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                Αθήνα, Νοέμβριος 2018 

              
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο  6 

 

 
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ??? 

 
 

 
 Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 

 Η παράταξή μας απέχει συνειδητά από τον “χαρτοπόλεμο” των ανακοινώσεων καθώς θεωρεί 

ότι όχι μόνο δεν συμβάλλει στην ενημέρωση αλλά λειτουργεί και ως μοχλός 

αποπροσανατολισμού,  συσκότισης  και παραπληροφόρησης!!! Φαίνεται ότι το “παν μέτρον 

άριστον” δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της συνδικαλιστικής δραστηριότητας των συναδέλφων της 

μειοψηφίας Κ. Ευσταθίου και  Ικ. Πετρόπουλου, οι οποίοι με τις,  αθροιστικά, εκατό (100) και 

πλέον ανακοινώσεις τους μέσα στους 18 μήνες της θητείας του παρόντος Δ.Σ. δεν κατάφεραν 

τίποτα απολύτως.!!!!  Στο διάστημα αυτό οι  θετικές εξελίξεις στα θέματα μας είναι αυτές 

που προήλθαν από τις ενέργειες του Προεδρείου που είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθούν 

τα επιτόκια και να επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων μας.!!!!!  

Συνάδελφοι εμείς δεν θα κάνουμε ιστορικές αναδρομές, ούτε θα καταφύγουμε σε δήθεν  

“αποκαλυπτικά χρονογραφήματα”,  θα αποπειραθούμε απλά να συζητήσουμε μαζί σας  

προσπαθώντας να διαπιστώσουμε ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ έχοντας  

λάβει υπόψη το εξαιρετικά ρευστό και συχνά εχθρικό περιβάλλον το οποίο απαιτεί 

λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς προκειμένου να επιλυθούν θετικά τα θέματα δίχως 

να τεθούν σε κίνδυνο οι κατακτήσεις μας. Αναρωτιόμαστε: 

 

 Είναι προς το συμφέρον μας να τεθεί  σε κίνδυνο η ανεξαρτησία της ΤτΕ και το 

εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των υπαλλήλων και των συνταξιούχων?? 

Επισημαίνουμε ότι ο θεσμός της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης δεν προέκυψε ως συνέπεια των εργασιακών αναγκών των υπαλλήλων τους, αλλά ως 

προς την αναγκαιότητα της επιχειρησιακής αυτονομίας και της λειτουργίας τους  απέναντι στην 

εκάστοτε Κυβέρνηση. Η όποια δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης πολιτικής για τους  

εργαζομένους και συνταξιούχους των κεντρικών τραπεζών, προκύπτει εμμέσως καθώς 

εκτιμάται ότι συνδέεται με την αποτελεσματικότητα και την αυτονομία του ρόλου τους στη 

νομισματική και οικονομική πολιτική. Θεσμοθετημένη ανεξαρτησία για εργασιακά  και  
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ασφαλιστικά θέματα δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει ούτε σχετική κοινοτική νομοθεσία, ούτε 

κάποια συνταγματική πρόβλεψη, ούτε πλήρες νομικό πλαίσιο. Έχουν  καταγραφεί μόνον 

διάσπαρτες αναφορές σε νόμους. Προς αποκατάσταση της πραγματικότητας, σας αναφέρουμε 

ότι σε αρκετές τράπεζες του ΕΣΚΤ οι εργαζόμενοι τους είτε έχουν  καθεστώς δημοσίου 

υπαλλήλου, είτε είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα.......    

Είναι λοιπόν σκόπιμο να μην λάβουμε υπόψη τις ενστάσεις και τον προβληματισμό 

των κυβερνητικών παραγόντων στο θέμα της άρσης των κρατήσεων των δύο 

αντισυνταγματικών νόμων με  τον κίνδυνο???: 

  άρσης της εξαίρεσης από τη ΗΔΙΚΑ με μια απλή επιστολή υπουργού δίχως καν να 

απαιτείται η δημοσίευση της σε ΦΕΚ!!! 

 άρσης της εξαίρεσης από τον νόμο Κατρούγκαλου με μια ή περισσότερες υπουργικές 

αποφάσεις δίχως καν να είναι αναγκαία η συναίνεση της Βουλής καθώς ο νόμος δεν 

μας εξαιρεί ρητώς, απλώς δεν μας αναφέρει!!!. 

 ένταξης, των ταμείων  της τράπεζας, με νόμο, στον ΕΦΚΑ όπως έγινε το 2008!!! 

  

Εφόσον αγνοηθούν,  εκ μέρους της Διοίκησης, οι Κυβερνητικές επιταγές θωρείτε ότι θα είμαστε 

σε θέση να ανατρέψουμε μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω αρνητικές προοπτικές για το 

ασφαλιστικό  καθεστώς μας για τις οποίες δεν έχουμε οποιαδήποτε θεσμικά κατοχυρωμένη 

θωράκιση  παρά μόνο τις “διαβεβαιώσεις“ του Ευσταθίου και των περί αυτών??? 

