
                              

                                      Ανακοίνωση 28/ 29.1.21 

         Τι κάνει ο νοικοκύρης όταν το σπίτι του είναι σε κίνδυνο; 

Συνήλθε την Πέμπτη 28/ 1/21  σε συνεδρίαση το Δ.Σ.  του Συλλόγου με  δέκα ( 10) θέματα Η.Δ., 

εκ των οποίων  τα πρώτα τρία παρουσίαζαν ευρύτερο συλλογικό ενδιαφέρον :                                                                                                                                                

Θέμα πρώτον:                                                                                                                                       

<<Ενημέρωση   μελών   Δ.Σ.   για   τις   3   γνωμοδοτήσεις   του   δικηγορικού γραφείου 

Πετρόγλου & Μαλαμή >>.                                                                                                                   

Ο πρόεδρος, χωρίς να δώσει αντίγραφα, εισηγήθηκε το θέμα,  διαβάζοντας περικοπές των 

γνωμοδοτήσεων (ουσιαστικά ίδιες ,όχι μόνο  θεματικά, αλλά και στο << δια ταύτα >>)από τις 

οποίες καταφέραμε και σημειώσαμε ορισμένες χαρακτηριστικές αναφορές :                                                                                                                                                                                         

<<Οι αξιώσεις των συνταξιούχων της ΤτΕ  αποτελούν  γεννημένα περιουσιακά δικαιώματα, 

βάσει   των  2287 – 2288/15 αποφάσεων του ΣτΕ και δεν αποσβένονται με την καταβολή του 

11μήνου.                                                                                                                                                                                             

Η ΤτΕ  υποχρεούται σε αναδρομική  απόδοση  και να παύσει να διενεργεί  τις κρατήσεις. Οι 

περικοπές είναι μη νόμιμες ( παράνομες ).                                                                                                                                                   

Η ΤτΕ   υποχρεούται  να παύσει τις περικοπές .Η συνέχιση είναι παράνομη.>>                                                        

Σημειώνουμε ότι  με τρεις (!) επιστολές μας, έχουμε ζητήσει αντίγραφα των γνωμοδοτήσεων 

.Παρατίθεται η   Τρίτη, στη σειρά, επιστολή μας :                                               

<<Κύριε πρόεδρε,                                                                                                                                              

Μεταξύ των θεμάτων της Η.Δ.  του Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί στις 28 /1/21  περιλαμβάνεται:                                                                                                                              

<<Ενημέρωση μελών Δ.Σ.  για τις  3 γνωμοδοτήσεις  του δικηγορικού γραφείου  Πετρόγλου  και 

Μαλαμή >>                                                                                                                                       

Επειδή οι γνωμοδοτήσεις δεν ανακοινώνονται ,ούτε  πληρούται ο όρος της ενημέρωσης με 

προφορική παρουσίασή τους και μάλιστα από μη νομικό,    παρά μόνον << μελετώνται>>,                                                                                                                        

παρακαλώ, για Τρίτη φορά ,  να μου χορηγήσετε αντίγραφα των εν λόγω γνωμοδοτήσεων .                                                                                                                                

Δεν είναι μόνον δημοκρατικό δικαίωμά μου, ως αιρετού εκπροσώπου των μελών του Συλλόγου 

μας .Είναι και θέμα σοβαρότητας της λειτουργίας του Συλλόγου                                         

Παρά τις <<απαντήσεις>> που έδωσε ο πρόεδρος στο Δ.Σ. παρέμειναν αιωρούμενα τα 

ερωτηματικά:                                                                                                                                         

Γιατί τρεις και όχι μία γνωμοδότηση ;                                                                                                                  

Γιατί επιλέχτηκε  το γραφείο που συνεργάζεται και η Διοίκηση της ΤτΕ;                                       

Τι παραπάνω παρέχει η κ.  Πετρόγλου , όταν έχουμε την εγκυρότερη γνωμοδότηση του Νομικού 

