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Ανακοίνωση Νο 33 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2/6/2020 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στην πρώτη συνεδρίασή του την Τρίτη (2/6/2020) μετά 

την κρίση της πανδημίας και των μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της νόσου, έλαβε μια 

σειρά αποφάσεων για σημαντικά θέματα που είχαν προκύψει όλο το προηγούμενο χρονικό 

διάστημα. 

Αναίρεση της Απόφασης του Εφετείου Αθηνών στον Άρειο Πάγο 

 Η πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών (2216/2020), με την οποία απορρίπτεται η 

Αγωγή του συνταξιούχου μας και μέλους του Συλλόγου μας, που πρωτοδίκως υποχρέωνε την 

Τράπεζα να του καταβάλει τα επιδόματα εορτών και αδείας που αντιστοιχούν στο μέρισμα και 

στη μετεργασιακή παροχή για τα έτη 2013-2018 (Απόφαση 194/2019),  έχει γενικότερη 

θεσμική σημασία. Τούτο, διότι αμφισβητεί την ίδια την ισχύ των Σ.Σ.Ε. περί συστάσεως του 

Μ.Τ.Υ.Τ.Ε. (Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων Τ.Ε.). Η προστασία του συλλογικού συμφέροντος των 

συνταξιούχων επιβάλλει όπως καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η απόφαση αυτή 

να αναιρεθεί από τον Άρειο Πάγο. 

 Προς τούτο κρίνεται αναγκαίο : α) ο Σύλλογός μας να αναθέσει σε Δικηγορικό γραφείο με 

εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης για την ενίσχυση της εκδίκασης 

της αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο β) την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Συλλόγου 

υπέρ της αναίρεσης του συνταξιούχου μας. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου ψήφισαν την πρόταση και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα 

του Συλλόγου να υλοποιήσουν την απόφαση αυτή πράττοντας ότι θεωρείται αναγκαίο.  

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου καταδίκασε την ενέργεια των «29» για την 

αίτηση ακύρωσης της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης στο ΣτΕ 

 Η καταδικαστική απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου αφορά την κατάθεση στις 16/3/2020 από 

«29» μέλη της παράταξης των Εν Δράσει αίτησης στο Α’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας 

http://www.sste.gr/


με την οποία επιδιώκουν την ακύρωση της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ενέργεια η οποία έχει αντιμετωπιστεί 

αρνητικά από το σύνολο των παρατάξεων του Δ.Σ. καθότι υποκρύπτει κινδύνους για την 

εμπλοκή όλων των ασφαλισμένων της Τράπεζας. 

 Στη λογική αντίδραση των μελών του Δ.Σ. έρχεται να προστεθεί και η πρωτοβουλία του 

συναδέλφου Μάκη Μπαλαούρα με την πραγματοποίηση συνάντησης των επικεφαλής όλων 

των παρατάξεων του Συλλόγου στις 12/3/2020, ώστε να προσπαθήσει και εκείνος από την 

πλευρά του να αποτρέψει μία ενέργεια που θεωρούσε ακραία και επικίνδυνη. Δυστυχώς η 

προσπάθειά του αυτή απέτυχε λόγω της εμμονής και αντίδρασης του συν. Κ. Ευσταθίου που 

συμμετείχε στη συνάντηση ως επικεφαλής της παράταξής του. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία Μ. 

Μπαλαούρα αναφέρει στην τελευταία ανακοίνωση της η Αναγεννητική Πρωτοβουλία 

Νο18/28.5.2020. 

 Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι και η πρόσφατη επιστολή που κατέθεσε ο συνάδελφος 

Δημήτρης Δεληπέτρος, από τα ιδρυτικά μέλη της παράταξης των Εν Δράσει, στον Πρόεδρο και 

τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου κινείται στην ίδια ακριβώς λογική.  

 

 Σας παραθέτουμε αποσπάσματα της συγκεκριμένης επιστολής την οποία μπορείτε να βρείτε 

αυτούσια στο site  του Συλλόγου. 