 

 Είναι προς το συμφέρον μας να πιέσουμε για για την επίλυση των θεμάτων μας με 

εξωθεσμικές κινήσεις και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και μηχανογραφίες????  

 Είναι γεγονός ότι οι παρατάξεις των “Εν Δράσει” και της “Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας” 

παρά τη σημαντική μείωση της απήχησης τους που καταγράφτηκε στις εκλογές του 2017 

έχουν  αποθρασυνθεί:  

Λειτουργούν ΑΝΕΥΘΥΝΑ  καθώς με τις ανακοινώσεις τους   παραπληροφορούσαν  ότι στο Γ.Σ. 

της Θεσσαλονίκης αποφασίσθηκε η  εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, αργότερα ήταν βέβαιοι 

ότι το θέμα θα επιλύονταν στο ΓΣ του Οκτωβρίου και τελικά διαπίστωσαν ότι το θέμα παραμένει 

σε εκκρεμότητα.  

Ενεργούν ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ   καθώς για πρώτη φορά στα χρονικά  της τράπεζας διακινήθηκε 

ανακοίνωση της κομματικής οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ με την οποία ανακοίνωση, “άκουσον άκουσον” 

το κόμμα ζητούσε από το Γ.Σ να δώσει εντολή  στο Συμβούλιο Ασφάλισης (Σ.Α.) να συνεδριάσει 

με καθορισμένη ημερήσια διάταξη !!!  

Κινούνται ΑΝΤΙΘΕΣΜΙΚΑ  καθώς  είναι πλέον “κοινό μυστικό” ότι από την ώρα που 

δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου (Οκτώβριος 2017) για την 

αντισυνταγματικότητα των δύο μνημονιακών κρατήσεων προσπαθούν να  αποκρύψουν τις 

κυβερνητικές αντιρρήσεις για την άμεση επίλυση του θέματος, επιρρίπτοντας ευθύνες στο  
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Προεδρείο του Συλλόγου και στην Διοίκηση!!!  Επιπλέον προχώρησαν σε επαφές με μέλη 

της Διοίκησης και με Γενικούς Συμβούλους δίχως να έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ., 

ενώ έχουν απευθύνει ψηφίσματα παραταξιακών συγκεντρώσεων προς τη Διοίκηση ως 

να πρόκειται για αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων!!! Υπονομεύουν με κάθε τρόπο και 

μέθοδο τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, αρνούμενοι να δεχθούν την βασική αρχή της 

δημοκρατίας, δηλαδή ότι η πλειοψηφία κυβερνά και καθορίζει την στρατηγική και την πολιτική 

ενώ η μειοψηφία (στην περίπτωσή μας μάλιστα, ισχνή)  ελέγχει την ορθότητα τους. 

Είναι ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ  καθώς παρά τις θρυλούμενες  διαβεβαιώσεις  και υποσχέσεις  

κυβερνητικών βουλευτών για θετική έκβαση στο θέμα μας τελικά “ώδινεν όρος και έτυκε μυν” 

καθώς σύμφωνα με δήλωση του Διοικητή στο Γενικό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, δυο κορυφαίοι 

οικονομικοί υπουργοί εξέφρασαν την κάθετη αντίθεσή τους όπως είχε συμβεί και το 2017.  

Αποτελούν ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ καθώς με άφρονες και παρασκηνιακές κινήσεις 

προσπάθησαν να υποκαταστήσουν το Συμβούλιο Ασφάλισης, ένα επιτελικό όργανο του οποίου 

η σύνθεση και οι αποφάσεις ελέγχονται από τους ασφαλισμένους, με το Γενικό Συμβούλιο, οι 

αποφάσεις του οποίου καθορίζονται, εν πολλοίς, από  μη τραπεζικούς. Με τον τρόπο  αυτό 

ανοίγει μια άκρως επικίνδυνη “κεκρόπορτα” που μπορεί να οδηγήσει σε φαλκίδευση των 

ασφαλιστικών κεκτημένων μας. Δεν χωρά η φαντασία μας το χειρότερο σενάριο. Δηλαδή να έχει 

η εκάστοτε Κυβέρνηση μέσω του Γενικού Συμβουλίου την δυνατότητα παρέμβασης  σε μια σειρά 

ασφαλιστικών μας θεμάτων. . 

 

 Είναι προς το συμφέρον μας να αγνοείται και να μην εκτιμάται η συμβολή του  

Συλλόγου  των “εν ενεργεία” συναδέλφων???  

Συνάδελφοι νομίζουμε ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που  ο  Σύλλογος μας  έχει την 

αμέριστη και απεριόριστη συμπαράταξη και υποστήριξη της Διοίκησης του ΣΥΤΕ. Το 

Προεδρείο και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Συλλόγου των “εν ενεργεία” συμμετέχει ενεργά στην 

διεκδίκηση των θεμάτων μας ενημερώνοντας τακτικά τα μέλη μας για τις σχετικές ενέργειες. 

