
        

            Ανακοίνωση Νο 15                     Μάρτιος 2020                                                                             

           Α.  Συνεδρίαση Διοικητικού  Συμβουλίου ( 9/3/20) :                                                            

--- Η τακτική Γ.Σ. ανεβλήθη  για πρόσφορο χρόνο( Μάιο και βλέπουμε...).                                                                                                                                                            

---Ο οικονομικός απολογισμός 2019  υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία.                                                   

--- Ο  προυπολογισμός 2020 εγκρίθηκε ομόφωνα .                                                                                                   

Ίκαρος Πετρόπουλος :<<Καταψηφίζουμε τον απολογισμό. Όμως,θα 

υπερψηφίσουμε τον επόμενο,αν αλλάξετε πολιτική.                                                                                

<< Τα νούμερα που εμφανίζονται στις καταστάσεις έχουν την  σημασία τους.                                           

Όμως μεγαλύτερη αξία  έχει το αρνητικό  κλίμα,οι κακές σχέσεις  και η αναποτελεσματική 

λειτουργία τουΣυλλόγου .                                                                                                                           

Kαταψηφίζουμε τον Διοικητικό και τον οικονομικό απολογισμό για την περίοδο του 2019  

(πίτες , αυταρχισμός, συγκεντρωτισμός - αφωνία παραρτημάτων-μετακινήσεις.... ) .                                                                                                                

Όμως ,δεν μας διαφεύγει ότι ο πρόεδρος έχει κλείσει σήμερα συνάντηση με τον Διοικητή , 

με συμμετοχή των επί κεφαλής των κινήσεων.                                                                                                                                              

Αν αυτή η συνάντηση ,σε συνδυασμό με την αποδοχή από τον πρόεδρο της πρότασης του 

Μ.Μπαλαούρα  για  διαπαραταξιακή συνάντηση -  συνεννόηση , σηματοδοτεί αλλαγή της 

πολιτικής  της πλειοψηφίας  δηλώνούμε ότι :  << τον επόμενο απολογισμό πεπραγμένων θα   

τον υπερψηφίσουμε>>  

Συνάντηση με τον Διοικητή κ. Στουρνάρα(9/3/20) 

Από την πλευρά του Συλλόγου συμμετείχαν :                                                                                                   

Γοζαδίνος –Αντωνόπουλος-Κλητοράκη –Ευσταθίου- Πετρόπουλος                                                                                                   

Ο Διοικητής κ.Γ.Στουρνάρας , ξεκίνησε  με  εκτενή αναφορά στο  τελευταίο Γ.Σ.  17/1/20 

όπου<< φέραμε το θέμα άρσης περικοπών.Υπήρξε παρέμβαση επιτρόπου . Για; την ενημέρωση του 

Υπ.Οικονομικών οι Κωτσοβίλης – Παξινού +.......συναντήθηκαν με  τον Γ.Γραμματέρα του 

ΥπουργείουΟικονομικών και τον Δ/ντή του κ. Σταικούρα ,αλλά  και 2 στελέχη του Υπ.Εργασίας .                                       

Ο κυβερνητικός επίτροπος (Μανωλάς)  θα έθετε βέτο. Απειλησαν με άρση της  απόφασης 

Βρούτση...........>> .                                                                                                                                       

Έκανε αναφορά στην γνωμοδότηση του  Νομικού  Συμβουλίου  της ΤτΕ (3/10/17)και στην 

επικαιροποίηση της ,από την καθηγήτρια κ.Παπαρρηγοπούλου.Διάβασε εκτενές                                                                                                                                                                  

απόσπασμα από επιστολή της κυβ.επιτρόπου< << ...υφίσταται και θέμα αντίθεσης  προς το 

κοινό  περί δικαίου αίσθημα....>> . Σε ερώτηση ( τελική ) του Ι.Γοζαδίνου  ο κ.Διοικητής 

απάντησε: <<Να περιμένουμε την πιλοτική δίκη .Θα προχωρήσουμε εάν είναι σύμφωνη η 

επίτροπος....>>.  



Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στα μελη του Συμβουλίου Νομισματικής πολιτικής ,κατά σειρά: 

Όλγα Χαρίτου:( Για να δώσει ...βαρύτητα στην θέση της δήλωσε  ότι τοποθετήθηκε από τον 

ΣΥΡΙΖΑ!): <<Βασικός μέτοχος της ΤτΕ είναι το Ε.Δ. Έχει βαρύνουσα άποψη .Όχι ένάντια στον 

βασικό μέτοχο,δηλαδή  στο Ε.Δ..Δεν το θεωρώ σωστό>>.                                                                                                 

Ν. Σιδέρης :Όπως η κ.Χαρίτου.Βασικός μέτοχος.                                                                                                              

Γ.Ταυλάς :  όπως  η κ.Χαρίτου.Να περιμένουμε .Δεν είναι στο συμφέρον μας η κόντρα με την 

κυβέρνηση                                                                                                                                                                           

Θ.Μητράκος :Δίκαιο το αίτημα των συνταξιούχων.Είμαστε εγκλωβισμένοι.                                

Ίκαρος Πετρόπουλος:  << Ο νόμος υπεράνω πάσης αρχής!!>>                                 
Η τοποθέτησή του:                                                                                                                                               

<<Ξενίζει η άποψη που ακούσαμε από την κ.Χαρίτου  και  υιοθετήθηκε από τους 

υπόλοιπους συμβούλους, περί της υποχρέωσης της ΤτΕ να συμμορφώνεται  με τις επιθυμίες 

του βασικού μετόχου (Υπ.Οικονομικών ) αγνοώντας την νομιμότητα.                                            

Η άρση των περικοπών των νόμων ,δεν στηρίζεται σε απόφαση κάποιου Πρωτοδικείου ή 

Εφετείου που επιδέχεται αναίρεση . Η αξιωσή μας έχει  ακλόνητη νόμιμη  βάση ,γιατί  

στηρίζεται στις  αποφάσεις 2287 – 2288/2015 του ΣτΕ. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο 

της χώρας (ΣτΕ), με τις αποφάσεις του αυτές ,δεν  δικαιώνει μόνον  τους λίγους 

συνταξιούχους που προσέφυγαν.Είναι απόφαση – σταθμός και << εντολή >> στα α/θμια και 

β/θμια δικαστήρια της χώρας , να αποφασίζουν θετικά . Είναι  ταυτόχρονα  προτροπή  στις 

διοικήσεις οργανισμών και ιδρυμάτων,όπως η ΤτΕ ,  να την εφαρμόσουν για να μην 

καταταλαιπωρούνται οι συνταξιούχοι  σε Χρονοβόρες  και δαπανηρές δικαστικές 

διεκδικήσεις. Είναι δηλαδή οδηγία για ένα σωστό μαναζμεντ,όπου ανέκαθεν διεκρίνετο η 

Τράπεζα της Ελλάδος.                                                                                                                                               

Δημιουργεί ερωτηματικά ,αλλά και ανησυχία η τοποθέτησή σας,κυρία Χαρίτου , που 

απαξιώνει κι αυτή την απόφαση του Ν.Σ. της ΤτΕ ( εξι καθηγητές της νομικής σχολής).  

Προφανώς  σας διαφεύγει ότι<<  ο νόμος υπεράνω πάσης αρχής>> και τούτο είναι 

ανησυχητικό για το αξίωμα που υπηρετείτε. Δεν θα μας προκαλούσε την ίδια ανησυχία αν  

εσείς, λόγω της προηγούμενης υπηρεσιακής διαδρομής σας,( σε αντιθεση με τους  

υπόλοιπους τρείς κυρίους ),αγνοούσατε το καταστατικό της ΤτΕ  και την ιδιαιτερότητά της 

που την άφησαν   εκτός ΕΦΚΑ( Ν. 4387/)16 ),όπως και την ευρωπαική συνθήκη,τις γνώμες 

