
 

 

Ανακοίνωση Νο 8                         Δεκέμβριος 2017 

Ξεκάθαρο ,παρά ποτέ, το τοπίο στην Τράπεζα της Ελλάδος 

         Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Το θέμα της παύσης των περικοπών στις συντάξεις μας , που έχουν επιβάλλει  οι μνημονιακοί 

νόμοι του 2012,απαιτεί άμεσο και σοβαρό χειρισμό. Όμως, οι συνάδελφοι που ``διοικούν`` τον 

Σύλλογο, αφού πρώτα  προπαγάνδισαν ανύπαρκτη ευνοϊκή απόφαση, μετά εντελώς 

αδικαιολόγητα, υιοθέτησαν αρνητική θέση, ενώ συνεχίζουν να καταγγέλλουν την 

αντιπολίτευση για υπονόμευση του… έργου τους( ! ).Το ίδιο διάστημα δεν δίστασαν να 

χώσουν ``μέχρι τα μπούνια`` το Σύλλογο στην ΟΣΤΟΕ(!!) της οποίας ανέλαβαν εκ νέου την 

απόλυτη καθοδήγηση!! Όμως, τα πράγματα στην ΤτΕ είναι ξεκάθαρα:  

1. Είναι ανόητο να φαντάζεται κανένας ότι η ``ιδιαιτερότητα`` της ΤτΕ την καθιστά αλώβητη 

νησίδα στην έρημο της μνημονιακής Ελλάδας.  

2.Είναι αφελές να πιστεύει κανένας ότι η Διοίκηση της Τράπεζας, στην απόφαση παύσης των 

περικοπών και επιστροφής των αναδρομικών δεν θα ``ενημέρωνε`` την κυβέρνηση, και ότι το 

κλίμα στο χώρο δεν επηρέασε την απόφασή της.  

3. Είναι αδικαιολόγητη ενέργεια, το τόσο σοβαρό θέμα όλων των συνταξιούχων, να τίθεται, 

χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, αντιδεοντολογικά, από τον πρόεδρο του 

ΣΥΤΕ, σε συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όταν ο συσχετισμός δυνάμεων 

ήταν αρνητικός. Άλλο χειρισμό επιδέχεται το θέμα από τον αρμοδιότερο Σύλλογο 

Συνταξιούχων και τον γνωρίζουν ανεξαίρετα όλοι.  

4. Ο ασυγχώρητος κομματισμός των κινήσεων του προεδρείου του Συλλόγου και η εξώθηση 

των πραγμάτων στα άκρα, με τον συνεχή χαρακτηρισμό του υποδιοικητή κ. Θ. Μητράκου ως 

του μόνιμου πολιορκητικού κριού, δημιουργεί αναπόφευκτους αντίστοιχους συνειρμούς για 

τον Διοικητή κ. Ι. Στουρνάρα και τον έτερο υποδιοικητή κ. Μουρμούρα που, επίσης από 

``κάπου`` ήρθαν στην ΤτΕ. Ποιους, τέλος πάντων, εξυπηρετεί αυτή η κομματική τύφλωση; 

5. Ο Διοικητής της ΤτΕ, δεν μπορεί να συνεχίσει να αγνοεί τις  αποφάσεις του ΣτΕ και τις  

ευθύνες του , ιδιαίτερα όταν οι αγωγές πλημμυρίσουν την Τράπεζα και όταν καταστούν 

τελεσίδικες και υποχρεωτικά εφαρμοστέες. 

6. Kάθε  Διοικητής της ΤτΕ, στις επιδιώξεις του, επιθυμεί ήπιο εσωτερικό κλίμα. Ο προκάτοχός 

του κ. Γ. Προβόπουλος, το επετύγχανε με την αντιδημοκρατική πολιτική ``βλέπω μόνο τον 

πρόεδρο``. Ο σημερινός Διοικητής την ακολούθησε για ένα διάστημα, όμως, αυτή η πρακτική 

κατέστη ατελέσφορη, γιατί οι πολιτικές και κοινωνικές  συνθήκες είναι διαφορετικές. 



7. Οι αγωγές κατά της Τράπεζας για την διεκδίκηση των περικοπών, είναι πράξη πρόνοιας και 

ατομικού συμφέροντος του προσφεύγοντος, δεν είναι όμως ενέργεια που εξυπηρετεί το 

συλλογικό συμφέρον. Επιδιώκουμε λύση μέσα στην Τράπεζα.  

