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Ανακοίνωση 37/27.9.21 

Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία  επιζητεί την ψήφο των 

συναδέλφων, μέσα από έγκυρες και μαζικές εκλογές.  

  

Η απόφασή μας : 

                         

Είμαστε  παρόντες! 

 Η  παραπάνω απόφασή μας ουδόλως σημαίνει ότι η Αναγεννητική Πρωτοβουλία δεν διεκδικεί 

την ψήφο των συναδέλφων. Το αντίθετο, ζητάει  την  ψήφο των συναδέλφων ,ώστε με 

μεγαλύτερη δύναμη να χτίσουμε ένα<< νέο >> Σύλλογο απαλλαγμένο από την επάρατο 

κομματική κηδεμονία – εξάρτηση τον αυταρχισμό – αλαζονεία, την σπατάλη.                         

Γιατί πήραμε αυτή την απόφαση:                                                             

α. Η πανδημία επιβάλλει την προστασία των  συνταξιούχων ( ευπαθής κατηγορία )., Με εμπειρία 

18 μηνών και  τον κορονοϊό παρόντα, είναι αδιανόητο να ενεργούμε ως να εξέλειπε ο κίνδυνος.   

β. Παρά ταύτα, η πλειοψηφία  αποφάσισε εκλογές συνηθισμένες , στα μέτρα της.                                                                      

Μετά τόσες μονόπλευρες  ανακοινώσεις  << χαρτούρα >> που έχουν  διακινήσει ,                              

τι θα προσφέρει   στην αντικειμενική ενημέρωση  το όργιο των μετακινήσεων,   όταν  οι  δύο  

παρατάξεις της πλειοψηφίας αποφασίζουν  για τον εαυτό τους ( οι επικεφαλής )  112 ημέρες 

διατροφής ( 80 + 32 ) ! και 49 διανυκτερεύσεις  ( 35 + 14) ;   

γ. Οι εκλογές απαιτούν   μαζική κι όχι περιορισμένη  ( εκ των πραγμάτων ) συμμετοχή και 

ευκαιρία πραγματικής ενημέρωσης, όχι των  << ενημερωμένων >> συναδέλφων που << 

φτιάχνουν κλίμα >>, αλλά των πολλών.  

<< Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία  δεν θα πραγματοποιήσει  προεκλογικές συγκεντρώσεις  

,ούτε  περιοδείες στα παραρτήματα ,δεν  θα κάνει  καμία προεκλογική χρήση του ταμείου του 

Συλλόγου. Επίσης, στις εκλογές δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο - σκούπα .Υποψήφιοι  θα είναι 

τα μέλη της συντονιστικής γραμματείας και όσοι συνάδελφοι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους 

για τα συλλογικά πράγματα .Θα παραστεί (υποχρεωτικά) στην Γ.Σ.  όπου θα οριστούν τα μέλη 

της εφορευτικής επιτροπής δεδομένου ότι η Α.Π όχι μόνον θα επιζητήσει την ψήφο των 

συναδέλφων...........>>.   

 



δ. Καταρρακώνεται η συνδικαλιστική αξιοπρέπεια  των εκλεγμένων συναδέλφων  ,όταν 

μετακινούνται , χωρίς δικαίωμα λόγου, 70-80 συνάδελφοι της περιφέρειας επί 4 ημέρες (!!!),για 

να ακούσουν τους επικεφαλής τω ν παρατάξεων  μόνον, και να...εξασφαλιστεί  πλειοψηφία.. 

ε.   Η πανδημία και οι νόμοι  μας έδιναν  την μοναδική ευκαιρία να  απομακρυνθούμε από την  

<< πεπατημένη >> και το σίγουρο αποτέλεσμα και   να ξεκολλήσουμε τον Σύλλογο από την χρόνια 

παθογένειά του. Να  κάνουμε χρήση της <<επιστολικής ψήφου>> που προβλέπει  το καταστατικό 

του Συλλόγου μας. 

στ. Το σύστημα της επιστολικής ψήφου εξασφαλίζει  νομιμότητα ,έχει  σοβαρά πλεονεκτήματα 

και σε όλες τις εκλογές του Συλλόγου  εφαρμόζεται για 300 – 350 μεμονομένους  στην 

περιφέρεια συναδέλφους.  Έχει εφαρμοστεί και   σε άλλους συλλόγους συνταξιούχων στον καιρό 

της πανδημίας. Έχει βέβαια και αδυναμίες, δεδομένου ότι Κανένα σύστημα δεν είναι άριστο.  

ζ.    Οι εκλογές που αποφάσισαν απαιτούν πρόσθετες, πέραν των συνηθισμένων, δαπάνες. 

