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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 34 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31/01/2019 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Την Πέμπτη 31/1/19 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και ο Πρόεδρός του ενημέρωσε 

διεξοδικά τους συμβούλους όλων των παρατάξεων για το τι ακριβώς διημείφθη στη συνεδρίαση του 

Συμβουλίου Ασφάλισης της 28/1/19.  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ξεκινώντας την τοποθέτησή του έκανε μια σύντομη αναδρομή στο 

πρόσφατο παρελθόν , ώστε να υπενθυμίσει στους συμβούλους ότι η λογική της ταύτισης με το 

Δημόσιο σχετικά με την παύση των μνημονιακών κρατήσεων στην ΤτΕ ετέθη για πρώτη φορά 

από τον Υποδικοικητή κ. Μητράκο στη συνάντηση του Νοεμβρίου του 2018 με τους 

εκπροσώπους των δύο Συλλόγων όπου μάλιστα είχαν υπάρξει έντονες αντιδράσεις. Δεν είχαμε 

ίσως κατανοήσει τότε  ότι ο συσχετισμός της Τράπεζας με το Δημόσιο δεν ήταν μια απλή σκέψη του 

κ. Υποδιοικητή αλλά δέσμευσή του προς τα μέλη της Κυβέρνησης που είχαν παρέμβει εκείνο 

το χρονικό διάστημα για την αποτροπή της υλοποίησης της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου 

της ΤτΕ.  

Στη συνέχεια όπως μας ενημέρωσε ο σύμβουλος νομισματικής συν. Δ. Σιδέρης στην 

επιστολή που απέστειλε 24/10/2018 ως πρότασή του προς το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ αναφέρει 

συγκεκριμένα: «Στη συνεδρίαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2018, μετά από πρόταση του Γενικού 

Συμβουλίου συζητήθηκε διερευνητικά το ζήτημα της κατάργησης των κρατήσεων που γίνονται 

στους συνταξιούχους της Τράπεζας καθώς και της επιστροφής των αναδρομικών που προκύπτουν. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση το Γενικό Συμβούλιο εξέφρασε τη βούλησή του να δρομολογηθεί η 

επίλυση του ζητήματος σε αρμονία με τις εξελίξεις στο δημόσιο».  

Αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρεται στην επίμαχη συνεδρία του Γ.Σ. της Θεσσαλονίκης όπου ο 

επικεφαλής των Εν Δράσει θεώρησε τότε ότι υπήρξε η κατάλληλη ευκαιρία για να 

παραπληροφορήσει άλλη μια φορά τους συναδέλφους ότι δήθεν ελήφθη απόφαση από το 

Συμβούλιο και να μοιράσει άλλη μια φορά «λεφτά»!!! 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η δέσμευση Μητράκου καθίσταται πλέον και απόφαση του Γ.Σ. της 

ΤτΕ!!! 

Η λογική αυτή ανατρέπεται δυστυχώς επί το δυσμενέστερο μετά τις παρεμβάσεις δύο 

οικονομικών υπουργών της Κυβέρνησης και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των δύο 
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παρατάξεων του Συλλόγου μας (Εν Δράσει  - Αναγ. Πρωτοβουλία), όπου παραπληροφορώντας 

ορισμένα από τα μέλη του Γ.Σ. τα ώθησε στην αντιθεσμική αντιμετώπιση του θέματος με 

αρνητικά αποτελέσματα όπως φαίνεται από την άποψη που τελικά υιοθέτησε το Γ.Σ. στη συνεδρία 

του στις 29/10/2018 και η οποία παρουσιάζεται παρακάτω (Ανακ. Νο29/1.11.2018) 

«Το Γενικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι το όργανο που είναι αρμόδιο για να εισηγείται 

θέματα κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού είναι το Συμβούλιο Ασφάλισης. Σε κάθε 

πάντως περίπτωση το Γενικό Συμβούλιο εκτιμά ότι το υπό κρίση θέμα μπορεί να 

αντιμετωπισθεί συνολικά σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο Σύμβουλος Ε. Γερανιωτάκης ζήτησε η 

Τράπεζα να προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της 

Επικρατείας». 