. Συμβουλίου της Τράπεζας ( 5 έγκυροι  καθηγητές πανεπιστημίου);                                                                                                                                                

Γιατί ,εφόσον οι περικοπές των νόμων είναι παράνομες  , οι γνωμοδοτήσεις δεν αναφέρονται 

και στις ευθύνες του παρανομούντα, όταν αυτός είναι γνωστός;                                                                                                

Τέλος, για την μη χορήγηση αντιγράφων, από τα χείλη του προέδρου ακούσαμε την αστήρικτη -

αστεία δικαιολογία ότι , ούτε την γνωμοδότηση Κρεμαλή έχει , είναι κλειδωμένη στο 

χρηματοκιβώτιο του Συλλόγου ,έτσι θα κλειδώσει κι αυτές τι τρεις  και δεν θα τις έχει 

κανένας!!!.   



Θέμα  δεύτερο:                                                                                                                                               

<< Ενημέρωση   Δ.Σ.   για   την   παράταση   της   θητείας   των   Διοικητικών Συμβουλίων 

Συνταξιουχικών Οργανώσεων (Ν.4759/2020 άρθρο 72)>>.                                                                           

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα αναφερόμενος στον ν.  4756/20 άρθρο 72 σύμφωνα με το 

οποίο¨: << η θητεία  των διοικητικών οργάνων  των συνδικαλιστικών  οργανώσεων.....εφόσον  

είτε έληξε  είτε λήγει  για πρώτη φορά  ενόσω  βρίσκονται σε ισχύ  τα έκτακτα μέτρα .... 

παρατείνεται  έως και  την 30/6/21>>.                                                                         

Δεν παρέλειψε ( ο πρόεδρος),  με  εμφανή θετική προδιάθεση να συμπληρώσει :                                                                                     

<< Πιστεύω ότι θα δοθεί και άλλη   παράταση >>                                                                                     

Θέμα Τρίτο:                                                                                                                                                     

Έγκριση αμοιβών Δικηγορικών γραφείων (Πετρόγλου & Μαλαμή, Νίκου Φιλιππόπουλου). Το 

συνολικό ποσό που εισηγήθηκε ο πρόεδρος  και εγκρίθηκε από την πλειοψηφία ανέρχεται σε  

17.732 ευρώ.                                                                                      

Υπόλοιπα θέματα:                                                                                                                                     

Για πρώτη φορά υπερψηφίσαμε το 10ο θέμα, την κίνηση τριών  μηνών( Σεπτ- Οκτ. Νοε 2020) 

γιατί ,λόγω των  περιορισμών,  δεν έχουν διενεργηθεί δαπάνες, πέραν των σταθερών, ενώ για 

την  επί πλέον  επιχορήγηση 1.500 ευρώ στο παράρτημα Ιωαννίνων ακούσαμε το έωλο 

επιχείρημα :                                                                                                                  

<< Επειδή η λέσχη στα Γιάννενα  δεν λειτουργεί ,η  ΟΣΤΟΕ που κατάβαλε 200 ευρώ μηνιαίως 

τώρα δεν τα καταβάλει>> .Στην συνέχεια μας είπαν ότι από τα 1500 ευρώ τα 800 ευρώ 

αφορούν σε βάψιμο της λέσχης! 

Η σχέση μας με τους άλλους συνταξιούχους                  

Η ΕΣΑΚ Σ ,  σε κάθε ανακοίνωση, φροντίζει να μας τσουβαλιάζει μαζί με όλες τις άλλες κινήσεις, 

για βλέψεις αξιωμάτων κ.λ.π. Εμείς δεν θα σχολιάσουμε  το λευκό που αποφάσισε να ψηφίσει  

στα  τρία πρώτα θέματα της Η.Δ.!                                           

Όμως,  με την τοποθέτησή της να συμπορευτούμε με τις άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις μας 

έδωσε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ότι :                                                                                                   

Είμαστε ο χώρος που έχει ιδιαιτερότητα  και συνεπώς μεγαλύτερες  δυνατότητες να επιλύει  

θέματα, τα οποία ,στη συνέχεια  ,μέσα από προσπάθειες,  μπορούν ΄να περάσουν και στους 

άλλους συνταξιούχους. Αλληλέγγυοι είμαστε, όχι απέναντι . Είναι, όμως,  κρίμα να πετάς στα 

σκυλιά το πλεονέκτημα σου.  

Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία στο Διοικητικό Συμβούλιο 

Χρόνια τώρα, στον Σύλλογο Συνταξιούχων, έχει φωλιάσει η χωρίς όριο  αντιδικία, ο διχασμός ,η  

αλαζονεία, η  αυθαιρεσία, η μονιμότητα....                                                                                      

Ούτε  οι  χειρισμοί που γίνονται στην θέση αυτών που δεν γίνονται,  ούτε     οι σημερινές  

εισηγήσεις του προέδρου  και η αφωνία των υπόλοιπων της πλειοψηφίας,  αφήνουν  περιθώρια 

διόρθωσης αυτής της άβολης ΄ κατάστασης  που γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη μπροστά στο  

γκρίζο αύριο των συνταξιούχων μας. Οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας δείχνουν να  μην βλέπουν  

αυτά που έρχονται, ούτε  έχουν διάθεση να << δουν   >> και να αξιοποιήσουμε  το μοναδικό στα 

χρονικά της Τράπεζας νομικό  παράδοξο της πολιτικής του κ.Γ.Στουρνάρα.                                                            

Εκτός και έχουν ξεχάσει ότι  τον περασμένο  Νοέμβριο , μας  επέστρεψε ως παράνομες ,τις 

περικοπές11 μηνών  των νόμων 4051/12 και 4093/12 ,ταυτόχρονα, όμως,  συνεχίζει να 

παρακρατεί τις παράνομες  περικοπές των ίδιων νόμων (!!).                                                                                                                                



Πρόκειται, πράγματι ,για μοναδικό << νομικό παράδοξο >> που ανάλογό του,  δεν έχει συμβεί 

στην ΤτΕ ( !) και  παρέχει μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα στον ΣΣΤΕ  που, δυστυχώς, δεν 

δείχνει να το αντιλαμβάνεται. 

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έρχεται! 

Είναι συγκεκριμένη ,πλέον, η απόφαση της κυβέρνησης  να καταργήσει την σημερινή μορφή της 

επικουρικής ασφάλισης.( τοποθέτηση  επί τούτου του υφυπουργού κ.  . Π. Τσακλόγλου  -

δηλώσεις Νέου Υπουργού κ.Κ.Χατζηδάκη-πρόσφατη επίσκεψη και δηλώσεις του  

πρωθυπουργού στο Υπ.Εργασίας....). Γίνεται καθαρά ανταποδοτική. Με νομοθέτημα, εντός του 

έτους, από 1/1/22 ,οι νεοπροσλαμβανόμενοι (ίσως και ήδη εργαζόμενοι μέχρι 35 ετών ), δεν θα 

ασφαλίζονται στο σε ισχύ επικουρικό ταμείο τους ,αλλά οι εισφορές τους θα πηγαίνουν σε 

ατομικό λογαριασμό, θα επενδύονται στις  αγορές  και με την συνταξιοδότησή τους θα  

προσδιορίζεται και το ποσό που θα ΄λάβουν. Εννοείται ότι προκύπτει θέμα με τους ήδη 

συνταξιούχους , με την στέρηση των μέχρι τώρα εισφορών  από το ταμείο τους. Δηλώνεται ότι 

για αυτούς (ήδη συνταξιούχους),  θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια του ΑΚΑΓΕ και ...άλλα. 