 

…Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του ΔΣ του ΣΣΤΕ,  

….Δεδομένου ότι το μόνο λειτουργούν όργανο του ΣΣΤΕ είναι το ΔΣ θεώρησα σημαντικό να σας 

απευθύνω κάποιες σκέψεις για να βοηθήσω, αν μπορώ, τους προβληματισμούς σας στη 

δύσκολη περίοδο που διερχόμεθα.  

Τον τελευταίο χρόνο με πολλές ευκαιρίες εξέφρασα σκέψεις διαφωνίας με θέσεις και επιλογές 

της κίνησης στην οποία επί σειρά ετών μετέχω. Δε συμφώνησα καθόλου με το γεγονός ότι μετά 

τις τελευταίες αρχαιρεσίες εξελίσσετο εκ συστήματος μια προσπάθεια de facto  

ανατροπής του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών και υποβάθμισης της νομιμοποίησης που 

απήλανε η διαμορφωθείσα πλειοψηφία. Κορύφωση αυτής της πρακτικής υπήρξε η ατυχής 

έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία απέρριψε τα αιτήματα των εμπνευστών της. 

Μετά ταύτα έχει αναληφθεί προσπάθεια ανατροπής Υπουργικής Απόφασης, που ρυθμίζει 

τρέχον ζήτημα αναφερόμενο στην αλλαγή του πλαφόν των συντάξεων των Τραπεζοελλαδιτών, 

με προσφυγή δικαστική. Αγνοήθηκε εντελώς η κατάσταση που δημιουργήθηκε με την 

πληρωμή εκ μέρους μας κάποιων κρατήσεων, που η μεν Τράπεζα εδέχθη να σταματήσει με 



αντίθεση του κυβερνητικού επιτρόπου και περίεργες απόψεις που ακούστηκαν για την 

αυτονομία της ΤτΕ και του συνταξιοδοτικού της συστήματος.  

Εστάλη απαράδεκτου περιεχομένου επιστολή στην Πρόεδρο της ΕΚΤ με δυσφημιστικές 

αναφορές στο πρόσωπο του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ότι εγώ άσκησα κριτική για 

αυτές τις πρακτικές εισπράττοντας την προσπάθεια φίμωσής μου διότι άλλως δεν θα 

έπρεπε να μετέχω στη συντονιστική ομάδα της κίνησης – μνημειώδης πρακτική που ούτε 

τα πολιτικά κόμματα ασκούν – δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. 

Ο σκοπός της παρέμβασης αυτής είναι να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου εν όψει και 

της δύσκολης περιόδου που εισερχόμεθα. 

Χρειάζονται ικανοί λύτες και όχι υβρίζοντες δια του διαδικτύου αγανακτούντες κεκράχτες. 

… Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας ότι η εποχή της επικράτησης του ακραίου 

λαϊκισμού έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. 

… Σε αυτό το μήκος κύματος έχω διαπιστώσει ότι ευρίσκονται και πολλοί συνάδελφοι 

ανεξαρτήτως συνδικαλιστικής εντάξεως. Αναφέρω χαρακτηριστικά την περίπτωση του 

συναδέλφου Μάκη Μπαλαούρα ο οποίος ανέπτυξε δραστηριότητες και ανέλαβε πρωτοβουλίες 

προσέγγισης των απόψεων, αλλά και απέκρουσε πρακτικές που οδηγούν στον τορπιλισμό κάθε 

προσπάθειας συνεννόησης και σύγκλησης. 

… Με τιμή απέναντι σε όλους σας 

Δημήτρης Δεληπέτρος 

 

 Ο κάθε καλοπροαίρετος συνάδελφος αντιλαμβάνεται ότι αντιρρήσεις, επιφυλάξεις και 

προβληματισμούς για μια τέτοια αψυχολόγητη ενέργεια δεν εκφράζουν μόνο οι συνδικαλιστές 

των παρατάξεων του Συλλόγου, όπως προσπαθεί να παρουσιάσει ο εμπνευστής αυτής της 

προσπάθειας συν. Κ. Ευσταθίου, αλλά και πρωτοκλασάτα στελέχη της παράταξής του (Μ. 