των Διοικητών της Ε.Κ.Τ.....   >>                                                                                                                    

Ο Ικαρος Πετρόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί  και στην διάχυτη αντίληψη που έχει 

δημιουργηθεί στους συνταξιούχους της ΤτΕ που,παρότι  την υπηρέτησαν έντιμα και 

συνειδητά, εν τούτοις  νοιώθουν  ότι εμπαίζονται από τις συνεχείς αναβολές και τα ,κάθε 

φορά μεταβαλλόμενα   έωλα επιχειρήματα.<< Δείχνετε κ. Διοικητά, ότι δεν σέβεστε τους  4200 

συνταξιούχους της ΤτΕ , κάτι που σας αδικεί ,γιατί  δεν πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται στις 

προθέσεις σας >> .                                                                                                                                                             

Στα αρνητικά της συνάντησης  καταγράφεται  ότι ο σιωπηλος  Ν.Αντωνόπουλος  

συντάχθηκε με την άποψη της κ.Χαρίτου.                                                                                                     

Εκτίμηση: Επρόκειτο για μίασυνάντηση που, στόχευσε  στην απενεχοποίηση της πολιτικής 

της   Διοίκησης ΤτΕ και της  πλειοψηφίας του ΣΣΤΕ 

 



.                                                                                                                                                  

Πρωτοβουλία M. Μπαλαούρα- διαπαραταξιακή συνάντηση(12/3/20) 

Έτυχε της ένθερμης υποστήριξής μας, η πρωτοβουλία του σ.Μ.Μπαλαούρα να  

προσκαλέσει σε κοινή συνάντηση τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών κινήσεων του 

χώρου .Η πρωτοβουλία του ,μετά από συνεννόηση,  έγινε πράξη ,την Πέμπτη  12/3/20,                                       

στις 13.00,  στην λέσχη του Συλλόγου. Πήραν μέρος :                                                                                             

Γοζαδίνος-– Αντωνόπουλος – Ευσταθίου - Πετρόπουλος .                                                                                                    

Ως  προς τον στοχο  αυτής της συνάντησης  πρόθεσή μας  ήταν να δημιουργηθεί   ένα άλλο 

κλίμα  στην κορυφή του Συλλόγου  και στη συνέχεια  να διαχυθεί στην βάση ,τόσο στο 

κέντρο όσο και στα παραρτήματα. Αναμενόμενο  ήταν  να εξεταστούν οι λόγοι της 

διχαστικής και αναποτελεσματικής  λειτουργίας του Συλλόγου και η αναζήτηση του δρόμου 

σύγκλισης  και  συμπόρευσης,τουλάχιστον ,στο κρίσιμο θέμα των περικοπών και της 

απόφασης  του Σ.Α.  της ΤτΕ( 22/11/19 ). Δυστυχώς, αντί της συνειδητοποίησης της 

πραγματικής κατάστασης σχετικά με  <<προς τα πού πάνε τα πράγματα>> , ζήσαμε  την 

διχαστική ατμόσφαιρα  ενός συνηθισμένου Διοικητικού Συμβουλίου!. Μόνο  η  σύγκλιση  

και η συμπόρευση απουσίασε!. Το μόνο που,την στιγμή αυτή ,θεωρούμε σκόπιμο να 

αναφέρουμε είναι ότι  ο Μάκης Μπαλαούρας, που ως συνάδελφος αλλά και  δημόσιο 

πρόσωπο ,έχει συμβάλλει στην  ευνοική, πλην αναξιοποίητη,συγκυρία 2016-2018                                                       

( εξαίρεση Τ.τΕ. από τον  ΕΦΚΑ,επιστολές υφ.Τ.Περόπουλου ),οφείλει να  δώσει συνέχεια 

στην πρωτοβουλία του.  Λογικό είναι να δηλώσειτην γενικότερη θέση του για την 

κατάσταση στον  Σύλλογο  Συνταξιούχων .Ίσως,έτσι,η  συμβολή του να γίνει ουσιαστική.                                                                                                              

Η Συντονιστική γραμματεία 