 

Όπως αντιλαμβάνεται ο κάθε συνάδελφος με τη σχετική διατύπωση στην απόφαση ότι «το 

θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί συνολικά σε μεταγενέστερο χρόνο» θα μπορούσε 

ενδεχομένως  να παραπεμφθεί στις καλένδες. Αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο που υπέκρυπτε η νέα 

εξέλιξη οι Πρόεδροι των δύο Συλλόγων πραγματοποίησαν συνάντηση με τον κ. Διοικητή στις 

5/11/2018, όπου έθεσαν εκ νέου το ζήτημα της παύσης των μνημονιακών κρατήσεων και ο κ. 

Διοικητής δεσμεύτηκε ότι οι κρατήσεις για τους συνταξιούχους της ΤτΕ θα σταματήσουν όταν θα 

υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση στο Δημόσιο (Ανακ. Νο30/6.11.18). Επαναφέραμε δηλαδή τη λύση 

του θέματος σε χρονικό διάστημα ελεγχόμενο και δεν αφήσαμε να παραπεμφθεί στο απώτερο 

μέλλον.  

Όταν πληροφορηθήκαμε ότι ο ΕΦΚΑ  όπου είναι ενταγμένο ασφαλιστικά το Δημόσιο 

κατέβαλε τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2019 στις 21 Δεκέμβρη 2018, αναζητήσαμε ενημερωτικά 

συντάξεων για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε συγκεκριμένα ότι στις συντάξεις των 

Δημοσίων δεν υφίσταντο πλέον κρατήσεις μνημονιακών νόμων. Δυστυχώς για πρώτη φορά στα 

χρονικά δεν αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά των συντάξεων και ο ΕΦΚΑ με εγκύκλιο 

ενημέρωνε τους συνταξιούχους του ότι τα εκκαθαριστικά τους θα αναρτηθούν από 15-19 Γενάρη. 

Έχουν ήδη καταβληθεί οι συντάξεις Φεβρουαρίου (25/1/2019) και ακόμη δεν έχουν αναρτηθεί τα 

εκκαθαριστικά του προηγούμενου μήνα!!! 

Βλέποντας το θέατρο αυτό του παραλόγου και γνωρίζοντας τη σκοπιμότητα που 

υποκρύπτεται από πλευράς  Κυβέρνησης με τη μη κοινοποίηση των εκκαθαριστικών οι εκπρόσωποι 

των δύο Συλλόγων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφάλισης (Ε. Γερανιωτάκης, Π. Θεοτοκάτος, 

Ι. Γοζαδίνος) απέστειλαν επιστολή προς τον κ. Διοικητή με θέμα τη «Σύγκληση Συμβουλίου 

Ασφάλισης». 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 28/01/2019 

Ο κ. Διοικητής τηρώντας στο ακέραιο τη δέσμευσή του προς τους Προέδρους του ΣΥΤΕ και 

ΣΣΤΕ, συγκάλεσε υπό την προεδρεία του τη Δευτέρα 28/1/19 το Συμβούλιο Ασφάλισης (Ανακ 

Νο33/28.1.19). 



Σχετικά με το θέμα της άρσης των κρατήσεων το εισηγητικό σημείωμα του αρμόδιου Δ/ντη 

Νομικών Υπηρεσιών κ. Β. Κωτσοβίλη προς το Συμβούλιο Ασφάλισης περιοριζόταν αποκλειστικά και 

μόνο στην άρση των δύο νόμων (4051/12 & 4093/12) και στην γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβουλίου της ΤτΕ την οποία είχε μάλιστα συνημμένη, καμία απολύτως νύξη για ΕΦΚΑ. Η 

κυβερνητική Επίτροπος λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση παίρνοντας το λόγο ανέφερε 

συγκεκριμένα: «Υπάρχουν από τον Οκτώβριο οδηγίες από το Υπουργείο ότι δεν 

εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του ΣτΕ παρά μόνον κατόπιν τελεσίδικης απόφασης για τον 

κάθε ένα ξεχωριστά. Οι νόμοι μπορεί να έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί αλλά όχι ανίσχυροι» 

συμπλήρωσε η Επίτροπος. 

