ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.
Αθήνα, 20/9/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2
Συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι η Συνδικαλιστική παράταξη ΠΑΣΚΕ του
Σ.Υ.Τ.Ε., εξέδωσε την Ανακοίνωση Νο 6 19/09/2019, όπου συνοπτικά αναφέρει όλες
τις εξελίξεις στο Ασφαλιστικό μας, από τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι σήμερα. Στην
Ανακοίνωση αυτή αναφέρονται ενέργειες συγκεκριμένες που έχουν γίνει και
ενημερώνει τους ασφαλισμένους για το τι πράγματι είχε συμβεί ώστε να γίνει
αντιληπτό το μερίδιο ευθύνης που αντιστοιχεί στον καθένα.

Ανακοίνωση ΠΑΣΚΕ Νο6 19/09/2019
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το Γενικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης της 14/9/2018 όπου κάποιοι
υποστήριζαν με διθυραμβικές ανακοινώσεις ότι «Το Γ.Σ. της ΤτΕ αποφάσισε την κατάργηση των
περικοπών και την επιστροφή των αναδρομικών», στις συντάξεις.
Βρισκόμενοι τώρα πλέον σε προφανές αδιέξοδο, καθώς από τότε το ξαναέλυσαν άλλες 3
φορές (ΓΣ 1/10/18, 29/10/18, 29/3/19), σήμερα φαντασιώνονται ρήξη στις σχέσεις του ΣΥΤΕ και του
ΣΣΤΕ τη στιγμή που υπάρχει άψογη συνεργασία μεταξύ των δύο Συλλόγων όσον αφορά στα
ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού.
Επειδή συνεχίζουν την προσπάθεια παραπληροφόρησης και σύγχυσης, η ΠΑΣΚΕ με την παρούσα
ανακοίνωση ξεκαθαρίζει το θέμα και ενημερώνει τους ασφαλισμένους για το τι πράγματι έχει
συμβεί ώστε να είναι αντιληπτό το μερίδιο ευθύνης που αντιστοιχεί στον καθένα.
Τα γεγονότα
Οκτώβριος 2017 (3/10/2017)Απόφαση Νομικού Συμβουλίου (ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ)
Το Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας μετά από πιέσεις του ΣΥΤΕ και του ΣΣΤΕ και την σύμφωνη
γνώμη του κ. Διοικητή εξέτασε το θέμα της εφαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ για την παύση των
κρατήσεων και την καταβολή αναδρομικών και δώρων και στην ΤτΕ. Η γνωμοδότηση του ΝΣ
δικαίωσε τις θέσεις των δύο Συλλόγων ως προς την υποχρέωση της Τράπεζας για εφαρμογή της
απόφασης του ΣτΕ.
Νοέμβριος 2017 – Αύγουστος 2018  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ Δ’ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο ΣΥΤΕ απέφυγε να θέσει δημόσια το θέμα καθώς υπήρχε δηλωμένη αρνητική θέση της
κυβέρνησης για την επίλυσή του προς τον κ. Διοικητή. Ως εκ τούτου, ο κ. Διοικητής και ο
Υποδιοικητής κ. Μητράκος υποστήριζαν ότι εν όψει της 4ης αξιολόγησης και των γενικότερων
οικονομικών συνθηκών, υπήρχε κίνδυνος στοχοποίησης της ΤτΕ. Η ΠΑΣΚΕ, σταθμίζοντας τα
ανωτέρω, λειτούργησε υπεύθυνα αποφεύγοντας την άσκοπη στοχοποίηση του χώρου μας καθώς δεν
υπήρχαν ευνοϊκές αντικειμενικές συνθήκες για την επίλυση του θέματος και δεν προσπάθησε να το
εκμεταλλευτεί πολιτικά εις βάρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Η ανωτέρω στάση όχι μόνο δεν εκτιμήθηκε θετικά αλλά αποτέλεσε πεδίο συνδικαλιστικής
εκμετάλλευσης κατηγορώντας μας ως δήθεν εργοδοτικούς και «Στουρναρικούς».