Προδίδει  και την κακόγουστη  νοοτροπία << λεφτά υπάρχουν >>.                                     

Οι  πόροι που κατασπαταλώνται, για να μην αλλάξει κάτι , μπορεί να διατεθούν σε άλλους 

σκοπούς.  

η.  Οι περιορισμοί της πανδημίας προσέφεραν   μοναδική ευκαιρία  που  Ίσως επανέλθει, αν η 

συμμετοχή και το αποτέλεσμα δεν είναι ...ικανοποιητικό!. 

                
Για ένα << νέο >> Σύλλογο 

Θέσεις με τις οποίες η Αναγεννητική Πρωτοβουλία ζητάει εξουσιοδότηση- ψήφο:  

Α. Η ιδιαιτερότητα  του ασφαλιστικού μας  καθεστώτος!  

Βάση της πολιτικής του Συλλόγου  αποτελεί η <<ιδιαιτερότητα>> του ασφαλιστικού  μας 

καθεστώτος  λόγω της ανεξαρτησίας της ΤτΕ , όπως αυτή απορρέει από το  καταστατικό της , την 

Ευρωπαϊκή συνθήκη ,το θεσμικό πλαίσιο  που χαρακτηρίζει το σύστημα των Ευρωπαϊκών 

κεντρικών Τραπεζών  ,τις << γνώμες >> των Διοικητών της Ε.Κ.Τ, ,  την πολύχρονη πρακτική κ.λ.π.                                                                                                                  

Είναι εγκληματική αμέλεια  να απουσιάζει ,από την πολιτική του Συλλόγου και η απλή αναφορά 

στην ανεξαρτησία της ΤτΕ ,   παρότι το καταστατικό  της (  αποτελεί μέρος διεθνούς σύμβασης ) 

που  έχει ισχύ νόμου αυξημένης δύναμης,  προβλέπει   ( άρθρο 38 ) ότι   η Τράπεζα όχι μόνον  

καταβάλλει τον μισθό στους εν ενεργεία υπαλλήλους, αλλά  και  σύνταξη στο 

συνταξιοδοτούμενο προσωπικό της  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις  που 

καθορίζονται με αποφάσεις  του γενικού Συμβουλίου.                                                                                                                                                    

Απόδειξη της δύναμης της ανεξαρτησίας της ΤτΕ, αποτελεί η ταπεινωτική (       ακύρωση του ν. 

3855/08( Πετραλιά ) με τον οποίο  εντάχτηκαν στο ΙΚΑ,  τα τότε ασφαλιστικά ταμεία μας.                                                                                                                           

Πέραν τούτων, η ανεξαρτησία της ΤτΕ  επιβεβαιώνεται  και από τους πρόσφατους  νόμους     

3863/10  - Λοβέρδου  - με τον οποίο ανατέθηκε στην ΤτΕ η   ασφαλιστική κάλυψη  του 

προσωπικού της  και τον νόμο 4387/16 ( Κατρούγκαλου) που ενώ τσουβάλιασε όλους  τους 

συνταξιούχους της χώρας  στον ΕΦΚΑ , εξαίρεσε τους συνταξιούχους της ΤτΕ        

        

Θέσεις για την συγκρότηση σε σώμα              

- Συμμετοχή όλων των κινήσεων , δηλαδή αντιπροσωπευτικό-αναλογικό.     
- Αξιοποίηση νέας τεχνολογίας: Διαδικτυακή συνεδρίαση του Δ.Σ , με δυνατότητα  

παρακολούθησης των συνεδριάσεων από ενδιαφερόμενους συναδέλφους.   



- Επαναφορά των μηνιαίων συγκεντρώσεων και της πολιτιστικής επιτροπής.    
- Τροποποίηση καταστατικού με συμμετοχή στις αποφάσεις της περιφέρειας.     

 

 

 Όχι υπερτονισμός! 

Η ιδιαιτερότητα του ασφαλιστικού καθεστώτος που διέπει τον χώρο,  δεν κρίνεται σκόπιμο   να 

υπερτονίζεται ( νομικές υπερβολές κ.λ.π. ) σε μία κοινωνία, σε ένα κόσμο, που αλλάζει με 

τρομακτική ταχύτητα και σαρώνει θεσμούς και δικαιώματα. Απαιτείται λελογισμένη χρήση – 

επίκληση, γιατί  προϋποθέτει εσωτερικό διάλογο με την διοίκηση της ΤτΕ, στον οποίο ο Σύλλογος 

οφείλει να προσέρχεται αυτόνομα με τεκμηριωμένες θέσεις .                                                                                                                                                                           

Οπωσδήποτε, στην επικοινωνία με την Διοίκηση της ΤτΕ, το προεδρείο παρουσιάζει αποφάσεις – 

θέσεις του Δ.Σ. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, δεν χωράει, η γνωστή αυταρχική , << προεδρική 

>> λειτουργία του Συλλόγου. 

