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Ανακοίνωση Νο 2 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με τη σύγκλιση των συμβούλων των συνδυασμών «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και «ΔΕΚΣ» 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12/04/2019  η συγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου σε 

σώμα ως ακολούθως: 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   : Γοζαδίνος Ιωάννης 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Κλητοράκη – Πούλια Ελένη 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  : Αντωνόπουλος Νικόλαος 

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αβαγιανός Αθανάσιος 

ΤΑΜΙΑΣ    : Χαϊδούτης Στυλιανός 

ΜΕΛΟΣ    : Πέτρου Παναγιώτης 

«     : Καλλέργης  Δημήτριος 

  

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι συνάδελφοι: Ευσταθίου Κωνσταντίνος, 

Βαξεβανάκη Ιουλία, Πετρόπουλος Ίκαρος και Βαμβακούσης Ιωάννης. 

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Βασικές παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για το σχηματισμό του Προεδρείου του Συλλόγου 

μας ήταν η επιδίωξή μας να υπάρξει  μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα  στη λειτουργία του Σωματείου 

στον τρόπο της αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως συνταξιούχοι  και η 

αξιοποίηση των ήδη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του Προεδρείου. 

 Ταυτόχρονα σεβόμενοι την επιθυμία των συναδέλφων που εκφράστηκε με την ψήφο τους  

στις πρόσφατες εκλογές του Συλλόγου μας στις 28/3/2019 όπου απέδωσε εκλογικά για τις δύο 

συγκεκριμένες παρατάξεις (Δημοκρατική Συνεργασία – ΔΕΚΣ)  τα υψηλά ποσοστά ( 62,20% )  που 

είχαν συγκεντρώσει αθροιστικά και την προηγούμενη διετία, υιοθετώντας την  πολιτική τους και την 

πρακτική τους στη δύσκολη περίοδο που διανύσαμε. Αντίθετα αποδοκίμασε άλλη μια φορά τις 

παρατάξεις που όχι μόνον δεν προσέφεραν τίποτα ουσιαστικό στην επίλυση των θεμάτων που 

απασχολούσαν τους συνταξιούχους αλλά προσπάθησαν να υπονομεύσουν κάθε προσπάθεια 

του Προεδρείου για την εξεύρεση συγκεκριμένης λύσης. 

http://www.sste.gr/


 Εκτός όλων των παραπάνω ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε στους 

εκπροσώπους των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας (Εν Δράσει – Αναγεννητική Πρωτοβουλία) τη 

συγκεκριμένη τακτική που είχαν υιοθετήσει όλη την προηγούμενη διετία παραβιάζοντας κάθε έννοια 

συνδικαλιστικής δεοντολογίας και το καταστατικό του Συλλόγου μας, προσπαθώντας με τρόπο 

αντιδημοκρατικό να επιβάλλουν τις απόψεις τους στην πλειοψηφία του Δ.Σ. 

 Αντίθετα για τον εκπρόσωπο της ΕΣΑΚ-Σ που δεν συμμετείχε όλα τα τελευταία χρόνια στο Δ.Σ.. 

και δεν θα μπορούσε κανείς να επικαλεσθεί παρόμοιες συμπεριφορές ήταν θέμα δικής του επιλογής 

εάν θα συμμετείχε στο Προεδρείο του Συλλόγου μας. Ο συνάδελφος της ΕΣΑΚ-Σ απέρριψε τόσο την 

πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. ,καθότι δεν συμμετείχαν όλες οι παρατάξεις στη συγκρότηση του 

Προεδρείου, όσο και την πρόταση του επικεφαλής των Εν Δράσει για προγραμματικό Προεδρείο. Η 

πρόταση του επικεντρωνόταν στη συγκρότηση ενός λειτουργικού Προεδρείου και μόνον. 

 Με αφορμή την παραπάνω πρόταση του εκπροσώπου της ΕΣΑΚ-Σ οφείλουμε να 

υπογραμμίσουμε ότι το Προεδρείο που συγκροτήθηκε είναι πράγματι λειτουργικό και 

υπενθυμίζουμε ότι: Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

κατά πλειοψηφία ή ομοφώνως, οπότε ο κάθε εκλεγμένος σύμβουλος θα αποδεικνύει έμπρακτα 

το ενδιαφέρον του για την επίλυση των προβλημάτων των συνταξιούχων.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2019-2021 

 

 Την Τρίτη 16 Απριλίου συνεδρίασε εκ νέου το διοικητικό μας Συμβούλιο και εξέτασε τη σημερινή 

συγκυρία για τις συντάξεις μας και το εισόδημά μας γενικότερα,  οριοθετώντας ταυτόχρονα τις 

βασικές κατευθύνσεις της δράσης του Συλλόγου μας  για τη διετία 2019-2021. 

