
  

                      

                 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.      

Αθήνα, 13/3/2019 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5  

 

Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ  

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
 

ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΨΕΥΔΩΣ    

«Η Κυβέρνηση ικανοποιεί τις αποφάσεις του ΣτΕ και επιστρέφει τα αναδρομικά σε κλάδους 

συνταξιούχων, οι μόνοι που δεν ενδιαφέρονται για την υλοποίηση αυτών των αποφάσεων 

είναι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας του Συλλόγου μας». Ένας μεγάλος αριθμός ανακοινώσεων 

των δύο παρατάξεων ανέφεραν τα συγκεκριμένα… 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

Δηλώσεις Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη  

«Δημοσιονομική «βόμβα» η υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ. Το κόστος ενδέχεται να 

εκτιναχθεί στα 29 δις. ευρώ για την ικανοποίηση των δικαστικών αποφάσεων για τα αναδρομικά 

των παράνομων περικοπών συντάξεων και δώρων. Θα χρειαστεί άλλο ένα μνημόνιο» 

Δηλώσεις κυβερνητικής Επιτρόπου στο Συμβούλιο Ασφάλισης της ΤτΕ (28/1/2019) 

«Υπάρχουν από τον Οκτώβριο οδηγίες από το Υπουργείο ότι δεν εφαρμόζουμε τις 

αποφάσεις του ΣτΕ παρά μόνον κατόπιν τελεσίδικης απόφασης για τον κάθε ένα 

ξεχωριστά. Οι νόμοι μπορεί να έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί αλλά όχι ανίσχυροι» 

Επιστροφή αναδρομικών σε ένστολους, δικαστικούς, καθηγητές κ.α. 

Ουδεμία σχέση έχουν οι εν λόγω επιστροφές με τις αποφάσεις του ΣτΕ που 

ενδιαφέρουν τους συνταξιούχους της ΤτΕ. 

ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΨΕΥΔΩΣ    

Το Γ.Σ. της ΤτΕ στη Θεσσαλονίκη (14/9/2018) αποφάσισε την κατάργηση των περικοπών 

και την επιστροφή των αναδρομικών, έγραφαν οι επικεφαλής των Εν Δράσει σε 

ανακοίνωσή τους  (Νο 41/14.09.2018) 
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

Δυστυχώς επιχείρησαν να διαστρεβλώσουν πλήρως την αλήθεια δημιουργώντας σύγχυση σε 

5.000 συνταξιούχους. Τελικά ο κύριος Διοικητής διέψευσε κατηγορηματικά ότι ελήφθη 

απόφαση στο Γ.Σ. για την υλοποίηση της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της ΤΕ της 

03.10.2017.  

Το θέμα εθίγη ακροθιγώς μετά το πέρας του Γ.Σ. στο περιθώριο της διαδικασίας από 

συγκεκριμένο Γενικό Σύμβουλο, ο οποίος ζήτησε να ενημερωθεί για το κόστος υλοποίησης των 

θεμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας. 

ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΨΕΥΔΩΣ    

Συνέχιζαν με θράσος την ίδια τακτική της παραπληροφόρησης και έλεγαν «Μπορεί τελικά να μην 

πάρθηκε απόφαση αλλά δημιουργήθηκε το ανάλογο θετικό κλίμα να επιλυθεί στο 

επόμενο Γ.Σ. της 1/10/2018. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

Δυστυχώς όχι απόφαση δεν πάρθηκε, αλλά ούτε συζήτηση δεν υπήρξε για το 

συγκεκριμένο θέμα της υλοποίησης των αποφάσεων του ΣτΕ, στο Γ.Σ. της 1/10/2018. 

ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΨΕΥΔΩΣ    

Συνεχίζουν την ίδια πρακτική και για το επόμενο Γ.Σ. της 29/10/2018 καθώς με επιστολές, 

ανακοινώσεις τους και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με μέλη του Γ.Σ. της Τράπεζας ώθησαν 

στην αντιθεσμική αντιμετώπιση του θέματος με αρνητικά αποτελέσματα. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

Η παρακάτω απόφαση του Γ.Σ. δίνει ξεκάθαρα την «εικόνα» πού ώθησαν τα πράγματα οι δύο 

παρατάξεις του Συλλόγου μας (Εν Δράσει – Αναγεννητική Πρωτοβουλία) με τις αντιθεσμικές 

παρεμβάσεις και ενέργειές τους. 

«Το Γενικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι το όργανο που είναι αρμόδιο για να εισηγείται 

θέματα κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού είναι το Συμβούλιο Ασφάλισης. Σε κάθε 

πάντως περίπτωση το Γενικό Συμβούλιο εκτιμά ότι το υπό κρίση θέμα μπορεί να 

αντιμετωπισθεί συνολικά σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο Σύμβουλος Ε. Γερανιωτάκης ζήτησε 

η Τράπεζα να προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της 

Επικρατείας». 