Σεπτέμβριος 2018 (Γενικό Συμβούλιο 14/9/2018)  Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Μετά τη λήξη του ΓΣ τέθηκε από έναν σύμβουλο το θέμα της εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ στην
ΤτΕ, μετά και την έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ υποστήριξε
θερμά το ζήτημα και ο κ. Διοικητής έδωσε εντολή στη ΔΑΔΟ να εξετάσει το κόστος και να ενημερώσει
στο επόμενο ΓΣ τα μέλη του. Τα παραπάνω έγινε απόπειρα να εμφανιστούν από συγκεκριμένη
συνδικαλιστική παράταξη ως επίλυση του θέματος με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να περιμένουν
μάταια αύξηση των συντάξεών τους από 1/10/2018!!! Τελικά, όχι μόνο δεν λύθηκε το θέμα αλλά
ούτε και ενημέρωση έγινε στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου (1/10/2018).
Οκτώβριος 2018 (ΓΣ 29/10/2018)  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΑΣΚΟ
Στο Γενικό Συμβούλιο της 29/10/2018 δύο Σύμβουλοι με αίτησή τους οι κ.κ. Ν. Σκορίνης και Δ.
Σιδέρης έφεραν προς λήψη απόφασης το θέμα της παύσης των κρατήσεων αλλά και της επιστροφής
των αναδρομικών και των δώρων. Η παραπάνω πρωτοβουλία έγινε χωρίς καμία ενημέρωση των
υπεύθυνων Συλλόγων (ΣΥΤΕ-ΣΣΤΕ) και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κ. Διοικητή.
Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα ότι το ΓΣ είναι αναρμόδιο για τη λήψη
απόφασης και πρέπει σε κάθε περίπτωση να προηγηθεί σχετική απόφαση του Συμβουλίου
Ασφάλισης. Δηλαδή, ακόμη και οι δύο Σύμβουλοι που έφεραν το θέμα στο ΓΣ κατανόησαν ότι η
ενέργειά τους δεν ήταν σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Προφανώς, έπεσαν θύματα
παραπληροφόρησης όλων εκείνων που λειτουργώντας εξωθεσμικά στην ουσία υπονόμευσαν
την επίλυση του θέματος.
Απόφαση Συμβουλίου Ασφάλισης (4/3/2019)  ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
Μετά από ενέργειες των ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ συνεκλήθη δύο φορές το Συμβούλιο Ασφάλισης με
αποκλειστικό αίτημα την παύση των κρατήσεων για τους ασφαλισμένους από 1/1/2019. Το ΣΑ με
ψήφους 6 υπέρ και μία αποχή (του κ. Διοικητή) αποφάσισε υπέρ την άρση των κρατήσεων
από 1/1/2019. Ο κ. Διοικητής απείχε της ψηφοφορίας επικαλούμενος την απουσία της Επιτρόπου του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να διευκρινίσει αν οι
κρατήσεις έπαψαν να ισχύουν από 1/1/2019 όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου.
Μάρτιος 2019 (ΓΣ 29/3/2019)  Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Στο ΓΣ της 29/3/2019 εισήχθη από τον κ. Διοικητή ως θέμα μόνο η παύση των κρατήσεων από
1/1/2019.
Δηλαδή :
1). Η εισήγηση του θέματος έγινε από τον κ. Διοικητή.
2). Είχε προηγηθεί η απόφαση του ΣΑ άρα η διαδικασία ήταν πλέον σύμφωνη με το Καταστατικό.
3). Το κόστος ήταν πολύ χαμηλότερο γιατί περιελάμβανε μόνο την παύση των κρατήσεων και όχι
την επιστροφή αναδρομικών και δώρων.
4). Είχε προϋπολογιστεί το σχετικό κονδύλι στον Προϋπολογισμό του 2019, και
5). Είχε προηγηθεί επιστολή του πρώην Υπουργού κ. Α. Πετρόπουλου όπου υπογράμμιζε πως η
ΤτΕ έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα για ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού της.
Η κυβερνητική επίτροπος, αγνοώντας όλα τα παραπάνω, και λειτουργώντας κατ’ εντολή του
προϊσταμένου της Υπουργού Οικονομικών, ζήτησε αναβολή του θέματος για να ενημερωθεί επί
του θεσμικού πλαισίου των ασφαλισμένων της ΤτΕ και εμμέσως απείλησε με βέτο στην
περίπτωση που το ΓΣ αποφάσιζε την παύση των κρατήσεων.
Ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ αντέτεινε ότι οι παρεμβάσεις της επιτρόπου ήταν παράτυπες, καθώς η
ΤτΕ λειτουργεί ως αυτόνομος ασφαλιστικός φορέας όπως άλλωστε έχει διατυπωθεί στη γνωμοδότηση
του ΝΣ και την επιστολή του κ. Πετρόπουλου.
