
 

 

 Ανακοίνωση 33/ 3.6.21 

Όταν ο πρόεδρος << χτυπά >> με δύο ανακοινώσεις,                                    

το Διοικητικό Συμβούλιο περιττεύει! 

 

Γνωστό είναι ότι ο Σύλλογος  λειτουργεί   κατά την βούληση του προέδρου!.                     

Φαίνεται ότι οι... πολλαπλές  υποχρεώσεις του ,δεν του επέτρεψαν να  συγκαλέσει 

το υποχρεωτικό Δ.Σ.  του Μαϊου . …Δούλεψε, όμως, εντατικά το προηγούμενο 

διάστημα.                                                                                                                                                                                 

Δύο ολόκληρες ανακοινώσεις έβγαλε μέσα σε 20 ημέρες !.                                                                                         

Στην πρώτη ( 48/29.4.21 ),  κατέγραψε σε τρεις σελίδες την << άποψη  των νομικών 

συμβούλων  του ΣΣΤΕ >>, δηλαδή των νομικών συμβούλων  του ιδίου (!) ,για μία 

απόφαση του Ελεγκτικού Συνέδριου ( 504/21)   που αφορά στην εισφορά  

Αλληλεγγύης  στους συνταξιούχους του Δημοσίου!.                                                                                                                           

…Βαρύ το νομικό περιεχόμενό της  που προφανώς οι συνταξιούχοι το ... ρούφηξαν.                                   

Ίσως ,γι αυτό έβγαλε την ανακοίνωσή αυτή, για αποπροσανατολισμό!.                                          

Μας... ενημέρωσε για θέμα που αφορά στους συνταξιούχους  του Δημοσίου 

,αποφεύγοντας  οποιαδήποτε νύξη  για τα του οίκου μας!                                                                                         

Σε 20 ημέρες  έβγαλε και την 49/ 19.5.21 ανακοίνωση ,μονοσέλιδη αυτή,  για να 

μάθουμε ότι κοινή συναινέσει,  ΤτΕ  και ΣΣΤΕ ζήτησαν και πέτυχαν αναβολή για 

22/3/22 (!), της συζήτησης   που θα εκδικάζονταν ,στις 18/5/21,  η Νο 2216/20 

κρίσιμη  Εφετειακή απόφαση, σχετικά  με τα δώρα και το  επίδομα αδείας ,στην 

επικουρική σύνταξη  και στο πρόγραμμα..                                                                                                                                                                                                                  

Η έκβαση αυτής της δίκης, μπορεί  να  αφορά σε ένα μόνον συνταξιούχο μας, εν 

τούτοις,   έχει  μεγάλη σημασία για την τύχη  των αντίστοιχων διεκδικήσεών μας.                                                   

Παρά ταύτα, η πλειοψηφία και ο πρόεδρος  αρνήθηκαν ,μέχρι τέλους, την 

ενημέρωση και την χορήγηση του σχετικού υλικού (  Απόφαση Εφετείου-  προτάσεις 

– επιχειρήματα των δύο πλευρών  ( ΤτΕ – και ΣΣΤΕ ) που κατ επανάληψη και 

πιεστικά ζητούσαν οι  εκτός προεδρείου κινήσεις  (εξώδικα κ.λ.π..)  

Γιατί, άραγε κοινή συναινέσει;                                                                                                             

Γιατί η ΤτΕ σε συμφωνία με τον Σύλλογό μας, ζήτησε αναβολή της συζήτησης ,όταν 

με την κρινόμενη Εφετειακή απόφαση ( 2216/20 ) έχει πετύχει στις επιδιώξεις της; 

Δεν ήθελε να τις θωρακίσει τελεσίδικα;         



Θυμίζουμε ότι ,παράλληλα  με την δίκη αυτή , αναμένεται να εκδοθεί η  απόφαση 

του ΣτΕ  ( πιλοτική δίκη ) σχετικά με τα δώρα και το επίδομα αδείας  στους  

συνταξιούχους του ΕΦΚΑ.  Βάσιμα εκτιμιέται ότι η απόφαση αυτή  δεν θα αποκλίνει 

από την προηγούμενη πιλοτική δίκη ( απόφαση 1439/20) ήτοι, 11 μήνες  ..                                                                                                          

Εάν η κυβέρνηση ενεργήσει ανάλογα με την απόφαση αυτή και αποφασίσει την 

χορήγηση στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ τα δώρα και την άδεια 11/μηνου,ο κ. 

Διοικητής ,προφανώς,  θα στέρξει να εφαρμόσει και η ΤτΕ ‘ότι προβλέπεται για 

τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ (!!!).      

Ίσως να εκτιμούν ότι, με το επίτευγμα του ΕΦΚΑ θα μπορέσουν να πάνε και να 

διασωθούν στις εκλογές   .                                                                                                                                                       

Κάποτε, ερμηνεύοντας σωστά το καταστατικό της Τράπεζας, προσέρχονταν                              

<<  κοινή συναινέσει >>,σε διάλογο οι Σύλλογοι με την  διοίκηση της ανεξάρτητης 

Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς καταφυγή στην δικαιοσύνη.                                                                                               

Σήμερα, τούτο εφαρμόζεται μόνον για τον συσπειρωμένο ΣΥΤΕ ( συμμετοχή όλων 

στο προεδρείο ) .Γιά τους διχασμένους  συνταξιούχους ,όλα ανατρέπονται, όλα 

αμφισβητούνται  και μάλιστα  με την << βούλα >> του Συλλόγου τους. Τι κρίμα ! 

 

                                                                            Η Συντονιστική γραμματεία  

    

 

 

   

 