 

ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΨΕΥΔΩΣ  

Με αφορμή την αναγκαία απόφαση του Συλλόγου μας να ακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία 

ώστε να μην παραγραφούν τα δικαιώματα των μελών μας υπήρξαν έντονες αντιδράσεις των 

παρατάξεων της μειοψηφίας. (Ανακ. Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας Ιανουάριος 2018).  

ΟΧΙ στις ομαδικές αγωγές-βόμβα στο ασφαλιστικό μας σύστημα 

ΝΑΙ στο σεβασμό του  καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος  

ΟΧΙ στον κομματισμό της παρακμής και αποδυνάμωσης του ΣΣΤΕ 

Λύση μόνο μέσα στην Τράπεζα. Το θέμα μπορούσε και μπορεί να  επιλυθεί.  

Οι συνάδελφοι, μόνοι αρμόδιοι, να ανατρέψουν την καταστροφική απόφαση.  
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

Μετά όμως το μαζικό κύμα που δημιουργήθηκε από συνταξιούχους που κατέθεταν 

προσφυγές διεκδίκησης δώρων και αναδρομικών στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ λειτούργησε 

φαίνεται ως τσουνάμι για τον «ταλαίπωρο» επικεφαλής της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας ο 

οποίος πιεζόμενος από μέλη της παράταξής του, αποφάσισε να αλλάξει άποψη και πορεία για 

τις δικαστικές προσφυγές. (Ανακοίνωσή του Νο27/Νοέμβριος 2018)  
 

ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΨΕΥΔΩΣ  

Σε πρόσφατη προεκλογική ανακοίνωσή τους (Μάρτιος 2019) υπόσχονται οι επικεφαλής των Εν 

Δράσει ότι μία από τις επόμενες επιδιώξεις τους θα είναι η διασφάλιση του Προγράμματος 

Μετεργασιακών Παροχών ως καταστατικής υποχρέωσης της Τράπεζας. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

Ενώ αναφέρουν όλα τα παραπάνω με αφορμή την απόφαση του Ειρηνοδικείου 

(202/18.2.2018) που δεν επεδίκασε δώρα στο Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 

(προσφυγή Πολιτάκη), οι Εν Δράσει κυκλοφόρησαν συγκεκριμένη ανακοίνωση Νο27/7.3.2018 

απόσπασμα της οποίας σας παραθέτουμε και στην οποία διαφαίνονται οι πραγματικές 

προθέσεις τους για το Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών.  

«Η Διοίκηση, θα πρέπει να σκεφτεί, ειδικά μετά και την παραπάνω απόφαση, ότι πρέπει να 

κλείσουν άμεσα οι «Καταστατικές παραβιάσεις», που πραγματοποιήθηκαν από άστοχους 

χειρισμούς.… Επειδή το “Πρόγραμμα”, δεν εκπλήρωσε το σκοπό για τον οποίο 

δημιουργήθηκε, δηλαδή την επιστροφή, μέσω αυτού, των μνημονιακών κρατήσεων, είναι 

αυτονόητη και επιβεβλημένη πλέον η Καταστατική κατοχύρωση του ενιαίου Μερίσματος 

(Επικουρική+“Πρόγραμμα”) από 36%, όπως έχει συμφωνηθεί από το 1948 και αδιαλείπτως 

καταβάλλεται στο ύψος του 36% από το 1966!! » 

Προτείνουν δηλαδή την κατάργηση του Προγραμματος Μετεργασιακών Παροχών μια 

από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των ασφαλισμένων της ΤτΕ 

 

ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΨΕΥΔΩΣ  

Προτείνουν προεκλογικά την καθιέρωση ενός Συλλόγου: Δημοκρατικού, αποτελεσματικού 

και ακηδεμόνευτου. (Ανακ. ΕΝ Δράσει Μάρτιος 2019) 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

Υπονομεύουν το βασικό κανόνα της δημοκρατίας ότι «οι πλειοψηφίες κυβερνούν και οι 

μειοψηφίες ελέγχουν». Δυστυχώς οι δύο παρατάξεις της μειοψηφίας που δεν ξεπερνούν το 

30% του συνολικού εκλογικού ποσοστού προσπαθούν να επιβάλλουν απόψεις με τρόπο 

αντιδημοκρατικό, αντιδεοντολογικό και αντικαταστατικό στην πλειοψηφία του Συλλόγου που 