Ωστόσο, οι υπόλοιποι Γενικοί Σύμβουλοι ταυτίστηκαν με την άποψη της Επιτρόπου στο ΓΣ
και με ψήφους 11 προς 1 αναβλήθηκε η λήψη απόφασης. Η θετική στάση του Υπουργού κ. Α.
Πετρόπουλου υπερακοντίστηκε από την αρνητική στάση του Υπουργείου Οικονομικών η
ηγεσία του οποίου ήταν εξ αρχής σε κοινή πλεύση με τον κ. Διοικητή και τον Υποδιοικητή κ.
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Μητράκο. Παραδόξως, υπέρ της άποψης της Επιτρόπου ψήφισαν και οι Γενικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν.
Σκορίνης και Δ. Σιδέρης, οι οποίοι 6 μήνες πριν είχαν εισηγηθεί όχι μόνο την παύση των κρατήσεων
αλλά και την επιστροφή δώρων και αναδρομικών. Τότε γνώριζαν το θεσμικό πλαίσιο;
Ο ΣΥΤΕ στη συνέχεια δημοσιοποίησε τα γεγονότα στο ΓΣ και η κυβέρνηση 3 μέρες μετά
αντικατέστησε την Επίτροπο η οποία με την αποχώρησή της δήλωσε ότι πάντα ενεργούσε με εντολή
των προϊσταμένων της καθ’ όλη τη θητεία της στο ΓΣ από το 2014, καταρρίπτοντας το αστείο
επιχείρημα ορισμένων ότι δήθεν παράκουσε τον υπουργό γιατί είχε διοριστεί επί
«Σαμαροβενιζέλων»!.
Μάιος 2019 (ΓΣ 20/5/2019)  ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ...
Με επιστολή του προς το ΓΣ ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ ζήτησε να εισαχθεί ξανά προς λήψη απόφασης το
θέμα, καθώς η «Σαμαροβενιζελική» επίτροπος αντικαταστάθηκε από τον «Τσιπροκαμμένο»
επίτροπο. Κανείς άλλος σύμβουλος δεν έχει προσυπογράψει το αίτημα από τότε… με
αποτέλεσμα το θέμα να μην μπορεί να εισαχθεί στο ΓΣ καθώς βάσει καταστατικού απαιτούνται
υπογραφές 2 συμβούλων τουλάχιστον.
Σε αυτό το σημείο επιλέγουμε να ΜΗΝ αποκαλύψουμε τις ενέργειες του «γκουρού του
ασφαλιστικού» προκειμένου να υλοποιήσει τη δέσμευσή του για τη συλλογή δεύτερης υπογραφής
καθώς μόνο απογοήτευση και γέλιο μπορεί να προκαλέσουν… Αφήνουμε τον ίδιο (αν τολμά) να
δώσει την ευχαρίστηση αυτή στους οπαδούς του στο Facebook, όπου έχει μεταφέρει το πεδίο του
επαναστατικού του οίστρου!
Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ο κ. Διοικητής λειτούργησε θετικά με τις παρακάτω ενέργειες:
- προκάλεσε τη σύγκληση του ΝΣ που έλαβε θετική για τους ασφαλισμένους απόφαση.
- Συγκάλεσε το ΣΑ που αποφάσισε θετικά για την παύση των κρατήσεων (είναι αντιληπτό ότι ο κ.
Διοικητής εάν το επιθυμούσε θα μπορούσε μαζί με τους τρεις Διευθυντές να οδηγήσει το ΣΑ σε
αντίθετη απόφαση)
- Εισηγήθηκε το θέμα προς λύση στο ΓΣ τον Μάρτιο του 2019 αλλά όλοι (πλην ΣΥΤΕ)
συντάχθηκαν με την άποψη της κυβερνητικής Επιτρόπου με συνέπεια την αναβολή της
απόφασης.
Ωστόσο, η στάση του είχε και αρνητικά στοιχεία:
- Εξ αρχής είχε την άποψη ότι η Τράπεζα πρέπει να περιμένει την πρωτοβουλία από
πλευράς κυβέρνησης για την επίλυση του θέματος και γι’ αυτό το λόγο ήταν σε απόλυτη
συμφωνία με τον υπουργό κ. Τσακαλώτο, όπως δήλωσε εντός του Γενικού Συμβουλίου της
29/10/2018 (Ανακοίνωση ΣΥΤΕ Νο 55/30.10.2018). Κανείς δεν διέψευσε από τότε τον κ.