 

Αποτελεί παραλογισμό!  

Ενώ ο παράγοντας της ανεξαρτησίας της ΤτΕ  , είναι ουσιώδης,  διερωτάται κανένας, ποια 

σκοπιμότητα υπηρετεί η αμφισβήτησή της  και μάλιστα από συνδικαλιστική κίνηση     κατέχουσα 

καίρια θέση στο προεδρείο του Συλλόγου, επιφορτισμένης με   την προστασία των συμφερόντων 

των συνταξιούχων της ΤτΕ (!) .                                                      

Η επιμονή των συναδέλφων της ΔΕΚΣ, με ανακοινώσεις,  στην θέση:                                                                                                                                                                                                                                                                        

<<  θεσμοθετημένη  ανεξαρτησία  για εργασιακά  και ασφαλιστικά θέματα δεν υφίστανται>>( 

!!!!!.), αν δεν οφείλεται σε άγνοια του θεσμικού πλαισίου της Τράπεζας , οπωσδήποτε δεν   

αποτελεί συνδικαλιστική γενναιότητα να απεμπολούν το μοναδικό πλεονέκτημα που μόνον οι 

συνταξιούχοι της ΤτΕ  έχουν. 

                                                                                                                                                                           

B. Ο  <<νέος >> Σύλλογος να αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Το Νομικό παράδοξο της πολιτικής του κ. Γ. Στουρνάρα! 

Όταν τον Νοέμβριο του 2020, η Διοίκηση της Τράπεζας αναγνώρισε και εφάρμοσε τις αποφάσεις 

του ΣτΕ και  επέστρεψε στους συνταξιούχους, ως παράνομες, τις περικοπές 11 μόνον μηνών των 

νόμων 4051/12 και 4093/12, οι πάντες θεώρησαν ότι σταματάει και η περικοπή των κρατήσεων.                                                                                     

Δυστυχώς, σαν να μη συμβαίνει κάτι , η Τράπεζα   συνεχίζει να παρακρατεί από τις συντάξεις μας 

τις παράνομες περικοπές των ίδιων νόμων (!).                                                                 

 Επ’ αυτού, υφίσταται σοβαρό  θέμα νομιμότητας και αξιοπιστίας , όχι μόνον για τον κ. 

Διοικητή ,αλλά και για  το προεδρείο του ΣΣΤΕ.                                                                                                                                                   

Πρόκειται για μοναδικό << νομικό παράδοξο >> μίας πολιτικής που ανάλογό της ,δεν έχει συμβεί 

στην ΤτΕ ( !).                                                                                                                                                      

Στα χρόνια μας ,υπάλληλος της ΤτΕ που ,κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,  θα ενεργούσε 

ανάλογα ( δεν θα εφάρμοζε την νομιμότητα ), θα παραπεμπόταν στο πειθαρχικό!.                                                                                                                                        

Δυστυχώς ,σήμερα είναι η ίδια η ΤτΕ που δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του ΣτΕ ( 2287/15, 

1439/20, ούτε του Νομικού Συμβουλίου της 3/10/17.                                                                  

Τ ο νέο Δ.Σ. οφείλει να στοιχηθεί γύρω από την παύση των κρατήσεων και την  << διευθέτηση >>                                      

των αναδρομικών. Για την Αναγεννητική Πρωτοβουλία αποτελεί κεντρική θέση .. Είναι, πλέον, ευθύνη 

των ίδιων των συναδέλφων ,με την ψήφο τους, να επιβάλλουν ένα ανάλογο Δ.Σ. 



 

 

 

Γ. Μέτρα ενίσχυσης χαμηλοσυνταξιούχων-ανισότητα                          

Με την απαράδεκτη απόφαση του Σ.Α. στις 22/11/19 θεριεύει, ακόμη περισσότερο, η 

υφιστάμενη   κραυγαλέα ανισότητα παλιών – καινούργιων συνταξιούχων με τα ίδια 

συνταξιοδοτικά δεδομένα.                                                                                                               

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία, με ανακοίνωσή της , επαίρεται γιατί με την απόφαση 

αυτή ( πλαφόν και Υ.Α. Βρούτση )  550 συνάδελφοι αύξησαν σημαντικά τις συντάξεις τους κατά 

