
                    

Ανακοίνωση 32/8.5.21 

 Το Δ.Σ. συνεδρίασε – ο πρόεδρος έβγαλε ανακοίνωση....  

Αν δεν υπήρχαν έστω αυτές οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα  είχαμε ξεχάσει ακόμη   και τον ορισμό του 

Συλλόγου. Αλλά κι όταν πραγματοποιούνται συνεδριάσεις  έχουμε έναν πρόεδρο << εφ’ όλης της ύλης 

>> ,να μιλάει ,να κανονίζει ,να παρεμβαίνει, να αυθαιρετεί όταν  δεν του αρέσουν αυτά που ακούει 

!.Κατά τ’ άλλα  << για όλα φταίει η αντιπολίτευση !>>.   Έχουμε και  τους υπόλοιπους  συναδέλφους της 

πλειοψηφίας που με την εκκωφαντική  σιωπή τους δείχνουν να μη συμφωνούν σε όλα. Όμως ,πέραν 

της σιωπής, ουδέν ! Άλλωστε όλα τα Δ.Σ.  κυλούν με τον ίδιο ρυθμό, υποταγμένα στην βούληση του 

προέδρου που πιστεύει, προφανώς, ότι θα έχει, εσαεί,   στο τσεπάκι του την πλειοψηφία των 

συναδέλφων!.                                                                                                                                                        

Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία, μετά από κάθε συνεδρίαση,  εκδίδει μία ενημερωτική ανακοίνωση ( η 

τρέχουσα καθυστέρησε λόγω της Λαμπρής) .. Έτσι... για την αίσθηση κάποιας κινητικότητας στη 

συλλογική ζωή , γιατί ουσιαστικά, τα πράγματα είναι εξοργιστικά στάσιμα.                                                                                                                        

  Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 28/4/21: Μία από τα ίδια!  

  ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:: 

1. Απόφαση 504/2021 ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.                                                                        

2. Επιστολή από 29/03/2021 μέλους του Δ.Σ. κ. Ι. Πετρόπουλου .                                                        

3. Ετήσια συνδρομή στην Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.                                                                                                                

4. Έγκριση δώρων Πάσχα 2021 σε υπαλλήλους ΤτΕ (Τμήμα Διαχείρισης Συντάξεων & 

              Συνταξιοδοτικών παροχών, Διεύθυνση Πληροφορικής & Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΑΤΠΣΥΤΕ).                                                                         

5.           Αιτήσεις μελών μας οικονομικού περιεχομένου.                                                                                

6.           Κίνηση μηνών Φεβρουαρίου & Μαρτίου 2021 

                                    Η συνεδρίαση: 

Είναι ανώφελο να  σχολιαστούν  αυτά που είπε στο Δ.Σ.  και έγραψε στην ανακοίνωσή του ο πρόεδρος . 

Δεν θα προέκυπτε  κάποιο όφελος για την συλλογική ζωή .                                                                                                                                                    

Επικέντρωσε  σε ένα θέμα που δεν εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες των συνταξιούχων  μας :  

Στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνέδριου για την εισφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους του 

Δημοσίου                                                                                                                                     

Πιο συγκεκριμένα:                                                                                                                                                        

Α. Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρώτο θέμα) απασχόλησε τον   παραγωγικότερο χρόνο της 

συνεδρίασης  όπως άλλωστε προκύπτει και από την ανακοίνωση 48/29.4.21  .                                                                                                                                              

Ενώ το στοίχημα της περιόδου ήταν / είναι πως να συμμαζέψουμε τον Σύλλογο και να προβάλλουμε 

πειστικά  στον κ . Διοικητή τα κεντρικά θέματά μας (ασφαλιστικό, παύση  των παράνομων περικοπών, 

κορύφωση της ανισότητας κ.λ.π),) , ο πρόεδρος   καταποντίστηκε στα βαθιά νομικά που οι << νομικοί  

σύμβουλοί του >> ,όπως και κάθε δικηγόρος θα έπραττε  για την δημιουργία εντυπώσεων και μόνον.                                                                             

Οι  διαφορετικές αποφάσεις του ΣτΕ και του  Ελεγκτικού Συνέδριου και η προοπτική σύγκλισης του 

Α.Ε.Δ. δεν αφορούν άμεσα στους συνταξιούχους μας . 