Εμείς, ως συνταξιούχοι της ΤτΕ, δεν υπαγόμαστε στην μεταβολή αυτή . Αυτό μέχρι τώρα. Αύριο;   

Παθητικοί δέκτες μελλούμενων;   

Στο Δ.Σ. στις 28/1/21, γυρίσαμε την σκέψη των συναδέλφων μας ,στο  2013, όταν οΙ τότε ,εκ του 

ΣΥΤΕ ελθόντες στον ΣΣΤΕ  συνδικαλιστές, μπροστά στον φόβο  ορισμού πλαφόν  στο μέρισμα,  

με μία επαινετή κινητικότητα, συνέβαλαν καθοριστικά στην δημιουργία του <<προγράμματος>> 

,περιορίζοντας το μέρισμα σε 20% από 36%. Τώρα υπάρχει ο αντίστοιχος κίνδυνος .Γιατί δεν 

ανησυχούν και δεν αλλάζουν πολιτική;.                                                                                                                                                         

Δεν αντιλαμβάνονται ότι η  πολιτική του κ. Στουρνάρα είναι να μας εντάξει στον ΕΦΚΑ και 

μάλιστα στην ουρά του Δημοσίου; Είναι μεγάλο ερωτηματικό ή ευθυγράμμιση του Συλλόγου με 

την πολιτική του κ. Διοικητή  ( π.χ. το έγγραφο  του Συλλόγου που παρουσίασε ο κ. Στουρνάρας 

στο Γ.Σ., ως συμφωνία του ΣΣΤΕ , για αποδοχή αναδρομικών  μόνον των 11 μηνών !).                                                                                            

Είναι κανόνας: Αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα, αύριο  ίσως  δεν θα μπορείς.  Αντί, αυτό 

που όφειλες να κάνεις από το  2015 τουλάχιστον, για τις περικοπές των δώρων και του 

επιδόματος αδείας, προσφεύγοντας στην δικαιοσύνη με  3 -4 επιλεγμένες αγωγές( όχι ομαδικές 

), βάσει των ιδιαίτερων επιχειρημάτων που ως συνταξιούχοι της ΤτΕ έχουμε  ( δεν βαρύνουμε 

τον κρατικό προϋπολογισμό )  , η πλειοψηφία κατέφυγε στον αποπροσανατολισμό των 

ομαδικών - συλλογικών αγωγών το 2018. Ως προς δε την πρόσφατη πιλοτική δίκη ( 15/1/21 ), 

κρύφτηκαν πίσω από την  ανύπαρκτη ΟΣΤΟΕ ,εντάσσοντας  τους  4,200 συνταξιούχους της ΤτΕ 

,κάτω από τα αδύναμα επιχειρήματα ,των άλλων συνταξιούχων της χώρας( 600.000 αγωγές !!).  

Ως άλλοθι ,ανάρτησαν  στην ιστοσελίδα του ΣΣΤΕ την ανακοίνωση της προέδρου της ...κραταιάς   

ΟΣΤΟΕ !     

Η αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ 

Οι προηγούμενες πιλοτικές δίκες και οι αποφάσεις 2287 – 2288/15 και 1439/20 του ΣτΕ   έχουν 

οριοθετήσει ,σε μεγάλο βαθμό την επήρεια και την τελική έκβαση των αγωγών ως προς την 

σύνταξη. Κάτι ανάλογο θα συμβεί  με την ,υπό έκδοση ,απόφαση  του ΣτΕ (νέα  πιλοτική δίκη 

15/1/21 ) για τα δώρα και το επίδομα αδείας.  σύνταξη . Μήπως, αποκαλύπτεται ο 

αποπροσανατολισμός;                                



 

Για την άρση  του αδιεξόδου. Μήπως και προλάβουμε!!  

