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Ανακοίνωση Νο 34 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1/7/2020 
 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την Τετάρτη (1/7/2020) και σύμφωνα με την 

ημερησία διάταξη συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

α) Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την  επιλογή  της 

Δικηγορικής Εταιρείας «ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ & ΜΑΛΑΜΗ» που θα αναλάβει την  ενίσχυση της 

εκδίκασης της αναίρεσης της Εφετειακής Απόφασης 2216/2020 συνταξιούχου μας στον Άρειο 

Πάγο από κοινού με τους νομικούς συμβούλους του Σ.Σ.Τ.Ε.. Με τη συγκεκριμένη επιλογή 

υλοποιείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. (2/6/2020) όπου προέβλεπε την ανάθεση σε 

Δικηγορικό Γραφείο με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης 

καθότι θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη αναίρεση της  Εφετειακής απόφασης στον Άρειο 

Πάγο, όπως έχουμε επισημάνει, έχει γενικότερη θεσμική σημασία, διότι αμφισβητεί την 

ίδια την ισχύ των Σ.Σ.Ε. περί συστάσεως του Μ.Τ.Υ.Τ.Ε. (Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων 

Τ.Ε.).  

β) Το Δ.Σ. αποφάσισε την άσκηση Πρόσθετης Παρέμβασης του Συλλόγου μας για την 

δίκη στις 5/10/2020 που αφορά την αίτηση των «29» για την αίτηση ακύρωσης της 

Υπουργικής Απόφασης.  

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου στην τοποθέτησή του άσκησε άλλη μια φορά έντονη κριτική στην 

παράταξη των «Εν Δράσει», για την ακραία και επικίνδυνη πρωτοβουλία των «29» 

μελών της, όταν γνωρίζουν τους κινδύνους που υποκρύπτει μια τέτοια ενέργεια για το 

σύνολο των ασφαλισμένων της ΤτΕ. Στη συνέχεια ανέφερε συγκεκριμένα τους λόγους 

για τους οποίους ο Σύλλογός μας επιβάλλεται να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση στη 

δίκη του ΣτΕ στις 5/10/2020. 

1. Ο Σύλλογος Συνταξιούχων θα πρέπει να διαφυλάξει το κύρος του στηρίζοντας τις 

αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο σχετικά με την Υπουργική Απόφαση. 

2. Ο Σύλλογος Συνταξιούχων θα πρέπει να στηρίξει την απόφαση που έλαβε ο 

Πρόεδρός του στο Συμβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας (22/11/19) μαζί με τους άλλους 

εκπροσώπους των ασφαλισμένων υιοθετώντας από κοινού την πρόταση της Τράπεζας για 

την Υπουργική Απόφαση. 

3. Ο Σύλλογος Συνταξιούχων θα πρέπει να προστατεύσει τα μέλη του από ενέργειες 

επικίνδυνες και τυχοδιωκτικές που δεν οδηγούν πουθενά και ανοίγουν κερκόπορτες για 

αλλαγές στο ασφαλιστικό μας καθεστώς. 

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του Σ.Σ.Τ.Ε., ανέφερε ότι η ΤτΕ, εξ όσων 

γνωρίζει, προετοιμάζει τη δίκη της παρέμβαση ενάντια στη συγκεκριμένη προσφυγή. 

Στη συνέχεια όλοι οι Σύμβουλοι των παρατάξεων που έλαβαν το λόγο άσκησαν 

δριμύτατη κριτική στην παράταξη των «Εν Δράσει» για την αψυχολόγητη ενέργεια των 

μελών της, ειδικότερα αυτή τη ρευστή περίοδο που διανύουμε ως συνταξιούχοι. 

http://www.sste.gr/


Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του εκπροσώπου της ΕΣΑΚΣ όπου 

απευθυνόμενος στους Διοικητικούς Συμβούλους των «Εν Δράσει» ανέφερε: «Προκειμένου 

να πλήξετε την πλειοψηφία του Συλλόγου κάνετε κινήσεις επικίνδυνες» και 

συνέχισε ο συν. Ι. Βαμβακούσης «Έχω τοποθετηθεί επανειλημμένως αρνητικά για την 

ενέργεια των «29» και δεν μπορώ να πω ότι δεν φοβάμαι πώς θα μας 

αντιμετωπίσει το αρμόδιο Υπουργείο».  

