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ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Στην ανακοίνωση του Συλλόγου μας Νο8/24.10.2017 με τίτλο «Τροχοπέδη για
την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ αποτελούν οι τελευταίες εξελίξεις»
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ο κ. Διοικητής δεν θα μπορέσει να
προχωρήσει στη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφάλισης ώστε να δρομολογηθεί
η εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, σχετικά με την επιστροφή των μνημονιακών
κρατήσεων.
Ο ένας και μοναδικός λόγος που αναφέρθηκε είχε να κάνει με τις έντονες
επιφυλάξεις που εξέφρασαν στελέχη της σημερινής κυβέρνησης για την
εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ.
Παρ’ όλο ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση κυβερνητικών παραγόντων γκρεμίζει
εκ θεμελίων όλο το οικοδόμημα που είχε στηθεί από τον επικεφαλής της
παράταξης των Εν Δράσει, περί «σεβασμού της αυτονομίας της Ανεξάρτητης
Κεντρικής Τράπεζας από τη σημερινή κυβέρνηση», δεν θα επικεντρωθούμε
όμως σ’ αυτό το γεγονός μόνον.
Οι παραπάνω αρνητικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν δυστυχώς άλλη μια φορά την
εμπλοκή του Υποδιοικητή κ. Θ. Μητράκου ως γνήσιου εκφραστή και τοποτηρητή
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στην Ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα.
Γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από τη στιγμή που ορίστηκε ως
επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφάλισης για να εξετάσει το επίμαχο θέμα της
επιστροφής των κρατήσεων ο εν λόγω Υποδιοικητής, θεώρησε μάλιστα ότι για το
«καλό» των συνταξιούχων συναδέλφων του θα έπρεπε να ενημερώσει στελέχη
της κυβέρνησης.
Όπως ήταν αναμενόμενο τα εν λόγω στελέχη όχι μόνον εξέφρασαν σοβαρές
αντιρρήσεις στην οποιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης της νομιμότητας,
ειδικότερα μετά τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου αλλά ορισμένοι
εμφανίστηκαν και αρκετά απειλητικοί σχετικά με το μέλλον των ασφαλισμένων

της Τράπεζας εάν δεν εγκαταλείπαμε την όποια προσπάθεια επίλυσης του
συγκεκριμένου θέματος!!!
Από όλα τα παραπάνω εύλογα δημιουργούνται ερωτήματα και αμφιβολίες για το
ρόλο που έπαιξαν και παίζουν ορισμένοι στις πλάτες των συναδέλφων
συνταξιούχων, όταν μάλιστα έχουν αυτοαναγορευθεί ως Σωτήρες του χώρου
μας….
Διερωτώμεθα λοιπόν:

 Γνώριζε

ο συνάδελφος Μ. Μπαλαούρας τις εξωθεσμικές παρεμβάσεις των
στελεχών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ της οποίας τυγχάνει να είναι βουλευτής;;;



Ενημερώθηκε ο εν λόγω συνάδελφος από το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ
Υποδιοικητή κ. Θ. Μητράκο για τις αρνητικές παρεμβάσεις του και για τις
απαντήσεις και απειλές που εισέπραξε από συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη
σε περίπτωση υλοποίησης της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου;;;

 Γνώριζε ο επικεφαλής των Εν Δράσει συνάδελφος Κ. Ευσταθίου όλο το
παρασκήνιο και το αρνητικό τοπίο που είχε δημιουργηθεί λίγες μέρες μετά την
απόφαση του Νομικού Συμβουλίου για την εφαρμογή των αποφάσεων του
ΣτΕ;;;

 Ποιος ήταν ο λόγος της συνάντησης των συναδέλφων Μ. Μπαλαούρα – Κ.
Ευσταθίου το επίμαχο χρονικό διάστημα των εξελίξεων σε καφετέρια πλησίον
του Συλλόγου στις 12 Οκτώβρη ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 με
υψηλόβαθμο στέλεχος της Τράπεζας;;;

