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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο  2 

 
Αθήνα, Νοέμβριος 2017 

 

Η   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
 

Η Παράταξη μας, θεωρώντας ότι δεν εξυπηρετεί κανένα η αντιπαράθεση και η 

αντιπαλότητα, έχει επιλέξει να μη συμμετέχει σε αυτή την ανούσια και, ίσως σκόπιμα, 

αποπροσανατολιστική «παραγωγή» ανακοινώσεων. Έχουμε προκρίνει να 

συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην κατεύθυνση της βελτίωσης των παροχών και 

της αποκατάστασης των αδικιών, από το «χαρτοπόλεμο των ανακοινώσεων» που απλά 

συσκοτίζει αντί να αποσαφηνίζει καταστάσεις. Οι πρόσφατες όμως αρνητικές εξελίξεις 

πάνω στο θέμα της διευθέτησης των αποφάσεων του ΣτΕ, ως προς την 

αντισυνταγματικότητα των περικοπών των μνημονιακών νόμων 4051/12 και 4093/12, 

που αποτελούσε βασικό μέρος του  διεκδικητικού πλαισίου του Συλλόγου,  όπως είχε 

αναφερθεί στην από 23 Μαΐου 2017 επιστολή προς τον Διοικητή, καθιστούν πλέον 

αναγκαία την τοποθέτηση μας, προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια, να 

ενημερωθείτε για τα γεγονότα και να διερευνηθούν οι ευθύνες όσων προτάσσουν τα 

μικροπολιτικά τους συμφέροντα  από τη θετική επίλυση των ζητημάτων μας. 

 

Ενέργειες του Προεδρείου - Παράθεση των γεγονότων   

Στις 21 Ιουλίου 2017 (στο πλαίσιο των  δράσεων για την προώθηση των αιτημάτων 

μας) πραγματοποιείται συνάντηση του Προέδρου κ  Ι. Γοζαδίνου, του Αντιπροέδρου 

κ. Ν. Αντωνόπουλου και της Γενικής Γραμματέως κας  Ε. Κλητοράκη - Πούλια με τον 

Διοικητή κ. Στουρνάρα κατά την οποία, μέσα σε θετικό κλίμα, συζητούνται όλα 

τα θέματα που μας απασχολούν. Ο κ. Διοικητής  δίνει εντολή  σε έγκριτους νομικούς 

να διερευνήσουν τη δυνατότητα εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ περί της 

αντισυνταγματικότητας των κρατήσεων των νόμων 4051/12 και 4093/12 με προφανή 

συνέπεια τη διακοπή των  σχετικών κρατήσεων και την αναδρομική επιστροφή των 

«αχρεωστήτως» καταβληθέντων. Στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται 

από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των σχετικών Οργάνων προκειμένου να 

ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις της Τράπεζας, συγκαλείται κατ’ αρχάς το 

Νομικό Συμβούλιο (με τη συμμετοχή 5 καθηγητών Πανεπιστημίου και του 

Διευθυντή των Νομικών Υπηρεσιών) το οποίο και αποφαίνεταιθετικά.  
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Ακολούθως, σύμφωνα με τις διαδικασίες, πρέπει να συνεδριάσει το Συμβούλιο 

Ασφάλισης το οποίο, λαμβάνοντας υπ’ όψη την ανωτέρω γνωμάτευση εισηγείται στο 

Γενικό Συμβούλιο, το ανώτατο εγκριτικό όργανο. Πριν όμως από τη σύγκληση του 

Συμβουλίου Ασφάλισης  (Οκτώβριος) διαπιστώνεται ΕΜΠΛΟΚΗ, καθώς ο κ. 

Διοικητής αναφέρει ότι μετά από παρέμβαση κυβερνητικών στελεχών δεν 

προτίθεται να προχωρήσει στη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφάλισης. Την ίδια 

άποψη έχει και ο Υποδιοικητής  κ. Μητράκος !!!!!!!!!                   

 

Συνάδελφοι,  
 

Η αρνητική αυτή εξέλιξη επιβεβαιώνει δυστυχώς τις σταθερές θέσεις της 

Παράταξης μας ότι, στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε θα ήταν ολέθριο 

λάθος να θεωρήσουμε ότι όλα είναι δεδομένα, καθώς δεν είναι αυτονόητη 

ακόμα και η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων!!!!!!! Πρέπει να 

χειριζόμαστε τα θέματά μας  με σύνεση, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, 

λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψη το γενικότερο αρνητικό περιβάλλον και το 

γεγονός ότι βασικός στόχος μας πρέπει να είναι η θεσμική κατοχύρωση και 

θωράκιση του σημερινού επιπέδου των παροχών μας έναντι οποιασδήποτε 

μελλοντικής απειλής.  