Δυστυχώς, άλλη μια φορά, όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν τα λαμβάνει υπόψη ο 

επικεφαλής των «Εν Δράσει», ο οποίος έλαβε το λόγο  και άρχισε όπως πάντα να αναπτύσσει 

τις γνωστές ασφαλιστικές θεωρίες του σχετικά με τις συντάξεις μας. Υπερέβη μάλιστα 

κάθε έννοια μέτρου καθώς κλείνοντας την ομιλία του ανέγνωσε Τοποθέτηση – Δήλωση 

της παράταξής του που μεταξύ των άλλων αναφέρει: « …Η πρόταση να ληφθεί απόφαση του 

ΔΣ για πρόσθετη δικαστική παρέμβαση υπέρ της Υπουργικής απόφασης της 16/1/2020 

αποτελεί πρωτοφανή ενέργεια για σωματείο συνταξιούχων. Να στρέφεται δηλαδή κατά των 

έννομων δικαιωμάτων των μελών του και υπέρ εκείνων του εργοδότη και του υπουργείου…. 

Είναι αδιανόητο το σωματείο να έρχεται σε αντίθεση με τα έννομα δικαιώματα των μελών 

του. Η λήψη μιας τέτοιας απόφασης θα αποτελεί ανεξίτηλο στίγμα για τον Σύλλογο και την 

ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο της Τράπεζας…». 

Στην περίπτωσή του ισχύει απόλυτα η λαϊκή παροιμία «φωνάζει ο κλέφτης να 

φοβηθεί ο νοικοκύρης». 

• Πράγματι αποτελεί πρωτοφανή ενέργεια να στρέφεται η παράταξή του ενάντια 

στα συμφέροντα όλων των ασφαλισμένων του χώρου μας και να μας ζητάει, όχι μόνο 

να μείνουμε απαθείς, αλλά να στηρίξουμε έμμεσα τις ανεδαφικές και επικίνδυνες 

πρωτοβουλίες του!!! 

• Πράγματι είναι αδιανόητο σωματείο να έχει πάρει αποφάσεις με συντριπτική 

πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του και όχι μόνο να μη τις 

στηρίζει αλλά και να τις ανατρέπει προκειμένου και ο Σύλλογος να συνεισφέρει στη 

συνδικαλιστική επιβίωση του επικεφαλής των «Εν Δράσει»!!! 

Φαίνεται ότι του διαφεύγει πως η Τράπεζα προχώρησε στη σύνταξη και προώθηση 

της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης στο Υπουργείο, μετά από πιέσεις των δύο 

Συλλόγων (ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ), ώστε να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς του «έναντι 

σύνταξης» καθώς και την επέκταση του πλαφόν σε 4.608 €  και στους συνταξιούχους 

της ΤτΕ.    Απόψεις που κατά καιρούς και ο ίδιος υποστήριζε … 

Σήμερα επιδιώκει την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης χωρίς να έχει 

συγκεκριμένη πρόταση του τι θα ισχύσει στον τρόπο απονομής σύνταξης από το 2015 και 

μετά, επίσης δε μας λέει τι θα ισχύσει με το νέο πλαφόν, που ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή 

του, και συμπεριλαμβάνεται επίσης στην Υπουργική Απόφαση που επιδιώκει να ακυρώσει. 

 

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ενέκρινε την πρόταση που 

κατατέθηκε για άσκηση πρόσθετης παρέμβασης στη δίκη της 5/10/2020 και όρισε 

ως νομικό εκπρόσωπό του το ίδιο γραφείο «ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ & ΜΑΛΑΜΗ» που είχε 

επιλέξει και για την αναίρεση της απόφασης στον Άρειο Πάγο.   

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 