 Διασφάλιση των συνταξιοδοτικών δεδομένων για τους ασφαλισμένους του χώρου μας. Οι 

δραματικές περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα καθώς και η άγρια φοροεπιδρομή 

δεν αφήνει τα περιθώρια να θεωρήσουμε ότι όλα είναι δεδομένα. Οι εξελίξεις για τους 

συνταξιούχους της Εθνικής σχετικά με το ταμείο επικουρικής τους σύνταξης (ΛΕΠΕΤΕ) θα 

πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ώστε να παρακολουθεί με 

ιδιαίτερη προσοχή όλες αυτές τις αρνητικές εξελίξεις και να έχει τη δυνατότητα έγκαιρης 

παρέμβασης για τη διασφάλιση των κατακτήσεων των ασφαλισμένων της ΤτΕ. 

 Οριστική επίλυση του θέματος της παύσης των κρατήσεων των Ν4051 &4093/12. Μετά την 

απαράδεκτη παρέμβαση (Τρίτη κατά σειρά) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. 

Γιώργου Χουλιαράκη, ο οποίος μέσω της Κυβερνητικής Επιτρόπου που συμμετέχει στο Γενικό 

Συμβούλιο της Τράπεζας απείλησε να θέσει  θέμα νομιμότητας και ζήτησε την  αναβολή της 

απόφασης  που αφορά στην παύση των κρατήσεων επί των συντάξεων των Ν4051  4093/12. 

Θέμα που είχε συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη και ήλθε προς συζήτηση και λήψη 



απόφασης στην επίμαχη συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου της 29/3/19. Στην εξέλιξη αυτή 

συνετέλεσε και η ανοχή του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας που ως πρόεδρος του Γενικού 

Συμβουλίου  επέτρεψε στην Κυβερνητική Επίτροπο  να επεκταθεί σε θέματα θεσμικά και 

διαδικαστικά  πέραν αυτών που προβλέπονται από το άρθρο 47  του καταστατικού της 

Τράπεζας που ορίζει σαφώς τις αρμοδιότητες του Κυβερνητικού Επιτρόπου. (Συγκεκριμένες 

ενέργειες που έχουν γίνει Ανακ. Νο3/17.4.19) 

 Ολοκλήρωση της διαδικασίας των δικαστικών προσφυγών για την επιστροφή των Δώρων 

και των Αναδρομικών. Η προσπάθεια του Συλλόγου μας την επόμενη διετία θα επικεντρωθεί 

στην ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, με τελεσίδικες αποφάσεις για την επιδίκαση των 

δώρων και επιδομάτων αδείας στην επικουρική και στο Πρόγραμμα, ταυτόχρονα με την 

ολοκλήρωση της πρώτης φάσης από τα Διοικητικά δικαστήρια με την έκδοση δηλαδή 

πρωτόδικων αποφάσεων για την επιστροφή των αναδρομικών από τις κρατήσεις των 

νόμων 4051/12 & 4093/12 και την επιστροφή των δώρων και του επιδόματος αδείας στις 

κύριες συντάξεις. 

 Ταυτόχρονη συνέχιση των προσπαθειών μας προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο 

βαθμό οι δυνατότητες εξωδικαστικού διακανονισμού σχετικά με τα θέματα που 

διεκδικούμε με τις παραπάνω προσφυγές.  

 Μεταφορά ποσοστού 12% από την επικουρική στο «Πρόγραμμα» 

Ο Σύλλογός μας θα επιμείνει στη συγκεκριμένη μεταφορά ποσοστού της επικουρικής στο 

«Πρόγραμμα», παρ’ όλες τις υπονομεύσεις και αρνητικές παρεμβάσεις που έχουν υπάρξει, για 

δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους. 

α) Για να υπάρξει η δυνατότητα διασφάλισης της επικουρικής σύνταξης με τη μείωσή της στο 

8% (20%-12%) ώστε να εναρμονιστεί, κατά κάποιο τρόπο, με τα σημερινά δεδομένα των 

επικουρικών συντάξεων. 

