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Αθήνα,  Οκτώβριος  2019 

 

ΗΡΘΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ  Η   ΩΡΑ  
ΤΗΣ  ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΜΑΣ??? 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η ΔΕΚΣ, σε αντίθεση με ορισμένες άλλες Παρατάξεις,  δεν συνηθίζει να σας 

“βομβαρδίζει” με συχνές ανούσιες ανακοινώσεις οι οποίες μη έχοντας να προσφέρουν 

καμία ουσιαστική ενημέρωση αναλώνονται στην παράθεση “αντιγραφή μέσα σε 

πλαίσιο” τμημάτων από ανακοινώσεις άλλων Παρατάξεων. Θεωρούμε όμως ότι οι 

εξελίξεις  τόσο σε σχέση με τις διεκδικήσεις μας όσο και  στην πολιτική ζωή του τόπου  

καθιστούν αναγκαία την επικοινωνία μας. Ειδικότερα: 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ 

Το ΣτΕ με τις πρόσφατες αποφάσεις του (1889, 1890, 1891/2019) ακύρωσε ως 

αντισυνταγματικές μια σειρά από διατάξεις του ν. 4387/2016 (Νόμος 

Κατρούγκαλου), οι οποίες έθιγαν άμεσα σημαντικά ασφαλιστικά δικαιώματα των 

συνταξιούχων.  Οι ανωτέρω αποφάσεις στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην 

νομική επιχειρηματολογία και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν  στην προσφυγή στο 

ΣτΕ, από το 2016, του νομικού  επιτελείου που έχει  αναλάβει τον σχετικό νομικό 

αγώνα. Την όλη προσπάθεια συντόνισαν και  χρηματοδότησαν  η ΟΤΟΕ και η 

ΟΣΤΟΕ σε συνεργασία με πρωτοβάθμιες οργανώσεις συνταξιούχων 

τραπεζοϋπαλλήλων ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ  ΟΤΙ “ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ” 

Αν και οι αποφάσεις αυτές δεν  μας αφορούν άμεσα, καθώς ΔΕΝ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ  ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ, εκτιμούμε ότι 

δρομολογούν την δυνατότητα άμεσης και συνολικής λύσης τόσο για την άρση 

των κρατήσεων (Νόμος 4051/12 & 4093/12) όσο και την καταβολή ΤΩΝ 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ 

ΤτΕ (ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 



Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

είναι γνωστό από τις ανακοινώσεις του Συλλόγου ότι ο κ.  Διοικητής στη συνάντηση που 

είχε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 του ζήτησε “να κάνουμε υπομονή 

καθώς αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα η  έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ”. 

Εκτιμούσε ο κ. Διοικητής ότι οι σχετικές αποφάσεις θα του έδιναν τη δυνατότητα να 

προχωρήσει σε οριστική λύση και αντιμετώπιση των αιτημάτων μας. Το ΣτΕ  

αποφάνθηκε . Αναμένουμε τη θέση του κ. Διοικητή καθώς είναι γνωστό ότι μετά τις 

αποφάσεις του ΣτΕ απαιτείται η νομοθέτηση-τροποποίηση εκ μέρους της Κυβέρνησης 

των κριθέντων ως αντισυνταγματικών διατάξεων. Επίσης σημειώνουμε ότι το πλήρες 

κείμενο των αποφάσεων που αριθμεί εβδομήντα (70) σελίδες κοινοποιήθηκε στις 

17 Οκτωβρίου   και οι σχετικές νομοθετικές  διαδικασίες είναι χρονοβόρες.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,  δεν κατανοούμε την βιασύνη των “Εν 

Δράσει”  και της “Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας” δηλαδή των συναδέλφων 

Ευσταθίου και Πετρόπουλου  για την εδώ και τώρα λύση του θέματος μας. ΤΙ 

ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ  ΟΤΑΝ ΕΠΙ ΤΕΣΣΕΡΑΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΟΝΤΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΖΟΤΑΝ, ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ??? Οι 

κ.κ Ευσταθίου και Πετρόπουλος αντί να συμβάλλουν με ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες, 

για την προώθηση των θεμάτων μας προτάσεις, προβάλλουν συνεχώς διαδικαστικά 

θέματα τα οποία, αποπροσανατολίζοντας  τους συναδέλφους, σκοπεύουν να 

δικαιολογήσουν  τις ακραίες και ανεφάρμοστες θέσεις τους. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, με τη νέα Κυβέρνηση  αποκαταστάθηκε πλήρως το 

κύρος και ή θέση της Τράπεζας της Ελλάδος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. 

Οι θέσεις και οι απόψεις της Διοίκησης για τα τρέχοντα οικονομικά προβλήματα 

εισακούονται και τυγχάνουν της δέουσας προσοχής. Επιπρόσθετα, οι  αρμόδιοι 

Υπουργοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες  δηλώνουν με τον πλέον 

κατηγορηματικό τρόπο ότι η ΤτΕ είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ.  Εκτιμούμε λοιπόν, ότι οι 

τελευταίες εξελίξεις, με την έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ, έχουν πλέον “ανοίξει 

τον δρόμο” για τη θετική έκβαση των αιτημάτων μας.     

