριμένης παράταξης των «Εν Δράσει» και του επικεφαλής
της.
Παραθέτουμε αποσπάσματα της σχετικής ανακοίνωσης του Σ.Υ.Τ.Ε. για τα δικά
σας συμπεράσματα.
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
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Αθήνα, 27/11/2018
Ο ΣΥΤΕ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στις ανακοινώσεις του σε θέματα διαρροών
διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων κατά τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που
συμβαίνει πρώτη φορά στην ιστορία της Τράπεζας.
Δυστυχώς δεν χρειάστηκε να περιμένουμε πολύ για να εκδηλωθεί και νέα διαρροή.
Στις 14/11/2018 στην Ανακοίνωση Νο 45 των «Εν Δράσει» του Συλλόγου Συνταξιούχων,
όπου επικεφαλής είναι ο Κ. Ευσταθίου, παρατίθεται σχεδόν αυτούσια η επιστολή
Γενικού Συμβούλου της 24/10/2018, που περιλήφθηκε στα θέματα ημερησίας διάταξης
της συνεδρίασης του Συμβουλίου στις 29/10/2018, σχετικά με το θέμα της κατάργησης
των κρατήσεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012 στις συντάξεις!
Στην ανωτέρω ανακοίνωση μάλιστα αναφέρεται ψευδώς ότι την επιστολή
υπογράφουν δύο Γενικοί Σύμβουλοι, οι ίδιοι που είχαν αποστείλει στις 19/10/2018
άλλη επιστολή. Είναι προφανές ότι ο συγγραφέας της συγκεκριμένης ανακοίνωσης
επιχειρεί κατά τη συνήθη πρακτική του να διαστρεβλώσει την αλήθεια
παρουσιάζοντας τα γεγονότα όπως τον βολεύουν, εκμεταλλευόμενος την
εμπιστευτικότητα της διαδικασίας.
……………………………
Είμαστε όμως πλέον αναγκασμένοι, προς αποκατάσταση της αλήθειας, να
προχωρήσουμε στη δημοσιοποίηση ολόκληρων των δύο επιστολών, οι οποίες
επισυνάπτονται στην παρούσα.

Από τις δύο επιστολές καθίστανται προφανή τα ψέματα που αδίστακτα
διατυπώνονται στην ανακοίνωση των Εν Δράσει, αλλά ταυτόχρονα
αναδεικνύεται η πλήρης αντιστροφή θέσεων των δύο μελών του Γενικού
Συμβουλίου μέσα σε δέκα μόλις ημέρες! Συγκεκριμένα:
1). Στην πρώτη επιστολή της 19/10/2018 οι δύο Σύμβουλοι Ν. Σκορίνης
και Δ. Σιδέρης ζητούν από το Γενικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση επί του θέματος σε
αρμονία με την γραμμή που δόθηκε στην ανακοίνωση της κομματικής Οργάνωσης
ΣΥΡΙΖΑ Τράπεζας Ελλάδος της 13/9/2018, που διανεμήθηκε στο δίκτυο της ΤτΕ μέσω της
επίσημης παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, της Συνδικαλιστικής Παρέμβασης, η οποία αποτελεί
συνιστώσα της Ενωτικής!
2). Στη δεύτερη επιστολή της 24/10/2018 ο Σύμβουλος Δ. Σιδέρης
αναιρεί την προηγούμενή του θέση και ζητεί τη σύγκληση μόνο του Συμβουλίου
Ασφάλισης, συνδέοντας τις όποιες αποφάσεις με τις εξελίξεις στο Δημόσιο,
ερχόμενος έτσι σε αντίθεση με την πάγια θέση όλων των παρατάξεων του ΣΥΤΕ, παρότι
και ο ίδιος είναι συνάδελφος.
3). Τελικά, κατά τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της 29/10/2018 όλοι
οι Σύμβουλοι, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρω, αποδέχτηκαν τη θέση
του ΣΥΤΕ, ότι το Γενικό Συμβούλιο είναι αναρμόδιο τόσο για να αποφασίσει επί του
θέματος όσο και για να ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφάλισης, καθορίζοντας
μάλιστα και την ατζέντα του.
……………………………………………………….
Οι επιστολές των δύο συμβούλων του Γ.Σ. της ΤτΕ (Ν. Σκορίνη & Δ. Σιδέρη) που
αναφέρονται παραπάνω αποστέλλονται συνημμένα με την ανακοίνωσή μας για να
αντιληφθείτε τη διαφοροποίηση της θέσης του συναδέλφου Δ. Σιδέρη.
Η παράθεση όλων των παραπάνω γεγονότων δεν αποσκοπεί στην αποκάλυψη της
προσπάθειας παραπληροφόρησης των συναδέλφων από τους επικεφαλής της παράταξης
των «Εν Δράσει», καθότι αυτό πλέον έχει γίνει αντιληπτό από όλους. Αυτό που
πραγματικά ενδιαφέρει το Σύλλογό μας είναι η ανάδειξη

όλης αυτής της

λανθασμένης απροκάλυπτης κομματικής τακτικής των δύο παρατάξεων της
μειοψηφίας, που προσπαθούν να υποβαθμίσουν το ρόλο και των δύο Συλλόγων
(Σ.Σ.Τ.Ε. & Σ.Υ.Τ.Ε.) και των θεσμικών οργάνων της Τράπεζας, βασιζόμενοι αποκλειστικά
στην πρωτοβουλία συγκεκριμένων κομματικών στελεχών τα οποία στην παρέμβαση
και μόνο των Υπουργών που τους βοήθησαν στην υπηρεσιακή τους ανέλιξη, αναίρεσαν
εντός πέντε ημερών όλα αυτά που είχαν υποστηρίξει και ταυτίστηκαν απόλυτα με την
άποψη των κομματικών ευεργετών τους.
Αυτός ο συνδικαλισμός θα πρέπει να ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ για το
συμφέρον ΟΛΩΝ μας!!!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