β) Για να ενισχυθεί περαιτέρω οικονομικά το «Πρόγραμμα», μέσω της μεταφοράς 12%, ώστε 

να υπάρξει η δυνατότητα κάλυψης επιπρόσθετων απωλειών των συναδέλφων συνταξιούχων, 

όπως έχουμε αναφέρει με συγκεκριμένα στοιχεία. Βεβαίως θα ληφθεί ειδική μέριμνα για τους 

παλαιούς συνταξιούχους, όπως είχε ήδη γίνει και το 2013 για τους προ του 1997 με το 

συντελεστή του 30% που συμπεριλήφθη στο «Πρόγραμμα».  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ικανοποίηση του αιτήματος της μεταφοράς του 12% θεωρείται η 

εκ νέου επικαιροποίηση της Τράπεζας για τη υποχρέωσή της στο συνολικό ποσοστό του 36%  

(Επικουρική & Πρόγραμμα). Επιπρόσθετα  θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να συνεκτιμηθούν 

όλα τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά τις πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις του 

Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου Αθηνών σχετικά με το Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών.  

 Τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου μας. Θα προσπαθήσουμε εκ νέου για την 

τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου μας καθότι η προηγούμενη προσπάθεια που 

καταβάλλαμε το 2014 υπονομεύθηκε ευθέως από την παράταξη των Εν Δράσει με την 

προσφυγή της στα δικαστήρια ενάντια στο Σύλλογο Συνταξιούχων. Αποτελεί πλέον 

επιτακτική ανάγκη η τροποποίηση ενός παρωχημένου καταστατικού που η τελευταία 

τροποποίησή του έγινε το 1986 ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που απαιτούν οι 



ανάγκες του Συλλόγου μας. Θα υπάρξει διαδικασία συμμετοχής των συναδέλφων του 

κέντρου και της περιφέρειας ώστε μέσα σε καθορισμένη προθεσμία να καταθέσουν προτάσεις 

προς το ΔΣ του Συλλόγου μας για να διαμορφωθεί η τελική πρόταση του νέου καταστατικού. 

 Συνέχιση των διαρθρωτικών παρεμβάσεων στα οικονομικά του Συλλόγου μας. Γνωρίζοντας 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σύλλογός μας με τη μείωση των εσόδων του θα 

προχωρήσουμε στη λήψη νέων μέτρων για τη διόρθωση του συγκεκριμένου προβλήματος. 

Οι αποφάσεις σχετικών περικοπών που είχαν παρθεί στο πρόσφατο παρελθόν επέφεραν 

σημαντικές βελτιώσεις στα οικονομικά του Συλλόγου αλλά δεν εξάλειψαν ολοσχερώς το 

πρόβλημα. 

 Διατήρηση της ήδη πολύ καλής συνεργασίας των δύο Συλλόγων (ΣΥΤΕ – ΣΣΤΕ). Όλοι 

γνωρίζουμε ότι προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών εις βάρος των 

συνταξιούχων η μοναδική λύση είναι η ενότητα και η καλή συνεργασία των μελών των δύο 

Συλλόγων. 

Τα αποτελέσματα των εκλογών των δύο Συλλόγων που διεξάγονται με διαφορά μίας 

εβδομάδας (ΣΥΤΕ 21/3/2019 και ΣΣΤΕ 28/3/2019) θα παίξουν ειδικότερο ρόλο στη διατήρηση 

των καλών σχέσεων που έχουν επιτευχθεί.    

 Την εξασφάλιση περαιτέρω πόρων από την ΤτΕ του λογαριασμού «Αλληλεγγύης», προκειμένου 

να υπάρξει η δυνατότητα κάλυψης μεγαλύτερου αριθμού αναξιοπαθούντων συναδέλφων μας, 

με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του. 

 Δημιουργία νέων παραρτημάτων για τη μεγαλύτερη συμμετοχή συναδέλφων της περιφέρειας. Η 

προσπάθειά μας θα επικεντρωθεί στη δημιουργία παραρτημάτων σε όλους τους νομούς της 

χώρας που υπήρχαν κατά το παρελθόν υποκαταστήματα της ΤτΕ. 

 Συνέχιση της στρατηγικής που χαράξαμε με τη συμμετοχή μας στην ΟΣΤΟΕ, ώστε να 

διασφαλίσουμε για το χώρο μας την αποδοχή και κατανόηση των συναδέλφων των άλλων 

τραπεζών, που θεωρούμε απαραίτητη σε μια δύσκολη συγκυρία. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Όλα τα παραπάνω θέματα που αναφέρουμε μπορούν πράγματι να βρουν λύση μέσα στις 

δύσκολες συγκυρίες που βιώνουμε, αρκεί, σήμερα περισσότερο από ποτέ, να υπάρξει από όλους 

σοβαρότητα, υπευθυνότητα, μαχητικότητα καθώς και η ανάλογη εμπειρία στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων.  

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για καλό Πάσχα  

Το Διοικητικό Συμβούλιο  