 Ποιος ήταν ο λόγος που η παράταξη των Εν Δράσει κυκλοφόρησε ΜΙΑ ΜΟΝΟ
«πανηγυρική» ανακοίνωση (Νο11/4.10.2017), μια μέρα μετά τη συνεδρίαση
του Νομικού Συμβουλίου, προσπαθώντας μάλιστα να οικειοποιηθούν την όποια
θετική έκβαση του θέματος και στην συνέχεια δεν υπήρξε καμία αναφορά
στο συγκεκριμένο θέμα της επιστροφής των κρατήσεων, αντίθετα
προσπαθούσαν να πείσουν τους συναδέλφους να προσφύγουν με αγωγές
εναντίον της Τράπεζας;;;
Αντί να δώσουν πειστικές απαντήσεις στους συναδέλφους για όλα τα
παραπάνω ερωτήματα, προσπαθούν τα κομματικά φερέφωνα να επιρρίψουν
ευθύνες στο κ. Διοικητή γιατί ενέδωσε δήθεν στις αντιρρήσεις στελεχών της
κυβέρνησης και δεν επέδειξε τη δέουσα ευαισθησία για τη στήριξη της Ανεξαρτησίας
της Κεντρικής Τράπεζας. Θεωρούμε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πείσουν πλέον
ούτε αυτά τα μέλη της παράταξής τους, όταν γνωρίζουν όλοι (εργαζόμενοι,
συνταξιούχοι), ότι για να συγκληθεί το Νομικό Συμβούλιο και μάλιστα να
γνωμοδοτήσει θετικά για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ ΜΟΝΟΝ με τη
σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της Τράπεζας θα μπορούσε να γίνει…
Δεν αποτελεί λοιπόν πραγματικό εμπαιγμό και ειρωνεία οι χειροκροτητές της
κυβέρνησης, που υπέκρυπταν από τους συναδέλφους όλες τις αρνητικές αυτές
εξελίξεις υπονομεύοντας την όποια θετική εξέλιξη για τα συμφέροντά τους, να
εμφανίζονται ως τιμητές των συμφερόντων μας και ως σωτήρες του χώρου
μας;;;
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Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Α.Σ.)
Θεωρούμε ότι βασική υποχρέωση της παράταξής μας είναι η σωστή και
αναλυτική ενημέρωση όλων των συναδέλφων συνταξιούχων ώστε να έχουν τη
δυνατότητα να επιλέγουν τον τρόπο που θα διεκδικήσουν τα συμφέροντά
τους και να μη παρασύρονται από τους δήθεν «ειδήμονες» επί των ασφαλιστικών
θεμάτων.
Ο λόγος για τον επικεφαλής των Εν Δράσει που θέλοντας άλλη μια φορά να
υποκρύψει των αλήθεια από τους συναδέλφους εμφανίζει στην ανακ.
Νο11/4.10.2017 ότι το Νομικό Συμβούλιο για «λόγους τυπικούς δεν ήταν

δυνατό να εισηγηθεί θετικά για την άμεση κατάργηση της σχετικής κράτησης,
προδικάζει την σε σύντομο χρόνο θετική έκβαση και ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα,
στη χειρότερη περίπτωση στη βάση απόφασης των αρμόδιων δικαστηρίων που θα
ληφθεί στο πλαίσιο πρότυπης δίκης»!!!
Παραθέτουμε αυτούσιο απόσπασμα του Πρακτικού από τη συνεδρίαση του
Νομικού Συμβουλίου για να συγκρίνετε τι σχέση έχει με όλα τα παραπάνω.
« ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρία της 3ης Οκτωβρίου 2017

…Αντίθετα, το αφορών στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αίτημα δεν
μπορεί, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, να γίνει εξωδίκως δεκτό από την
Τράπεζα, παρά τη δεδομένη ανεξαρτησία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του
προσωπικού της, αλλά και του προορισμού της Ε.Α.Σ. που έγκειται στην κάλυψη
ελλειμμάτων αποκλειστικά των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν ενταχθεί
στον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Τούτο δε ιδίως διότι: (α) σε αντίθεση με τα
επιλυθέντα με τις ως άνω αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
νομικά ζητήματα, για τη νομιμότητα της επιβολής και εν συνεχεία αύξησης της Ε.Α.Σ.
δεν υπάρχει δεσμευτική απόφαση για τα διοικητικά δικαστήρια που αρμοδίως θα
επιληφθούν, ειδικώς περαιτέρω σημειουμένου, ότι η 244/2017 απόφαση της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της οποίας γίνεται επίκληση από
τους θιγόμενους συνταξιούχους της Τράπεζας, περιορίζει ρητά την εμβέλεια
της περί αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων κρίσης της μόνο
στους συνταξιούχους του Δημοσίου…»
Η παραπάνω γνωμοδότηση πέντε Πανεπιστημιακών Καθηγητών έρχεται να
επιβεβαιώσει, άλλη μια φορά, τη θέση των Νομικών του Συλλόγου που έχουμε
γνωστοποιήσει με (2) τουλάχιστον ανακοινώσεις προσφάτως. Επιπρόσθετα οφείλουμε
να επισημάνουμε ότι η άποψη νομικών που ερωτήθησαν σχετικά με την πρότυπη
(πιλοτική) δίκη ήταν η παρακάτω: «Θέμα ασφαλιστικό που αφορά περιορισμένο