8. Ομαδικές προσφυγές στα δικαστήρια, όλων των συνταξιούχων που έχουν έννομο συμφέρον 

(1000 – 2000 και παραπάνω) θα ξεσηκώσουν κουρνιαχτό που θα επικαθήσει επί των κεφαλών 

μας, τώρα ή λίγο αργότερα με οποιαδήποτε κυβέρνηση (κοινωνικός αυτοματισμός). 

9. Κανένας θεός δεν εγγυάται στους τραπεζοελλαδίτες συνταξιούχους ότι δεν καραδοκεί η νέα 

Πετραλιά που το 2008 μας τσουβάλιασε  στο ΙΚΑ . 

                                       Το καθήκον της πλειοψηφίας 

Η  πλειοψηφία του Συλλόγου, επιβάλλεται, έστω τώρα, να μετακινηθεί από τον αυταρχικό, 

αντιδημοκρατικό τρόπο Διοίκησης του Συλλόγου και  να σταματήσει τις υπερβάσεις του ρόλου 

της, προκειμένου να υπάρξει κλίμα ανοχής ( τουλάχιστον ) στο χώρο.  Παράλληλα  να 

συμφωνήσει στην διεκδίκηση της παύσης των περικοπών με συστράτευση ολόκληρου του Δ.Σ. 

Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στον Διοικητή να εφαρμόσει την νομιμότητα και να μην 

μετατραπεί η κεντρική Τράπεζα σε ένα πελώριο πεδίο δικαστικών διεκδικήσεων. Είναι κάτι 

που δεν συμφέρει τους συνταξιούχους της ΤτΕ, ούτε όμως και τον κ. Διοικητή. 

                                Η φυσιολογική εξέλιξη του θέματος                              

Οι κρατήσεις των νόμων 4051/12 και 4093/12 μπορεί και πρέπει να σταματήσουν τώρα η  

αμέσως μετά την έγκριση του ισολογισμού της ΤτΕ από την Γενική Συνέλευση των μετόχων                         

( Μάρτη – Απρίλη ). Δεν είναι μόνον οι αποφάσεις του ΣτΕ. Είναι πλέον και η απόφαση του 

Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ της 3/10/17 που επιβάλλει στην Τράπεζα να ενεργήσει.                                   

Δεν νοείται περαιτέρω αναμονή και συνέχιση της εκκρεμότητας, χωρίς επιπτώσεις. Όσο 

υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία, καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός  δεν θα απαλλάξει τον 

Διοικητή από ενοχλητικές δικαστικές περιπέτειες, αν δεν εφαρμόσει την νομιμότητα.                                                               

Είναι σίγουρο ότι το γνωρίζει ο κ. Διοικητής και οι σύμβουλοί του. Άλλωστε, η Τράπεζα ως 

ασφαλιστικός οργανισμός οφείλει να εξορθολογήσει την ασφαλιστική της λειτουργία με την 

εφαρμογή του Ν.4387/16, την χορήγηση κανονικών συντάξεων ….                                                                 

Έχουν όλοι συμφέρον (Διοίκηση και συνταξιούχοι) η ΤτΕ να λειτουργεί εύρυθμα, όχι μόνον σαν 

κεντρική Τράπεζα της χώρας, αλλά και ως ασφαλιστικός οργανισμός 

Η Συντονιστική Γραμματεία  

Πετρόπουλος Ίκαρος, Αναστασόπουλος Γιάννης, Αραβίδη Γιούλα, Αρβανιτάκης Άγγελος, 

Ασωνίτης Σπύρος, Γεωργακοπούλου Τζένη, Ευαγγελίδης Γιάννης, Καλογήρου Σπύρος, Καπάτος 

Γιάννης, Κόνσουλας Θανάσης, Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος, Κυριαζόπουλος Δημήτρης, 

Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος, Λαούδης Φίλιππος, Λέκκα Εύα, Μακρίδης Βασίλης, Μπασιάς 

Λευτέρης, Παππάς Γιώργος, Παρσάς Κώστας, Πρεφτίτσης Γιώργος, Σαφραντζά Έφη, Σπανάκης 

Ευστράτιος, Σπυράτου Άρτεμις, Σταθουλόπουλος Νίκος, Στογιαννόπουλος Σπύρος, Σύφαντος 

Βασίλειος, Σχοινάς Γιάννης, Τροχαλάκης Μιχάλης, Τσιάκος Παναγιώτης, Τυροβολά Νία, 

Φουντουκίδης Στέλιος, Φωτεινοπούλου Έφη, Χανιώτης Γιώργος, Χαριτάκης Νίκος, 

Ψαρουδάκης Αντώνης 