Άλλη μια φορά η κυβερνητική Επίτροπος, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης του αρμόδιου 

Υπουργείου, έρχεται να διαψεύσει πανηγυρικά τους δύο επικεφαλείς των παρατάξεων της 

μειοψηφίας για τα ψεύδη που ξεστομίζουν στους συναδέλφους ότι δήθεν η Κυβέρνηση ικανοποιεί 

τις αποφάσεις του ΣτΕ και επιστρέφει τις κρατήσεις και τα αναδρομικά σε διάφορους 

κλάδους συνταξιούχων!!! Δεν έχει επιστρέψει για τις συγκεκριμένες αποφάσεις που μας αφορούν 

ούτε ένα ευρώ παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις δικαστικών προσφυγών που έχουν 

τελεσιδικήσει για συγκεκριμένους συνταξιούχους. 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και διευκρινήσεων που παρέσχε η κυβερνητική Επίτροπος, ο κ. 

Διοικητής ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφάλισης ζήτησε ειδικώς να ενημερωθεί από την 

Επίτροπο εάν μετά την 1/1/2019 το Υπουργείο και ο ΕΦΚΑ έχουν άρει τις περικοπές που 

επιβλήθηκαν στους συνταξιούχους με τους νόμους 4051/12 και 4093/12, καθότι υπάρχει 

δέσμευση δική του προς τα μέλη του Γ.Σ. της ΤτΕ ότι θα ακολουθήσουμε στο θέμα αυτό τη 

συμπεριφορά του Δημοσίου όπως ανέφερε ο ίδιος. Η κυβερνητική Επίτροπος δήλωσε ότι δεν το 

γνώριζε και επιφυλάχθηκε να το πληροφορηθεί. Ο κ. Διοικητής ζήτησε την αναβολή της 

απόφασης για την άρση από 1/1/2019 των περικοπών, προκειμένου η κυβερνητική Επίτροπος να 

πληροφορηθεί και να επιβεβαιώσει προς το Συμβούλιο, εάν πράγματι το Υπουργείο και ο ΕΦΚΑ δεν 

εφαρμόζει τις κρατήσεις των νόμων 4051/12 και 4093/12.  

Η Επίτροπος ενώ είχε δεσμευτεί να απαντήσει, μετά την μετάβασή της στο Υπουργείο απέστειλε 

email προς το αρμόδιο τμήμα της Τράπεζας ότι «εκ παραδρομής απεδέχθη ότι θα πρέπει να 

ενημερώσει το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης της Τράπεζας καθότι εκ του νόμου δεν 

απορρέει δική της υποχρέωση, οπότε να υποβληθεί αρμοδίως από την Τράπεζα στο 

Υπουργείο σχετικό ερώτημα για αυτό που θέλει η Τράπεζα να πληροφορηθεί». 

Αντιλαμβάνεστε ότι με την επιστροφή της στο Υπουργείο εκ των πραγμάτων άλλαξε άποψη και 

δυσκόλεψαν τα πράγματα… 

Μετά την κυκλοφορία των ανακοινώσεων των δύο Συλλόγων για όλα αυτά τα κωμικοτραγικά 

που συνέβησαν στο Συμβούλιο Ασφάλισης και μετά τις δηλώσεις της Επιτρόπου, οι θεματοφύλακες 

της κυβερνητικής πολιτικής στην ΤτΕ αντελήφθησαν τις σοβαρές ευθύνες που φέρει η 



Κυβέρνηση και ειδικότερα το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε προσπαθώντας να μετριάσουν τις 

εντυπώσεις ενημέρωσαν πλημμελώς τον αρμόδιο Υφυπουργό και τον παρότρυναν να 

αποστείλει επιστολή, ώστε να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα που υπήρχε στο σύνολο των 