Μπαλαούρας, Δ. Δεληπέτρος), όπου επανειλημμένα έχουν προτείνει εναλλακτικές προτάσεις 

λογικής αντιμετώπισης των θεμάτων και τελικά λόγω της αδιαλλαξίας ορισμένων 

θερμοκέφαλων δεν πέτυχαν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα!!! 

Δυστυχώς όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν τα λαμβάνει υπόψη ο εν λόγω συνδικαλιστής 

προκειμένου να διασφαλίσει τη συνδικαλιστική του επιβίωση. Προσπαθεί απεγνωσμένα με 

συνεχόμενες πολυσέλιδες ανακοινώσεις να πείσει τους συναδέλφους για εναλλακτικούς δήθεν 

τρόπους παροχής συντάξεων, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν έχουν καμία απολύτως βάση οι 

ισχυρισμοί του.  

Θεωρεί ότι ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων δεν γνωρίζει επαρκώς τα ασφαλιστικά 

θέματα, οπότε εκμεταλλευόμενος τη δεδομένη κατάσταση αναπτύσσει δικές του ασφαλιστικές 



θεωρίες με σκοπό την παραπληροφόρηση των συναδέλφων και τη δημιουργία κλίματος 

ανασφάλειας και δυσαρέσκειας. 

Απόδειξη των όσων αναφέρουμε αποτελεί η τελευταία εξασέλιδη ανακοίνωση των Εν Δράσει 

στην οποία προσπαθούν να ισχυριστούν ότι η Υπουργική Απόφαση ανατρέπει άρθρα του 

Καταστατικού του Ταμείου και ειδικά το άρθρο 10. Μία απλή ανάγνωση της πρόσφατης 

Υπουργικής Απόφασης και ειδικότερα του ακροτελεύτιου άρθρου αυτής αποδεικνύει το ακριβώς 

αντίθετο! 

 

Άρθρο 6. Ισχύς διατάξεων 

«Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου (10Α)  συμπληρώνουν και δεν θίγουν τις υπόλοιπες 

διατάξεις του Καταστατικού, ιδίως δε αυτές του άρθρου 10, κατισχύοντος πάντως εκείνων σε 

περίπτωση σύγκρουσης». 

 

Βλέπετε πόσο διαφορετική είναι η πραγματικότητα όταν όχι μόνο δεν ανατρέπει το 

άρθρο 10 αλλά αντίθετα το ενισχύει.  Πόσοι όμως από τους συναδέλφους γνωρίζουν 

λεπτομερώς τα πραγματικά δεδομένα;;; 

Την ίδια πρακτική ακολούθησαν σε όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις τους για την εφαρμογή 

της Υπουργικής Απόφασης, κινδυνολογώντας ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Τελικά η 

Υπουργική Απόφαση εφαρμόστηκε όσον αφορά το «πλαφόν» με την καταβολή της σύνταξης 

του μηνός Ιουνίου και θα ακολουθήσει η συνολική υλοποίησή της το επόμενο χρονικό 

διάστημα!!! 

Θεωρούμε πλέον ότι κάθε διάψευση των ισχυρισμών της συγκεκριμένης 

συνδικαλιστικής παράταξης καθίσταται περιττή όταν γνωρίζουμε τη σκοπιμότητά τους. 

 

Πρόταση δημιουργίας Newsletter Μηχανισμού του Συλλόγου 

Ο Σύλλογος αποφάσισε και δρομολογεί τη δημιουργία μηχανισμού ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας με τα μέλη του με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των συναδέλφων και την 

εξοικονόμηση πόρων. Στα πλαίσια αυτής της απόφασης θα ακολουθήσει ενημερωτική ανακοίνωση 

με οδηγίες. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 