Όμως, συνάδελφοι, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας ορισμένες σκέψεις, αμφιβολίες και 

ερωτηματικά που μας έχουν δημιουργηθεί μετά τα γεγονότα του τελευταίου 

δεκαημέρου. 

  

 Ποιές Παρατάξεις και ποιών  συναδέλφων τα μικροπολιτικά σχέδια 

εξυπηρετεί η δημιουργία εμποδίων  προκειμένου να μην υπάρξει  θετική 

έκβαση σε ένα από τα βασικά αιτήματα της θητείας του σημερινού 

Προεδρείου;;; Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ήταν τυχαία η συνάντηση σε καφέ 

της περιοχής μας, λίγες ημέρες πριν από την αρνητική εξέλιξη, μεταξύ του 

συν. Ευσταθίου, του βουλευτή του Σύριζα συν. Μπαλαούρα και  υπηρεσιακού 

παράγοντα της Τράπεζας;;;  
 

 Ποια είναι η εμπλοκή και η αρνητική συμβολή του Υποδιοικητή κ. 

Μητράκου (παλαιός συνδικαλιστής και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ) ο οποίος και σε 

παλαιότερες περιπτώσεις, (προσκόμματα στο Γενικό Συμβούλιο της 

19.12.2016 στην συμμετοχή των προσληφθέντων μετά το 1993 στο 

Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών και ακύρωση της μεταφοράς 

πρόσθετου ποσοστού στο Πρόγραμμα) έχει αντισταθεί σε προσπάθειες 

βελτίωσης και αποκατάστασης του επιπέδου των παροχών μας, έχοντας 

καταστεί Ο ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ!!!!!.   
 

 Τι έχει να πει για τον εμπαιγμό  των συναδέλφων από την κυβέρνηση ο 

συνάδελφος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μάκης Μπαλαούρας;;; Γιατί δεν 

συνδράμει στην αποκατάσταση της καταφανούς αδικίας εφ όσον  μάλιστα  

γνωρίζει πολύ καλά ότι ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ;;; 
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 Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούσε η έκδοση από την παράταξη των «ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ» (συν. Ευσταθίου) πληθώρας ανακοινώσεων ΠΡΙΝ από τη τελική 

θετική έκβαση της εφαρμογής των αποφάσεων του  Συμβουλίου της 

Επικρατείας για τις κρατήσεις των δύο μνημονιακών νόμων;;; Γιατί τόση 

υπερβολή, αυτοθαυμασμός και κομπασμός για τη συμμετοχή του με 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ και διαβουλεύσεις με τα υπηρεσιακά όργανα στα οποία μάλιστα 

δεν είχε και καμία θεσμική νομιμοποίηση της παρουσίας του;;; Η 

αυτοαναγόρευση σε ειδήμονα είδαμε που μας οδήγησε!!!!! ΜΗΠΩΣ 

ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΤΑΙ κάτι άλλο και όλα αυτά ήταν «στάχτη στα μάτια όλων μας»; 

Αν μη τι άλλο ο συνάδελφος Ευσταθίου πρέπει να σταθεί μπροστά σε ένα 

καθρέφτη, να κάνει την αυτοκριτική του και να ζητήσει τουλάχιστον  μια 

συγγνώμη!!!!!!! ΕΧΕΙ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ……… 
 

 H σημερινή κυβέρνηση τελικά με ποιους είναι;;; Με τους απλούς πολίτες 

της χώρας ή με τους Δανειστές;;;  Η δικαιολογία που, σύμφωνα με 

πληροφορίες,  χρησιμοποιήθηκε προς τον κ. Διοικητή για να ΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΝ 

την εφαρμογή των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ότι δηλαδή 

«βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης» αντέχει μόνο 

στα αυτιά μικρών παιδιών!!! Η ωμή κυβερνητική παρέμβαση η οποία 

καταστρατηγεί στην ουσία την ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ της 

Τράπεζας της Ελλάδος καταδεικνύει με τον πιο άμεσο τρόπο την 

αναγκαιότητα ύπαρξης σοβαρότητας και υπευθυνότητας στον χειρισμό των 

θεμάτων του χώρου μας λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές ασφαλιστικό 

περιβάλλον σε συνδυασμό με τις αρνητικές μακροοικονομικές εξελίξεις.          

