
 

                         Ανακοίνωση 20/2.7.20 

    Στο φρενοκομείο εμείς δεν θα μπούμε! 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

Συνεδρίασε την 1/7/20  το Δ.Σ.  του ΣΣΤΕ . Τα δύο κύρια θέματα ήταν:                                                        
<<1. Ενημέρωση Δ.Σ.για την επιλογή δικηγορικού γραφείου  σχετικά με την ενίσχυση  της εκδίκασης  

της αναίρεσης  συνταξιούχου μας στον Άρειο Πάγο.                                                                                                            

2. Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης  του Συλλόγου μας  για τη δίκη  στις 5/10/20 που αφορά  στην 

αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης >>. 

Αναφορικά με το πρώτο θέμα,( κερδισμένη υπόθεση στο Πρωτοδικείο  ,απορριπτική στο 

Εφετείο),το  θέμα ήταν απλό:                                                                                                                           

Καμία αντίρρηση ότι ο Σύλλογος όφειλε  να παρέμβει στην   υπόθεση , η τελική έκβαση της 

οποίας μας αφορά.                                                                                                                                                                     

Ποιο όργανο του Συλλόγου ήταν ,κατά το καταστατικό, αρμόδιο ,πέραν του προεδρείου;  

Από το προηγούμενο Δ.Σ. είχαμε  συμφωνήσει. Το ίδιο και στο χθεσινό Δ.Σ.                                      

Στο χώρο που η συνδικαλιστική ζωή έχει ταυτιστεί με τα  δικαστήρια και   << φίλιους >> 

δικηγόρους,  αναπόφευκτο είναι και η πιο απλή υπόθεση  να ανάγεται στο υπαρκτό 

πρόβλημα της  διαφάνειας και δημοκρατίας στο ΣΣΤΕ.  

Το δεύτερο θέμα αφορά  στην αίτηση των 29  εν δράσει συναδέλφων  προς το ΣτΕ  με την 

οποία ζητάνε την ακύρωση  της Υ.Α. Βρούτση  που επικύρωσε  την απόφαση του έλαβε τις 

22/11/19 το Συμβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας  που απαρτίζεται από τον Διοικητή, τρεις 

Διευθυντές και τους εκπροσώπους των δύο Συλλόγων του χώρου.                                                                                                                      

Με σειρά ανακοινώσεων έχουμε καυτηριάσει την απαράδεκτη αυτή  απόφαση, όπως και  

την σχετική ανήκουστη γνωμοδότηση των νομικών υπηρεσιών( Μάιος 2018).                                                                                   

Η  αίτηση ακύρωσης  θα δικαστεί στις 5/10/20 .Πριν την εκδίκαση  θα υπάρξει εισήγηση 

από πάρεδρο του ΣτΕ, θα κατατεθούν προτάσεις  από τους δικηγόρους των δύο πλευρών  

και ,ως γνωστόν, οι δικηγόροι του Υπ .Εργασίας και η γραφειοκρατία του  βυσσοδομούν 

κατά των… προνομίων μας, δεν ορρωδούν  μπροστά σε κανένα φραγμό, σε κανένα 

στρεβλωτικό επιχείρημα. Κοντολογίς θα γίνουμε << ρόμπα >>  με αντίδικο   το Υπ .Εργασίας  

( με τον ίδιο ή άλλο υπουργό), σε μία εποχή ρευστή   και συνεπώς επικίνδυνη για  το 

ιδιαίτερο ασφαλιστικό  μας καθεστώς!. 

Πρωτοβουλία Μπαλαούρα: Προσχηματική απόρριψη 

Αντιλαμβανόμενοι τους κινδύνους που διαγράφονται  μέσα σ ένα  ρευστό πολιτικο-

κοινωνικό περιβάλλον    και για να τους προλάβουμε,  συμβάλλαμε στην εκδήλωση της                  

<< πρωτοβουλίας Μπαλαούρα >>,μήπως και οι σφοδρά αντιτιθέμενες πλευρές  θελήσουν 

να κάτσουν σ  ένα τραπέζι  και βρεθεί τρόπος αποτροπής  της εκδίκασης.  

 Γιά εμάς, είναι αδιάφορο, αν ο Μ. Μπαλαούρας, ως συνταξιούχος , έχει προτιμήσει άλλη 

κίνηση ,  δεν είναι μόνον ο  παλιός συνδικαλιστής  ( ΣΔΕ ), δεν είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ  



που συνέβαλε στην μη υπαγωγή μας στον ΕΦΚΑ . Οι  << εύγλωτες >> θέσεις του που 

σιωπηρά έχει υιοθετήσει  ,τον καθιστούν   πρόσωπο που μπορούσε να εγγυηθεί μία 

αντικειμενική και αποτελεσματική  συζήτηση και εύρεση κοινού τόπου συνεννόησης.  

Χαιρετίσαμε την πρωτοβουλία του.  Δυστυχώς, οι συνδικαλιστικές παρατάξεις του χώρου, 

αγκιστρωμένες  στην πάγια συνδικαλιστική τους πρακτική  την απέρριψαν προσχηματικά.  