εκπροσωπεί αντίστοιχα το 70% των συναδέλφων. 
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ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΨΕΥΔΩΣ   

Αναφέρουν συγκεκριμένα στην προεκλογική ανακοίνωση τους σχετικά με την πρόσφατη 

απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης (4/3/2019) 

Το Συμβούλιο Ασφάλισης της 4.3.2019, με αποχή από την ψηφοφορία του κ. Διοικητή, 

αποφάσισε να εισηγηθεί στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της 29.3.2019, τη διακοπή από 

1.1.2019 των περικοπών των δυο μνημονιακών νόμων 4051/2012 και 4093/2012. Δεν 

διευκρινίζεται αν στις περικοπές αυτές συμπεριλαμβάνονται τα δώρα και το επίδομα αδείας που 

ολοσχερώς καταργήθηκαν από το Ν.4093/2012!! Είναι πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία της 

Τράπεζας, Διοικητής, προεδρεύων ενός οργάνου της, να απέχει της ψηφοφορίας για τη λήψη 

οποιασδήποτε απόφασης με αμφισβητούμενες αιτιάσεις. Ακόμα πιό πρωτότυπο είναι το πώς ο 

κ. Διοικητής θα εισηγηθεί, στις 29.3.2019 στο Γενικό Συμβούλιο, θέμα, το οποίο δεν έχει ψηφίσει, 

όταν ο ίδιος καθορίζει την ατζέντα των θεμάτων που συζητούνται στο Γενικό Συμβούλιο !!!! Πάμε 

λοιπόν στις εκλογές του ΣΣΤΕ με μια απόφαση του Σ.Α., της οποίας η τύχη στο Γενικό 

Συμβούλιο της 29.3.2019 είναι τουλάχιστον αβέβαιη!!  

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

Δεν έκαναν καμία απολύτως νύξη ενώ γνώριζαν ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο Συλλόγων 

ανέφερε συγκεκριμένα για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφάλισης «… ο κ. Διοικητής, 

συνεπής με τη θέση που είχε εκφράσει στο Γενικό Συμβούλιο, απείχε της 

ψηφοφορίας καθότι δεν υπήρξε ρητή απάντηση από την κυβερνητική επίτροπο για 

το τι ισχύει στο Δημόσιο λόγω της απουσίας της.». Δεν γνωρίζουν οι επικεφαλής των ΕΝ 

Δράσει ότι την πρώτη φορά που συμμετείχε η Επίτροπος σε σχετική ερώτηση για το τι ισχύει 

στο Δημόσιο έκανε ότι δεν γνωρίζει και τη δεύτερη φορά εξαφανίσθη λόγω κωλύματος;;; 

Ταυτόχρονα γνωρίζουν οι πάντες ότι ενημερωτικά συντάξεων για μήνα Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο, Μάρτιο δεν έχουν ακόμη αναρτηθεί. Άρα δεν υπάρχει επίσημη 

διαβεβαίωση για τον κ. Διοικητή σχετικά με τις κρατήσεις. Επίσης εάν ο ίδιος ήταν αντίθετος 

στην εκδοχή της άρσης των κρατήσεων για ποιο λόγο δεν ταυτίστηκαν μαζί του και οι 

διευθυντές που συμμετείχαν στο Συμβούλιο αλλά ψήφισαν θετικά; Και πολύ 

περισσότερο για ποιο λόγο προχώρησε ο κ. Διοικητής πριν λίγες ημέρες στο τελευταίο Γ.Σ. της 

Τράπεζας στις 25/2/2019 στην έγκριση 200 εκατομμυρίων ευρώ ως αναλογιστική 

πρόβλεψη για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος; Δεν γνωρίζουν επίσης οι επικεφαλής 

των Εν Δράσει ότι οι ημερομηνίες των Γ.Σ. για όλη την επόμενη χρονιά ορίζονται από την αρχή 

του χρόνου (Ιανουάριος 2019);;; Άρα και η 29/3/2019 ημερομηνία που θα συζητηθεί και θα 

αποφασισθεί το θέμα της άρσης των κρατήσεων είναι προκαθορισμένη και δεν υπάρχει 

σκοπιμότητα;;; 
Εύλογα διερωτάται ο κάθε συνάδελφος όταν όλο το προηγούμενο διάστημα 

διαστρέβλωναν με αυτόν τον ωμό τρόπο την αλήθεια ΤΩΡΑ προεκλογικά θα 

αλλάξουν τακτική;;; 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι 

Γοζαδίνος Γιάννης, Κλητοράκη Ελένη, Αβαγιανός Θανάσης,  
Χαϊδούτης Στέλιος, Καλογρίδης Γεώργιος, Πέτρου Παναγιώτης 


