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Ανακοίνωση 38/4.10.21
Εκλογές με αρνητικούς όρους-προϋποθέσεις!
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι ,
Είναι αμφίβολο αν σε άλλο συλλογικό όργανο έχουν διακινηθεί τόσες πολλές
ανακοινώσεις << χαρτούρα >> και γίνεται τέτοιας έκτασης αλόγιστη χρήση του
συλλογικού ταμείου, όσο στον Σύλλογό μας.
Παράλληλα με τα παραπάνω, η απερχόμενη πλειοψηφία στους 32 μήνες που κάθισε
στο τιμόνι του Συλλόγου, τη μόνη πολιτική που πέρναγε στους συναδέλφους ήταν :
<< Για όλα φταίει η αντιπολίτευση >¨>>.
Άλλωστε, τόσες διετίες αυτή η πολιτική της καταγγελίας και του διχασμού, τους
εξασφάλιζε πλειοψηφία! Πόσο ακόμη ;
Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία, τόσο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. , όσο και με
επιστολές, ακόμη και με εξώδικο, προσπάθησε για ένα Σύλλογο αρωγό - καταφύγιο
του Συνταξιούχου, για μία στοιχειώδη συναδελφική λειτουργία του.
Εις μάτην. Η συνδικαλιστική μας δύναμη ήταν μικρή και δεν κατάφερε να ανατρέψει
την ξεπερασμένη αντίληψη και πρακτική του κομματικού συνδικαλισμού της
εξυπηρέτησης, του ρουσφετιού, της διαπλοκής που κυριαρχεί στην ΤτΕ ,παρότι
κατάντησε επικίνδυνος – διαλυτικός.
Στην παρούσα τελευταία ανακοίνωση της περιόδου ,σκόπιμο θεωρούμε να θυμίσουμε
βασικές θέσεις και πρωτοβουλίες της κίνησής μας που όλες κατέτειναν σε ένα
<< νέο >> Σύλλογο και στην κατανόηση και διάλογο των σφοδρά αντιμαχόμενων
πλευρών του Συλλόγου και, συνεπώς, στον εξορθολογισμό και την ομαλότητα.

Για ένα << νέο >> Σύλλογο !
Χωρίς Προβλήματα αυταρχισμού, αλαζονείας ,απαγορεύσεων -αρνήσεων...
Στην πολιτική της απερχόμενης πλειοψηφίας με αυτά τα χαρακτηριστικά
αντιταχθήκαμε, ακόμη και με εξώδικο.
Με Μηνιαίες συγκεντρώσεις και αξιοποίηση της λέσχης του Συλλόγου.
Μοχθήσαμε για την επαναφορά τους. Συναντήσαμε την υπονόμευση και αδυναμία
κατανόησης .
Με σεβασμό στο συλλογικό χρήμα!
Με ομόφωνους απολογισμούς.Τον προηγούμενο απολογισμό ( 2019 ) τον
καταψηφίσαμε με την θέση: <<Θα υπερψηφίσουμε τον επόμενο, αν αλλάξετε τακτική
>>. Δεν την άλλαξαν. Αντίθετα εντάθηκε ο διχασμός .
Χωρίς Έκτακτες Γ.Σ, όπως αυτή της 13/2/20 .Για λόγους αρχής υπερψηφίσαμε τα
θέματα ,χωρίς να συμπορευτούμε γιατί οδηγούσε σε κενό.

Ανοιχτό στους συναδέλφους ,όπως η πρωτοβουλία Μπαλαούρα που σκοπούσε
στην αποτροπή μεταφοράς στην δικαιοσύνη συλλογικής διαμάχης . Την
υποστηρίξαμε θερμά.Βάλτωσε.
Με βασική θέση την << Ιδιαιτερότητα>> .
Δεν είμαστε νησίδα, δεν είμαστε γαλαζοαίματοι , δεν προβάλλαμε ανέφικτα αιτήματα.
Όμως, είναι αδιανόητο να πετάμε στα σκυλιά την << ιδιαιτερότητα >> που ως
συνταξιούχοι της ΤτΕ έχουμε. Ενώ η ίδια η πολιτεία με νόμους αναγνωρίζει την
ιδιαιτερότητά μας (εκτός ΕΦΚΑ) , εν τούτοις, στις πάμπολλες ανακοινώσεις και
συναντήσεις με τον κ. Διοικητή, ο πρόεδρος, ουδέποτε την έχει επικαλεστεί ,ο δε
μόνιμος συνεργάτης του ( ΔΕΚΣ) απερίσκεπτα, χωρίς συναίσθηση ευθύνης δηλώνει:
<< θεσμοθετημένη ανεξαρτησία για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα δεν υφίσταται !!!>>