 

Συνάδελφοι, 

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα όλο και πιο ανίκανη να 

ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ιδεολογικά «κολλημένη» 

σε αριστερές θέσεις και πρακτικές του παρελθόντος αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις 

σύνθετες απαιτήσεις της σημερινής καθημερινότητας. Ενδόμυχο απωθημένο της είναι η 

καταστροφή του αστικού ιστού της χώρας με την αδυσώπητη ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ όσων 

ακόμα, μετά από προσπάθειες μιας ζωής με στερήσεις και συνετή διαχείριση έχουν 

δημιουργήσει κάτι για τους εαυτούς τους και τις οικογένειες τους. Αρνείται πεισματικά να 

εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει την παραγωγικότητα του Δημόσιου Τομέα (ίσως επειδή 

πρέπει να αξιολογηθούν οι αργόσχολοι και αναποτελεσματικοί υπάλληλοι). Για την 

επιτυχία των στόχων της δεν υπολογίζει τίποτα. Ότι την ενοχλεί χαρακτηρίζεται 

δημαγωγικό!! Δεν σέβεται ούτε τους θεσμούς, όπως είναι η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ της Τράπεζας 

της Ελλάδος!!! Εφόσον δε τα παραπάνω συνδυαστούν  με μια σειρά άλλους αρνητικούς 

παράγοντες που την χαρακτηρίζουν όπως η προφανής απειρία της, ο λαϊκισμός, η 

αδυναμία εκτίμησης των Ευρωπαϊκών δεδομένων και το άγχος της διαιώνισης της 

παρουσίας της στην εξουσία, την καθιστά την πλέον ανεπαρκή και την πιο 

επικίνδυνη κυβέρνηση που είχαμε ποτέ. 
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Η Συνδικαλιστική μας παράταξη, σταθερά προσηλωμένη στις αξίες του κοινωνικού 

φιλελευθερισμού και του Ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας, έχει αποδείξει ότι 

είναι πάντοτε παρούσα, συμβάλλοντας με τη φωνή της λογικής και της σύνεσης στην 

επίλυση των θεμάτων που μας απασχολούν. Γνωρίζετε ότι δεν υποκύπτουμε στον 

πειρασμό της διατύπωσης προτάσεων που να εντυπωσιάζουν εφήμερα αλλά δεν 

συμβάλλουν ουσιαστικά στη θετική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας. Δεν θα 

ακούσετε από εμάς μεγάλα λόγια. Προσπαθούμε πάντοτε με σύνεση, σοβαρότητα 

και υπευθυνότητα να αντιμετωπίσουμε τα θέματα μας και να επιτύχουμε 

θετικά αποτελέσματα.  Όμως η πολυπλοκότητα και η σύνθετη φύση της προσπάθειας 

απαιτεί τη χρήση των παρεχομένων δυνατοτήτων με υπεύθυνο και λογικό τρόπο, χωρίς 

υπερβολές που τελικά πιθανώς να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα καθώς θα 

υπονομεύουν και θα θέσουν σε κίνδυνο το εγχείρημα ενισχύοντας μόνο αυτούς που 

υπονομεύουν  την ΤτΕ. 

 

Συνάδελφοι, 

 

Τίποτα δεν έχει χαθεί οριστικά. Οι προσπάθειες του Προεδρείου του Συλλόγου μας 

συνεχίζονται και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε  σύντομα θετικές εξελίξεις στα αιτήματά 

μας. Όμως απαιτούνται προσεκτικοί και συνετοί χειρισμοί στους οποίους δεν 

συμβάλλουν οι «λεονταρισμοί» των «ειδημόνων». Ζητάμε από εσάς να εμπιστευτείτε το 

Προεδρείο του Συλλόγου μας στις συνεργαζόμενες παρατάξεις του οποίου  μάλιστα 

δώσατε αυξημένα ποσοστά στις εκλογές του Μαρτίου. Απομονώστε τους 

«επαγγελματίες επαναστάτες»,  γέννημα των παλιών εποχών και όσους 

θεωρούν τους εαυτούς τους «μόνιμες αυθεντίες» σε όλα τα θέματα. Όχι μόνο 

δεν βοηθούν αλλά και υπονομεύουν την αίσια έκβαση των αιτημάτων μας. 

 
Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η Συντονιστική Επιτροπή 
   
Σημείωση: Υπενθυμίζουμε ότι κάθε Τέταρτη 11:00-13:00 τα μέλη και οι φίλοι της ΔΕΚΣ 
συναντώνται στη Λέσχη του Συλλόγου (Λέκκα 23-25, 2ος όροφος) για ενημέρωση και 
ανταλλαγή απόψεων. 
 

Ο Χ Ι  ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΜΜΟΝΕΣ  

Ν Α Ι  ΣΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

 