Μπροστά στον κίνδυνο ,καλέσαμε το Δ.Σ. να συμφωνήσουμε  σε δύο άξονες:                                                                                                                                                        

Α . Κοινή γραμμή, κοινές πρωτοβουλίες, με κοινή πρόταση προς την Διοίκηση της ΤτΕ.  σχετικά 

με την  παύση των περικοπών των ν. 4051/12 και 4093/12 . Επ’ αυτού η Α.Π.  έχει καταθέσει 

δημόσια την πρότασή της.  Είναι ,όμως, διατεθειμένη να συζητήσει κάθε άλλη ρεαλιστική 

πρόταση που τυχόν θα υποβληθεί.                                                                                             

Β .Εάν οι ισορροπίες στο εσωτερικό των δύο παρατάξεων της πλειοψηφίας, δεν επιτρέπουν 

αλλαγή πολιτικής, τότε να αναζητήσουμε άλλους τρόπους ,όπως ανασύνθεση του προεδρείου, 

με συμμετοχή όλων των κινήσεων στο προεδρείο ( σχετικό αναλογικό – αντιπροσωπευτικό 

προεδρείο ).                                                                             

Εάν ούτε τούτο είναι εφικτό, να πραγματοποιήσουμε εκλογές  στις προθεσμίες που ορίζει το 

καταστατικό με την τήρηση  των πρωτοκόλλων υγιεινής.  

Διενέργεια εκλογών 

Σύμφωνα με τον νόμο η << θητεία των Δ.Σ.  παρατείνεται μέχρι 30/6/21 ) ,δεν απαγορεύεται, αν 

τηρηθούν οι υγειονομικοί κανόνες. Καλέσαμε την πλειοψηφία να προβληματιστεί και να 

πάρουμε απόφαση σε επόμενο Δ.Σ, αφού λάβουμε και υπεύθυνη νομική γνώμη. Στην 

περίπτωση διενέργειας εκλογών θα απαιτηθεί :                                                                                                                                

α. Συμφωνία όλων των κινήσεων ( ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ).                                                      

β.  Η προβλεπόμενη Γ.Σ. και οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα(σίγουρη απαρτία ). 

Ο συνάδελφοι   θα ψηφίσουν  με βάση τα προγράμματα και τις διακηρύξεις των συνδυασμών 

που θα έχουν στην διάθεσή τους..                                                                                                                   

γ.   Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με τήρηση των πρωτοκόλλων υγιεινής  ( μάσκα- απόσταση ).Στα 

παραρτήματα τούτο είναι εφικτό με παράταση, ίσως ,του συνηθισμένου χρόνου ψηφοφορίας.                                                                                                                                                                          

Στην Αθήνα ,ίσως και Θεσσαλονίκη, η ψηφοφορία θα διαρκέσει περισσότερες ημέρες,  ανά  150 

– 200 καθημερινά συνάδελφοι  βάσει αριθμού μητρώου και ορισμού ,ανά μητρώο,  ώρας 

προσέλευσης.                                                                                                          

δ. Υπάρχει και ο εναλλακτικός τρόπος ψηφοφορίας με  επέκταση της διαδικασίας που 

ακολουθείται για τους μεμονωμένους ( εκτός παραρτημάτων ) συναδέλφους,  δηλαδή 

διενέργεια   της ψηφοφορίας  με ενιαίο τρόπο απ’  όλους τους συνταξιούχους με επιστολική 

ψήφο. 

Το πλεονέκτημα!  

Οίκοθεν νοείται ότι ,με τον ανωτέρω εξαιρετικό,  λόγω των έκτακτων συνθηκών, τρόπο 

ψηφοφορίας, δεν θα πραγματοποιηθούν προεκλογικές συγκεντρώσεις , ούτε περιοδείες   στα 

17 παραρτήματα .Δεν πραγματοποιούνται , επίσης, περιοδείες για τις πίτες . Έτσι, ο Σύλλογός 

μας θα βρει στο ταμείο του ένα,  όχι μικρό, ποσό ( πολύ πιο πάνω από τις 100.000 ευρώ που  

μπορεί να διατεθεί για  την  στήριξη των εχόντων πραγματική ανάγκη συναδέλφων.   

 

Η Συντονιστική Επιτροπή 


