
  

                           

                  Ανακοίνωση 24/7.10.20 

            Ανήκουστη  απόφαση της Διοίκησης της ΤτΕ! 

Επιστρέφει αναδρομικά ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ και ταυτόχρονα 

συνεχίζει τις ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ!!! 

 Παραβιάζονται  νόμοι (αυξημένης ισχύος) αλλά και η κοινή  λογική!. 

Όχι, με τα χεράκια μας, με συναντήσεις  δύο ανθρώπων, στον ΕΦΚΑ!  

     Να αποδοκιμαστεί η συναινετική πολιτική του Συλλόγου.  

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,  

Ο Διοικητής της ΤτΕ κ .Γιάννης Στουρνάρας,  που ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας 

το έτος 2012 , έχει εισηγηθεί την ψήφιση  των ν.4051και 4093 ,επιστρέφει στους 

συνταξιούχους της ΤτΕ  , τις παράνομες  περικοπές, 11 μόνον  μηνών , των νόμων 

που έχει εισηγηθεί   και ταυτόχρονα συνεχίζει τις παράνομες περικοπές των ίδιων 

νόμων!!!.                                                                                                                                                    

Ο παραλογισμός στο ..απόγειό του!.                                                                                                                                

Οι έννοιες << κράτος δικαίου >> ,  << συντεταγμένη πολιτεία >>,  << υποχρεωτική η 

εφαρμογή των αποφάσεων της δικαιοσύνης >>, δεν ισχύουν στην ΤτΕ, τουλάχιστον 

από τις 3/10/17 ( Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας). 

 Στα …ενδότερα της παλαι ποτέ αψεγάδιαστης ΤτΕ, κυριαρχεί η ιδιοτέλεια των 

κρατούντων που, ενώ  φροντίζουν    την περαιτέρω ενίσχυση του ήδη 

παραφουσκωμένου  πορτοφολίου τους ( Σ.Α. 22/11/19), δεν  διστάζουν να  

καταπατούν τα νόμιμα δικαιώματα των συνταξιούχων, προκαλώντας ακόμη και την 

κοινή λογική.  

Ταυτόχρονα, τόσο με την χρόνια   παρελκυστική πολιτική τους, όσο και  με τις 

τελευταίες αποφάσεις τους ,  περιφρονούν ανοιχτά και εμπαίζουν τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ που την υπηρέτησαν έντιμα και συνειδητά.  

     Το κρύψιμο του << ανεξάρτητου τραπεζίτη >> κ. Γιάννη Στουρνάρα   πίσω από 

την… άρνηση των Τσακαλώτου – Χουλιαράκη και τώρα, ΣταΪκούρα – Βρούτση, 

εντάσσεται στα τόσο γνώριμα πολιτικά  παιχνίδια  που ,τουλάχιστον   μέχρι 

πρότινος , ήταν  ασύμβατα για διοικητή της ανεξάρτητης  ΤτΕ.  



    Απροκάλυπτη  η επίδίωξή του να εντάξει στον ΕΦΚΑ τους συνταξιούχους της 

Τράπεζας που διοικεί!!.                                                                                                                                     

Στα χρονικά της ΤτΕ ,δεν  αναφέρεται ανάλογη συμπεριφορά  Διοικητή ΤτΕ προς 

τους συνταξιούχους της . Μπορεί ορισμένοι διοικητές να έδειξαν αδιαφορία, 

κανένας όμως, δεν τους ενέπαιξε! .                                                                                                    

Συναδέλφισσες  , συνάδελφοι,                             ,                                                                                     

Κάτω από το βάρος της απόφασης ,το πρόβλημα του συνταξιούχου της Τράπεζας , 

δεν είναι πλέον,  μόνον η υπεράσπιση των νόμιμων   διεκδικήσεών του.  Μπαίνει 

και θέμα υπεράσπισης της  αξιοπρέπειάς του  ,γιατί  κανένας ,ούτε ο κ,Στουρνάρας  

δικαιούται να εμπαίζει τον συνταξιούχο της ΤτΕ. Η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας 

του Τραπεζοελλαδίτη συνταξιούχου αποτελεί πλέον χρέος του ιδίου  ,τόσο προς τον 

εαυτό του, όσο και στην ιστορία του χώρου .                                                                                                        

Ταυτόχρονα ,άμεση προβάλλει η αποδοκιμασία, όχι μόνον της απόφασης του κ. 

Γιάννη Στουρνάρα,  αλλά   και της πολιτικής του Συλλόγου Συνταξιούχων.                                                                                                                                              

Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο 

Ευθύς με την λήψη της Νο 37/ 28.9.20 Ανακοίνωσης του ΣΣΤΕ ( προέδρου), με την 

οποία προανήγγειλε την συμφωνία του  στην επικείμενη απόφαση του κ. 

Στουρνάρα  η Α.Π. με επιστολή του Ίκαρου Πετρόπουλου  , στις 1/10/20 , ζήτησε  την 

άμεση σύγκλιση του Δ.Σ. του Συλλόγου:                                                                                                                       
<<… οι συνέπειες ( άμεσες και μεσο-μακροπρόθεσμες ) για τα συμφέροντα και την 

αξιοπρέπεια των τραπεζοελλαδιτών συνταξιούχων, επιβάλλουν την άμεση σύγκλιση του 

Δ.Σ. του Συλλόγου. Συστήνω να ενεργήσετε ανάλογα με την κρισιμότητα των προς λήψη  

αποφάσεων και των στιγμών>>                                                                                                                                           

Δεν υπήρξε αντίδραση. Επειδή, ,αυτά που συμβαίνουν στην ΤτΕ  είναι πρωτοφανή, 

και επειδή με την  όλη μεθόδευση, μας οδηγούν  σε de facto  ένταξή μας στον 

ΕΦΚΑ, η Αναγεννητική Πρωτοβουλία επανέρχεται   στην παραπάνω πρόταση  της 

1/10/20,για έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.  με μοναδικό θέμα <<  Παύση περικοπών   

των ν. 4051/12και 4093/12>>. Άλλωστε, το ζητάνε αρκετοί συνάδελφοι, με 

προεξάρχοντα  τον Δημήτρη Ανδρουλάκη ( Ηράκλειο).  

                        Για το συμφέρον!    

Στις 11/9/20,ο  ΣΥΤΕ  κυκλοφόρησε ανακοίνωση ( Νο 63 ) με πολύ ..συναδελφικό 
τίτλο << ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ 

ΤΩΝ ΕΝΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ. Δεν είναι μόνον  το κλίμα ,είναι ότι για πρώτη, 

γνωστή σε εμάς φορά, η απόφαση ήταν ομόφωνη. Την ψήφισαν όλες οι παρατάξεις 

( και οι συγγενικές προς τις αντίστοιχες του ΣΣΤΕ ), μπροστά ,όπως γράφουν, σε 

όσους απειλούν τα κεκτημένα τους!. Αιτία της αντίδρασής τους είναι                                                                               

η αίτηση των 29 στο  ΣτΕ και ο φόβος τους μήπως << πέσει>> η απόφαση  του Σ.Α. 

της 22/11/219 που, σύμφωνα με την ανακοίνωση του   ΣΥΤΕ:                                                                 

--Αυξάνονται άμεσα  οι συντάξεις  λόγω αύξησης του πλαφόν  από 2.773  σε 4.608 ευρώ,                      

--Αυξάνονται σημαντικά  οι συντάξεις  βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού  για όσους 

εξέρχονται από 1/1/15.Την διάβασες την ανακοίνωση κ.πρόεδρε του ΣΣΤΕ;  

                                                           Η Συντονιστική Γραμματεία 