Ήταν ο μόνος που στη Γενικό Συμβούλιο του Οκτωβρίου ζήτησε την άμεση άρση των 

κρατήσεων. Η κοινή αυτή πορεία και σύμπτωση των θέσεων και των ενεργειών είναι για μας 

ιδιαίτερα θετική συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων μας. Οι δύο παρατάξεις της 

μειοψηφίας που καθοδηγούνται και άγονται από τους κκ Ευσταθίου και Πετρόπουλο δεν είχαν 

χώρο στις  πραγματικά πολυάριθμες και κουραστικές ανακοινώσεις τους, για αναγνώριση 

αυτής της θετικής συμβολής???  θα αποτελούσε αυτό ένδειξη συνδικαλιστικού πολιτισμού 

που τόσο σπανίζει στις μέρες μας......... Τέλος πάντων...... οι συνάδελφοι έχουν και γνώση και 

μνήμη...    

Πρόσφατη ένδειξη της καλής συνεργασίας των Προεδρείων των δύο συλλόγων είναι η από 

κοινού συνάντησή τους (στις 5 Νοεμβρίου) με τον κ. Διοικητή στο οποίο έθεσαν εκ νέου το θέμα 
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της παύσης των μνημονιακών κρατήσεων  και ο οποίος δεσμεύτηκε ότι οι κρατήσεις θα 

σταματήσουν όταν θα υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση για το Δημόσιο. Οι υπογραμμίσεις και το 

έντονο χρώμα των λέξεων δεν είναι τυχαίο... Οι κρατήσεις στο Δημόσιο σταματούν στις 

1.1.2019..   

 

 Είναι προς το συμφέρον μας να επιδιωχθεί η επίλυση του θέματος της εφαρμογής των 

αποφάσεων του ΣτΕ μέσα από τις δικαστικές αγωγές??? 

 Θεωρούμε ότι η απόφαση για την άσκηση δικαστικών αγωγών που προήλθε μετά από 

ζυμώσεις και συνεννοήσεις με την παράταξη της “Δημοκρατικής Συνεργασίας” ήταν αποτέλεσμα 

της σωστής στάθμισης των διαφόρων ενδογενών και εξωγενών  παραμέτρων σε συνδυασμό με 

την έγκαιρη πρόγνωση των εξελίξεων. Οι δικαστικές αγωγές διασφαλίζουν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τα συμφέροντα όλων μας ενώ παράλληλα δεν αποτελούν εμπόδιο για τη 

συνέχιση των προσπαθειών επίτευξης εξωδικαστικής συμφωνίας με τη Διοίκηση. Η 

απόφαση λήφθηκε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στηρίχθηκε από όλους μας.Έχουν ήδη 

κατατεθεί περίπου 1.800 προσφυγές αριθμός που συνεχώς αυξάνεται καθώς όλο και 

περισσότεροι συνάδελφοι, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ασκούν αγωγές. Εφόσον αρθούν οι 

κρατήσεις και συμφωνηθεί ο τρόπος καταβολής των αναδρομικών δεν πρόκειται να συνεχισθεί η 

δικαστική διεκδίκηση των οφειλομένων. Το χρονικό διάστημα  υπολογισμού των αναδρομικών θα 

αποφασισθεί  από τα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία. Ας μη 

προτρέχουν λοιπόν οι διάφορες “Κασσάνδρες”. Σε κάθε περίπτωση το Προεδρείο έχει και τη 

γνώση και τη θέληση να προασπίσει τα συμφέροντα μας ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ που 

θεωρείται διεκδικήσιμο. 

 

Συνάδελφοι  και συναδέλφισσες, η ΔΕΚΣ δεν χαϊδεύει τα αυτιά κανενός. Στέκεται πάντοτε με 

σύνεση και σοβαρότητα κοντά στα προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε. Προσπαθούμε να 

είμαστε αποτελεσματικοί, υπεύθυνοι και συνεπείς. Δεν έχουμε κομματικές παρωπίδες, καθώς 

επικροτούμε κάθε πρωτοβουλία που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση από όπου και αν 

προέρχεται. Η θέση μας  είναι ξεκάθαρη. Τασσόμαστε υπέρ της εφαρμογής των αποφάσεων του 

ΣτΕ στην ΤτΕ  Στην προσπάθεια μας αυτή σας θέλουμε όλους κοντά μας ώστε μέσα από την 

ενίσχυση της δύναμης μας να αποτελέσουμε ισχυρό παράγοντα που θα συνδυάζει τις 

διεκδικήσεις με τον ρεαλισμό και την αναγνώριση της πραγματικών συνθηκών.    

 

  Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς                 

Η Συντονιστική  Επιτροπή   