συνταξιούχων και εργαζομένων της ΤτΕ. Το περιεχόμενο της επιστολής βέβαια που απεστάλη δεν 

είχε απολύτως καμία σχέση με τα γραφόμενα των δύο ανακοινώσεων των δύο Συλλόγων καθότι 

αναφερόταν στη σχετική εγκύκλιο που είχε κυκλοφορήσει στις 19/3/2018 και εξαιρούσε τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ από τις προβλέψεις του αρθρ.20 του Ν4387/16, σε περίπτωση που 

εργάζονταν μετά τη συνταξιοδότησή τους. Κατά τα κοινώς λεγόμενα «από την Πόλη έρχομαι και 

στην κορφή καν’ έλα». Όσο και να προσπαθούν τα φερέφωνα της Κυβέρνησης να δώσουν άλλη 

ερμηνεία στη σχετική αναφορά της εγκυκλίου δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει. 

Όσον αφορά τα γραφόμενα των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας και ειδικότερα στην 

ανακοίνωση Νο31/1.2.2019 όπου ο επικεφαλής της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας ως 

«κυβερνητικός εκπρόσωπος» προσπαθεί να εμφανίσει ότι όλα καλώς έγιναν από το 

Υπουργείο, τον Υπουργό και την κυβερνητική Επίτροπο και μάλιστα αναφέρει ότι δεν είμαστε σε 

θέση να κατανοήσουμε όλοι οι υπόλοιποι την τόσο ξεκάθαρη θέση του Υπουργού στη σχετική 

επιστολή. Το μόνο που μπορούμε να του προτείνουμε είναι να μην  συνεχίσει να εκτίθεται και να 

εξευτελίζεται με αυτόν τον απροκάλυπτο τρόπο. Θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο συνάδελφος 

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Μπαλαούρας , ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση του Συλλόγου 

για την κοπή της πίτας του Παραρτήματος Πύργου την Κυριακή 3/2/2019, παίρνοντας το λόγο 

παρόντων  25 περίπου συναδέλφων μετά των οικογενειών τους και του εκλεγμένου Διοικητικού 

Συμβούλου που συμμετείχε στην εκδήλωση ανέφερε συγκεκριμένα: α) «Η στάση της Επιτρόπου 

στο Συμβούλιο ήταν απαράδεκτη, δημιούργησε πρόβλημα που δεν έδωσε απαντήσεις σε απλά 

ερωτήματα, θα έπρεπε να ήταν ενημερωμένη. Θα ζητήσω από τον Υπουργό την αντικατάστασή 

της.» β) «Θα ζητήσω από τον Υπουργό κ. Πετρόπουλο να αποστείλει εκ νέου επιστολή πιο 

διευκρινιστική και κατανοητή επί του συγκεκριμένου θέματος καθότι η προηγούμενη δεν με 

κάλυψε» γ) «Μίλησα δυο φορές προσωπικά στον Διοικητή κ. Στουρνάρα και του είπα ότι μπορεί να 

προχωρήσει στη διευθέτηση των κρατήσεων».  

Ο συνάδελφος Μπαλαούρας με γνώμονα τη λογική και τη σοβαρότητα που απαιτείται σε 

αυτές τις περιπτώσεις δεν προσπάθησε να επιρρίψει ευθύνες για αυτό το θέμα στους δύο 

Συλλόγους, όπως επεδίωξαν ανεύθυνα να πράξουν οι δύο παρατάξεις της μειοψηφίας, αλλά 

περιορίστηκε στις ευθύνες που απορρέουν από την κυβερνητική Επίτροπο.  

Μετά όλα τα παραπάνω προτείνουμε στις δύο παρατάξεις της μειοψηφίας να σταματήσουν 

όλη αυτή την κινδυνολογία και  παραπληροφόρηση των συναδέλφων και να προσπαθήσουν 

και αυτοί να αποσταλεί εσπευσμένα απάντηση από τον κ. Υπουργό  ώστε να προχωρήσουμε 

στην επίλυση του θέματος που εκκρεμεί. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