Θέμα δεύτερο .Η επιστολή  της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας                                                 

Με την τεκμηριωμένη επιστολή μας ,όπως και με άλλες  πρωτοβουλίες μας ,επιχειρήσαμε την 

στοιχειώδη κίνηση του Συλλόγου. Δυστυχώς, αντί συζήτησης επί των θεμάτων που θέσαμε ,ο πρόεδρος 

επιδόθηκε στην  αποδόμηση  της επιστολής μας και στον αποπροσανατολισμό από τα τρέχοντα 

ζητήματα , ισχυριζόμενος ότι  στο προηγούμενο Δ.Σ    << Το ως άνω θέμα είχε συζητηθεί διεξοδικά και οι 

σύμβουλοι όλων των παρατάξεων κατέθεσαν τις απόψεις τους και έγινε κατανοητό από όλους...>> !!! .                                                                                                                  

Κατ’ αυτόν  όλα εξηγήθηκαν και δεν χρειάζεται κανένας αναπροσανατολισμός του Συλλόγου και καμία 

ενέργεια !!. Βολεύονται με έναν Σύλλογο σε υπνηλία.                                                                                                                                        

Η  επιστολή της κίνησής μας αποσκοπούσε  στο να αναζητήσουμε διέξοδο από το  τέλμα που το 

προεδρείο έχει βυθίσει τον Σύλλογό μας.                                                                                                           

Με δεδομένη της παράταση της θητείας του  ( μέχρι 30/6/21) ,το Δ.Σ. μετά την λήξη της κανονικής  

θητείας του (31/3/21 ) αντικειμενικά έχει γίνει << υπηρεσιακό >>   και με την επανασυγκρότησή του σε 

αντιπροσωπευτική – αναλογική βάση ,δεν θα άλλαζαν τα βασικά πρόσωπα του προεδρείου ,  θα 

υποχωρούσε ,ίσως, η καταστροφική αντιπαράθεση. Φαίνεται ότι  η συντήρηση της φαγωμάρας 

...συμφέρει.   

Θέμα  τρίτο: ετήσια συνδρομή στην ΟΣΤΟΕ. Συνεχίζουν την πρόκληση  
Ως να μην συμβαίνει κάτι ,  συνεχίζουν να προκαλούν  το κοινό αίσθημα του Τραπεζοελλαδίτη 

συνταξιούχου  εγκρίνοντας 12.756 ευρώ  για την ΟΣΤΟΕ !!!.                                  

 Κι αυτό ,χωρίς καμία  συζήτηση για την εισφορά σε μία Ομοσπονδία – καρικατούρα όπου οι μαζικοί 

Σύλλογοι έχουν φύγει  και έχει μείνει να την συντηρεί  η πλειοψηφία που διοικεί τον  Σύλλογο των 

συνταξιούχων της ΤτΕ !!!    

     

Θέμα 6ο. Κίνηση μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου  2021.  
Προσήλθαμε στην συνεδρίαση  με διάθεση να ψηφίσουμε θετικά την κίνηση των  δύο μηνών. Δεν το 

πράξαμε γιατί ,παρά την σύστασή μας ,συνεχίζεται και τους μήνες αυτούς η   δαπάνη των 75 ευρώ τον 

μήνα για πάρκινγκ  του αυτοκινήτου του  Γ. Γραμματέα του Συλλόγου ( θέμα ηθικής τάξης 

).Χαρακτηριστικό της αντίληψης που επικρατεί στο προεδρείο  και του ρόλου  καθενός, είναι η 

δικαιολόγηση της δαπάνης από τον πρόεδρο :                                                                                                                   

<<Είμαστε υποχρεωμένοι να τον κατεβάζουμε ( τον Γ. Γραμματέα ) στον Σύλλογο  λόγω της πανδημίας 

>>,  Ποιοι κατεβάζουν ποιόν; Αυτόν που σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου  << διευθύνει  τα 

γραφεία, φυλάει  τα αρχεία  και την σφραγίδα του Συλλόγου ,διεξάγει την αλληλογραφία....>>    
 

Περί της ανεξαρτησίας της  ΤτΕ!                                                                              
Με ολιγόλεπτες παρεμβάσεις της αντιπροέδρου ( Ελ.Κλητοράκη () και του  Γ.Γραμματέα (Ν. 

Αντωνόπουλου )  στο Δ.Σ. τέθηκε το  θέμα της ανεξαρτησίας της ΤτΕ,. Η δήλωσή του δεύτερου  << Δεν 

καταλαβαίνω  την λογική της ανεξαρτησίας της ΤτΕ >> και η αναφορά του στο 2008 ,δείχνει  έλλειψη 

γνώσης σχετικά με την δύναμη του καταστατικού της ΤτΕ ( ανεξαρτησία) που δεν επέτρεψε την πλήρη 

εφαρμογή του ν.3655/08,    επί υπουργίας κ.Πετραλιά , ( ένταξή  μας στο ΙΚΑ)  και οδήγησε  στην 

δημιουργία υποκατάστατου ειδικού λογαριασμού – ΚΟΠΤΕ – ( μετά από  συμφωνία τριών μερών ).  Το 

δυσάρεστο είναι ότι τα ιδεοληπτικά νεφελώματά της, η ΔΕΚΣ   τα προβάλλει και με ανακοινώσεις  

δημιουργώντας κλίμα !                                                                        

 

 Η Συντονιστική Γραμματεία                                                                                                                        