Με εξάλειψη του Νομικού παράδοξου της πολιτικής του κ. Διοικητή.
Η πλεονεκτικότερη θέση που βρέθηκε ποτέ σωματείο!.
Ενώ η ΤτΕ αναγνώρισε και εφάρμοσε τις αποφάσεις του ΣτΕ και μας επέστρεψε τις
παράνομες κρατήσεις 11 μηνών των νόμων 4051/12 και 4093/12 ,παρά ταύτα, σαν
να μην συνέβη κάτι, συνεχίζει να παρακρατεί τις παράνομες περικοπές των ιδίων
νόμων. Προβαίνει ,δηλαδή σε παράνομη πράξη. Το νέο Δ.Σ. οφείλει να βρεθεί σε
κοινή θέση διεκδίκησης.

Με αξίωση σεβασμού στον Τραπεζοελλαδίτη συνταξιούχο!
Η διαφαινόμενη πολιτική του κ. Διοικητή να εντάξει τους συνταξιούχους της ΤτΕ στην
<< ουρά >> του δημοσίου , μετά τέσσερα χρόνια θέσεων – αντιθέσεων-αναιρέσεων
και η επίκληση της άρνησης των Τσακαλώτου - Χουλιαράκη ,τώρα Σταϊκούρα Σκυλακάκη δεν δηλώνει σεβασμό στον συνταξιούχο της ΤτΕ!.
Με μερική διόρθωση της ανισότητας – Πρόταση της Α.Π.
Με μία νέα, ανάλογη της συμφωνίας -σύμβασης μεταξύ ΤτΕ –ΣΥΤΕ – ΣΣΤΕ της
25/6/13, διεκδικούμε αύξηση του συντελεστή προσομοίωσης , από 30% ,σε 60% 7ο%), ανάλογα με τα δεδομένα καθενός και, ίσως, με ορισμό πλαφόν μηνιαίας
αύξησης.
Συναδελφικά,
Πετρόπουλος Ίκαρος, Αθανασίου Βασίλειος,Αναστασόπουλος Γιάννης,
Αραβίδη Γιούλα, Αρβανιτάκης Άγγελος, Ασωνίτης Σπύρος, Βεργής Αργύρης,
Γαλανός Σταύρος, Γιαννακουδάκης Δημήτρης, Δαρδανίδης Κων/νος,
Δεμερούτης Κων/νος, Δημάκη Αγγελική, Δημητριάδης Θεόδωρος,Δημόπουλος
Κων/νος, Έξαρχος Κων/νος Ευαγγελίδης Γιάννης,Ιωαννίδης Αριστείδης ,
Καλογήρου Σπύρος, Καπάτος Γιάννης, Καραντζά Άντα,Καραντζόγλου
Χαράλαμπος, Κατσού Σταματούλα,Κομπολίτης Κων/νος, Κόνσουλας Θανάσης,
Κορφιάτη Μαρία, Κοσσέρη Αγγελική, Κουράκου Άννα, Κρυοβρυσανάκης
Νικηφόρος, Κυριαζόπουλος Δημήτρης, Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος
,Λαμπρινίδη Αικατερίνη, Λαούδης Φίλιππος, Λέκα Εύα, Μακρίδης Βασίλης,
Μπαζίνη Κική , Μπασιάς Λευτέρης, Μωραϊτόπουλος Ελευθέριος ,Παντοπούλου
Έφη,Παπαϊωάννου Λάμπρος , Παππάς Γιώργος, Παρσάς Κώστας, Πεταλάς
Σακελλάριος, Πλιόγκας Σωτήρης,Σάτλα Βάσω, Σαφραντζά Έφη, Σπανάκης
Ευστράτιος, Σπυράτου Άρτεμις, Σύφαντος Βασίλειος, Σχοινάς Γιάννης,
Τζανετοπούλου Αγγελική, Τουρμούζη Μαριάννα,Τροχαλάκης Μιχάλης, Τσιάκος
Παναγιώτης, Τσιφοδήμου Αικατερίνη,Τυροβολά Νία, Φουντουκίδης Στέλιος,
Φωτεινοπούλου Έφη, Χανιώτης Γιώργος, Χαριτάκης Νίκος, Χολέβα Πόλυ,
Ψαρουδάκης Αντώνης .