Στο χθεσινό Δ.Σ.  ( 1.7.20 ) ,απέναντι στην εισήγηση  του προέδρου , να αναθέσει ο 

Σύλλογος    την αντίκρουση της αίτησης των << 29 >> στο δικηγορικό  γραφείο  της 

κ.Πετρόγλου ( στενή σχέση με την ΤτΕ ) ,αντιπροτείναμε την  ανάγκη αποτροπής της 

εκδίκασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι,  καμία πλευρά του Συλλόγου ,ούτε οι προσφεύγοντες 

<< 29>>, ούτε η πλειοψηφία δείχνει να έχει συνειδητοποιήσει, τόσο τους γενικότερους 

κινδύνους στο ασφαλιστικό καθεστώς  και  τι θα συμβεί στην ΤτΕ  αν η αίτηση γίνει δεκτή 

και ακυρωθεί η Υ.Α. Βρούτση και συνεπώς  η απόφαση του Σ.Α.  που έχει δημιουργήσει 

εμπράγματες καταστάσεις, όπως  η αύξηση του πλαφόν και ο νέος τρόπος υπολογισμού 

των συντάξεων από 1.1.15.                                                                                                                                                           

Με γνωστές τις απόψεις του κ.Στουρνάρα ,ο καθένας αντιλαμβάνεται τι μπορεί να συμβεί 

με << ταπεινωμένη >> την ΤτΕ και τους συνταξιούχους της εκτεθειμένους στον κοινωνικό 

αυτοματισμό.  Αρνηθήκαμε να ψηφίσουμε την πρόταση του προέδρου. Δηλώσαμε ότι, 

εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στο φρενοκομείο, ότι η  μόνη επιλογή είναι να αποτραπεί 

η εκδίκαση της αίτησης, ότι χρονικό   περιθώριο  υπάρχει. Επανήλθαμε, επίσης, στην 

πρότασή μας για παύση περικοπών, επιστροφή αναδρομικών 11 μηνών  σύμφωνα με τις 

δεσμεύσεις του αναβαθμισμένου κ .Στουρνάρα  και διευθέτηση των υπόλοιπων 

αναδρομικών ως η προηγούμενη ανακοίνωσή μας Νο 19/22.6.20 

                             Το Διαδίκτυο 

Με αύξουσα συχνότητα  το διαδίκτυο  μπαίνει στη ζωή του Συλλόγου. Υπάρχουν τρία site 

όπου<< περνάνε >> νέα των συλλόγων, του Τ.Υ. και γενικότερα του χώρου της ΤτΕ.                                                                       

Είναι ένα μέσο  που μπορεί  να βοηθήσει στον διάλογο – επικοινωνία. Είναι ,όμως , και 

μέσο που μπορεί να εκτροχιάσει, στα όρια της βαρβαρότητας, τα συναδελφικά ήθη..                                         

Κάναμε και κάνουμε έκκληση σε όσους με << απανταχούσες>>  ,εγκαλούν, διορθώνουν και 

σπιλώνουν,από  θέσεις… γνώσης  και επιμένουν σε λύσεις  που οδηγούν κατ ευθείαν στον 

ΕΦΚΑ. Να  σταματήσουν αυτή την τακτική της απεραντοσύνης  γιατί υποχρεωτικά θα 

υπερασπίσουμε την αλήθεια, τα πραγματικά  γεγονότα και την σοβαρότητα του χώρου , 

από την οποία, όμως,   δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποκλίνουμε.  

Υ.Γ.  ο σ. Τ. Δουλκαρίδης ,μέσω του διαδικτύου ,απηύθυνε επιστολή  προς τον πρόεδρο του 

Συλλόγου σ.  Γιάννη .Γοζαδίνο, θέτοντας θέματα και καλώντας τους Κλητοράκη και 

Πετρόπουλο να τα υποστηρίξουν. Ο Ίκαρος Πετρόπουλος έθεσε το θέμα της επιστολής στο 

Δ.Σ. ,όμως, αντί συζήτησης, προτιμήθηκε η αποστασιοποίηση από έναν συνάδελφο που 

έχει υπάρξει και πρόεδρος της Γ..Σ ,καθ υπόδειξη της μόνιμης πλειοψηφίας.                                                                                                                  

Ο Ίκαρος Πετρόπουλος  έχει απαντήσει προσωπικά στον συνάδελφο. Η απάντησή του 

σχολιάστηκε από τρίτους  στο χώρο, αβάσιμα και οδηγούσε σε παρελθοντολογία και 

ανούσια φλυαρία.  Σύσταση : Καλέσαμε και στο Δ.Σ. τους συναδέλφους που δεν αφήνουν 

<<τίποτα να πέσει κάτω>>  με <<απανταχούσες >>, να μην συνεχίζουν να ρίχνουν νερό στον 

μύλο του Γοζαδίνου. Αρκετά πιά!. 

                                                                                Η Συντονιστική Γραμματεία      

 