αριθμό ενδιαφερομένων, όπως η ΕΑΣ για τους ασφαλισμένους της ΤτΕ, δεν μπορεί
να αποτελέσει αντικείμενο πρότυπης (πιλοτικής) δίκης, η οποία προβλέπεται μόνο
για θέματα πανελλαδικής εμβέλειας, όπως οι μνημονιακές κρατήσεις που
αφορούσαν το σύνολο των συνταξιούχων της χώρας και πράγματι ελήφθη απόφαση
με τη διαδικασία που προβλέπεται για πρότυπη δίκη».
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ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΤτΕ
Αναφέρουμε ακόμη μία φορά και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι εφαρμογές
δικαστικών αποφάσεων, που φαντάζουν αυτονόητες σε μια ευνομούμενη δημοκρατία,
στη σημερινή Ελλάδα απαιτούν πολύ λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς για
να πετύχουμε την εφαρμογή τους. Όταν μάλιστα στις αποφάσεις των ανωτάτων
δικαστηρίων έρχεται να προστεθεί και η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της
Κεντρικής Τράπεζας, απαιτείται από μια δημοκρατική κυβέρνηση να σεβαστεί
όλα τα παραπάνω δεδομένα. Δυστυχώς, παρ’ όλο ότι η πραγματικότητα είναι
τελείως διαφορετική, τολμάμε να πούμε ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα εξεύρεσης
λύσης και δεν έχει λήξει το θέμα οριστικά. Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου
αποτελεί για όλους μας σημαντική ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ!!! Δεν θα αφήσουμε να πάνε
χαμένες οι προσπάθειες που καταβάλαμε και ο χρόνος που αναλώσαμε για το θέμα
της υλοποίησης των αποφάσεων του ΣτΕ και της επιστροφής των κρατήσεων
αναδρομικά. Άμεσα θα σας ενημερώσουμε για τις πρωτοβουλίες που θα
αναλάβει η παράταξή μας στα πλαίσια του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι αποτελεί μέγιστη πρόκληση, μετά την
αποκάλυψη
όλων των αρνητικών παρεμβάσεων των στελεχών της
κυβέρνησης, να συνεχίζει η αμετανόητη ηγεσία της παράταξης των Εν Δράσει και
στην τελευταία ακόμη ανακοίνωσή τους Νο14/3.11.2017 να επαναλαμβάνει το ίδιο
τροπάριο περί «πλήρους σεβασμού της αυτονομίας της ΤτΕ από τη σημερινή
κυβέρνηση».
Πραγματικά τι νομίζουν ότι τρώνε οι συνταξιούχοι της Τραπέζης Ελλάδος;;;
Συνάδελφοι,
Απομονώστε όλους αυτούς που προσβάλλουν τη νοημοσύνη σας
προσπαθώντας με επικοινωνιακά τερτίπια, κατά τα πρότυπα της σημερινής
κυβέρνησης, να σας παρουσιάσουν τις μεγάλες δυνατότητες και λύσεις που
μπορούν να πετύχουν στα θέματα που μας απασχολούν.
Το μόνο σίγουρο που έχουν πετύχει μέχρι σήμερα είναι η υπονόμευση
της κάθε προσπάθειας του Συλλόγου μας…
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι
Γοζαδίνος Γιάννης, Κλητοράκη Ελένη,
Ζέρβας Άγγελος, Αβαγιανός Θανάσης,
Χαϊδούτης Στέλιος, Καλογρίδης Γεώργιος
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