1.835 ευρώ (ακαθάριστα), παραβλέποντας τον μεγάλο αριθμό συναδέλφων που, λόγω χαμηλής 

σύνταξης, είτε δεν τους αφορούσε αυτή η ρύθμιση, είτε έλαβαν ασήμαντο ποσό ( π.χ. 10 ευρώ ).                                                                          

 Οι τελευταίοι αυτοί συνάδελφοι που αρκετοί δεν έχουν φωνή ,που υποφέρουν οικονομικά, 

δικαιούνται το ενδιαφέρον του Συλλόγου τους.                                                               

Να σημειωθεί ότι , αυτή η μεγάλη κατηγορία των μελών του Συλλόγου στα τόσα χρόνια της 

κρίσης, δεν ΄αισθάνθηκαν  την ηθική αρωγή – ενδιαφέρον της Τράπεζας. Αντίθετα, είδαν την 

κατάργηση ισχυόντων μέτρων όπως, έκτακτη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ, επισκευαστικό 

δάνειο ,επιδότηση άγονων περιοχών κ.λ.π.                             

Ο συνδικαλισμός που ασκήθηκε  αγνόησε τους συναδέλφους που πονάνε οικονομικά. Όμως, ο 

συνδικαλισμός ,ιδιαίτερα ο συνταξιοδοτικός,  οφείλει να έχει και κοινωνική διάσταση, να << 

βλέπει >> και τους οικονομικά αδύνατους.   

 Δ.  Η Πρόταση της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας: 

Κατά την δημιουργία του προγράμματος ( 2013 ),για να μην προκύψουν αρνητικές διαφορές 

στους παλαιο – χαμηλοσυνταξιούχους ,επινοήθηκε η πριμοδότηση τους με ποσοστό επιδόματος 

κεντρικής Τράπεζας ( συντελεστής προσομοίωσης ).                                        

Με βάση αυτή την μεθόδευση  με μία νέα, ανάλογη, , συμφωνία -σύμβαση μεταξύ ΤτΕ –ΣΥΤΕ – 

ΣΣΤΕ, διεκδικούμε αύξηση του συντελεστή , από 30% ,σε 60% - 7ο%), ανάλογα με τα δεδομένα 

καθενός και, ίσως,  με ορισμό πλαφόν μηνιαίας  αύξησης.  Σε ανάλογες αποφάσεις η ΤτΕ έχει 

προβεί στο παρελθόν.                                                                         

Ισχυρή βάση για μία σχετική απόφαση , αποτελεί η πρόβλεψη των 197,9 εκ ευρώ στον 

ισολογισμό της ΤτΕ του 2019, όπως και τα έσοδα από την πώληση ακινήτων της ΤτΕ και των 

ασφαλιστικών μας Ταμείων, που  (ορισμένα) προκάλεσαν  ερωτηματικά, ως προς την διαδικασία 

πώλησης.( Διαφάνεια)  

Ειδοποίηση: Οι συνάδελφοι που θα επιθυμούσαν να πληροφορούνται τα νέα- θέσεις -αποφάσεις  

της κίνησής μας δεν έχουν παρά να αποστείλουν σχετικό e/m  στο ikarospetrop@yahoo.gr  ή τηλ 

.6977268371, 2102923922, 2102222839                                                                                  

Η Συντονιστική Γραμματεία                                                                                            

Πετρόπουλος Ίκαρος, Αναστασόπουλος Γιάννης, Αραβίδη Γιούλα, Αρβανιτάκης Άγγελος, 

Ασωνίτης Σπύρος, Ευαγγελίδης Γιάννης, Καλογήρου Σπύρος, Καπάτος Γιάννης, Κόνσουλας 

Θανάσης, Κουράκου Άννα, Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος, Κυριαζόπουλος Δημήτρης, 

Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος, Λαούδης Φίλιππος, Λέκα Εύα, Μακρίδης Βασίλης, Μπαζίνη Κική , 

Μπασιάς Λευτέρης, Παντοπούλου Έφη, Παππάς Γιώργος, Παρσάς Κώστας, Πλιόγκας Σωτήρης, 

Σαφραντζά Έφη, Σπανάκης Ευστράτιος, Σπυράτου Άρτεμις, Σύφαντος Βασίλειος, Σχοινάς 

Γιάννης, Τροχαλάκης Μιχάλης, Τσιάκος Παναγιώτης, Τυροβολά Νία, Φουντουκίδης Στέλιος, 

Φωτεινοπούλου Έφη, Χανιώτης Γιώργος, Χαριτάκης Νίκος, Ψαρουδάκης Αντώνης .              
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