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ 

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι εκλογές του Ιουλίου έχουν διαμορφώσει νέες 

συνθήκες στην κοινωνία μας. Έχουμε εκλέξει νέα κυβέρνηση με τελείως διαφορετική 

φιλοσοφία και θεώρηση σε μια σειρά από σημαντικά θέματα. Η κανονικότητα 

επανέρχεται, σταδιακά, σε πολλούς τομείς οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων καθώς οι τωρινοί κυβερνόντες πιστεύουν πραγματικά στις αρχές του 

ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της Ενωμένης 



Ευρώπης. Η νέα Κυβέρνηση έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι 

πιο σύνθετη.  Τώρα πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με επιτυχία 

τα δύσκολα προβλήματα της χώρας. Να “πολεμήσει το τέρας της γραφειοκρατίας”. Να 

προωθήσει πραγματικά τις αναγκαίες για την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις. Να αντισταθεί 

στις πιέσεις συμφερόντων που δεν θα πάψουν να προσπαθούν να επιβληθούν με 

ολιγαρχικούς όρους. Εμείς δεν αυταπατόμεθα, καταλαβαίνουμε ότι η χώρα δεν είναι 

δυνατόν να άλλαξε μέσα σε τρεις μήνες. Απλώς οι “εντυπώσεις” δείχνουν  ότι 

μπορεί να αλλάξει.    

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Αντιφατική είναι  ΚΑΙ η στάση των Γενικών Συμβούλων και του κ. Υποδιοικητή. 

Ενώ ορισμένοι από αυτούς, κατά το παρελθόν, έχουν στηρίξει την επίλυση των 

αιτημάτων μας, προσφάτως έχουν υπαναχωρήσει αρνούμενοι να μας 

βοηθήσουν.  Κύριοι Γενικοί Σύμβουλοι, τώρα έχετε πλέον απαλλαγεί  από τις 

δεσμεύσεις, τις πιέσεις και τις παρεμβάσεις στην άσκηση των καθηκόντων σας. 

Γιατί λοιπόν δεν τηρείτε τις υποσχέσεις σας για την στήριξη των ΝΟΜΙΜΩΝ 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ???. Αρνούμεθα να πιστέψουμε ότι πίσω 

από τη στάση σας υποκρύπτονται σκοπιμότητες και προσωπικά συμφέροντα...... 

Συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των Γενικών Συμβούλων έχει επιλεγεί από 

την προηγούμενη Κυβέρνηση. Ανήκουν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της “Πρώτης Φοράς 

Αριστερά” το οποίο ΥΠΟΤΊΘΕΤΑΙ  ότι “εξ ορισμού” είναι υπέρ των διεκδικήσεων των 

πολλών και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι συνταξιούχοι.... 

Περιμένουμε από αυτούς, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων είτε  υπερψηφίζοντας 

σχετική πρόταση του κ. Διοικητή, είτε εισάγοντας το θέμα στην ημερήσια διάταξη σε 

περίπτωση πρόσθετης, εκ μέρους του, καθυστέρησης... 

 ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 

 Οι σύμβουλοι ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ στον σύλλογο λησμονούν ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ 

τον ρόλο τους... Θέτουν  παράλογα, ανερμάτιστα  και ουτοπικά αιτήματα  

αδιαφορώντας για τις αρνητικές συνέπειες. Τρανό παράδειγμα αποτελεί  η 

απόρριψη των προσφυγών  183  συναδέλφων οι  οποίοι ακολουθώντας τις 

παραπλανητικές θέσεις τα αστήριχτα επιχειρήματα και  τις “παραινέσεις”  των 

ανωτέρω συναδέλφων κατάθεσαν δικαστικές αγωγές.   Ο λαλίστατος και 

πολυγραφότατος κατά τα άλλα συν Ευσταθίου δεν βρήκε να γράψει ούτε μια λέξη 

για αυτή την δυσμενή εξέλιξη για την οποία είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ.  



 Ανακαλύπτουν “τα δήθεν θετικά” του Νόμου Κατρούγκαλου  ζητώντας  την 

υιοθέτηση διατάξεων του,  δίχως να αναρωτιούνται εάν με τον τρόπο αυτό 

ανοίγουν “¨Κεκρόπορτα” για την υπαγωγή μας στο σύνολο του Νόμου??? Τότε 

γιατί πανηγυρίζαμε για την εξαίρεσή μας???  Ας μας ξεκαθαρίσουν επιτέλους τις 

θέσεις τους... Θέλουν να υπαχθούμε στον ΕΦΚΑ???  

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Η ΔΕΚΣ σταθερά προσανατολισμένη στη προάσπιση των συμφερόντων μας 

παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις και αναμένει την τήρηση των δεσμεύσεων 

του  κ. Διοικητή. ΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΥΜΕ  ΤΟΝ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ  

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΘΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ  ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι 

Νίκος Αντωνόπουλος        Δημήτρης Καλλέργης 

 