Διοικητή. Αντιθέτως, η άποψη Τσακαλώτου επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά και από τη θέση της
επιτρόπου του στο κρίσιμο ΓΣ τον Μάρτιο του 2019. Ωστόσο, η θέση του κ. Διοικητή ότι
περιμένει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης παραμένει διαχρονικά σταθερή.
- Είχε υποσχεθεί ότι θα προχωρούσε στην παύση των κρατήσεων όταν πραγματοποιηθεί η
αντίστοιχη κατάργηση και στο Δημόσιο (γι’ αυτό άλλωστε απείχε της ψηφοφορίας στο ΣΑ της
4/3/2019). Παρότι η νέα κυβέρνηση με τον νόμο 4623/19 αναφέρει την πραγματοποίηση της
εξάλειψης των κρατήσεων, ο κ. Διοικητής μεταθέτει την υλοποίηση της υπόσχεσής του για τους
επόμενους μήνες, περιμένοντας την απόφαση του ΣτΕ για παύση των κρατήσεων και επιστροφή
των αναδρομικών.
Η παραπάνω θέση αφίσταται των υπηρεσιακών εισηγήσεων και στερεί από την Κεντρική
Τράπεζα την πρωτοκαθεδρία στην εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, που θα αναδείκνυε
τον κορυφαίο θεσμικό ρόλο της ΤτΕ.
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Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΥΜΙΖΕΙ ΠΟΝΤΙΟ ΠΙΛΑΤΟ
Επειδή κάποιοι προσπαθούν να επιρρίψουν μονόπλευρα τις ευθύνες στον κ. Διοικητή και την ΠΑΣΚΕ
με διάφορα προσχήματα, επισημαίνουμε τα εξής:
Μπορεί να εισαχθεί το θέμα στο ΓΣ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κ. Διοικητή;;;
Αρκούν δύο υπογραφές για να έρθει το θέμα στο ΓΣ. Άλλωστε οι δύο σύμβουλοι που έφεραν το θέμα
στο Γ.Σ. του Οκτωβρίου του 2018 το έκαναν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κ. Διοικητή. Γιατί τώρα δεν
το πράττουν;
Μπορούσε να έχει λυθεί το θέμα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κ. Διοικητή;;;
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει διορίσει 8 Γενικούς Συμβούλους (του κ.κ. Σκορίνη, Μητράκο, Σιδέρη,
Αρμάγου, Στεργιούλη, Οκταποδά, Σαββάκη και Χαρίτου). Με δεδομένη τη θέση του Προέδρου του
ΣΥΤΕ μπορούσε επομένως να διαμορφωθεί άνετα η αναγκαία πλειοψηφία και το θέμα να
εγκριθεί ακόμη και με αντίθετη γνώμη του κ. Διοικητή. Όμως αυτή η πλειοψηφία δεν υπήρξε ποτέ.
Έχει πάρει ποτέ το ΓΣ απόφαση ενάντια σε εισήγηση του κ. Διοικητή;;;
ΝΑΙ. Τον Ιούλιο του 2018 όταν με ψήφους 7 προς 5 απέρριψε εισήγηση του κ. Διοικητή για πρόσληψη
Συμβούλου στη ΔΑΔΟ!
Συνεπώς, το επιχείρημα που χρησιμοποίησαν ορισμένοι προσχηματικά για να καλύψουν τις ευθύνες
των λοιπών ΓΣ, δηλαδή ότι το θέμα δεν μπορεί να έρθει στο ΓΣ ή να ληφθεί απόφαση χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη του κ. Διοικητή δεν ΕΥΣΤΑΘΕΙ!!!
Επειδή η ΠΑΣΚΕ όπως πάντα ασκεί αντικειμενική κριτική, οφείλει να τονίσει τη θετική στάση του
Συμβούλου κ. Ν. Σκορίνη, ο οποίος αν και δεν προέρχεται από το χώρο της Τράπεζας έχει δείξει
ενδιαφέρον για την επίλυση του θέματος. Αντιθέτως, μέλη του ΓΣ που προέρχονται από την
Τράπεζα δεν έχουν δείξει ανάλογο ζωηρό ενδιαφέρον με αυτό που επέδειξαν προχωρώντας
στην εσπευσμένη πώληση του οικοπέδου του Π. Φαλήρου.
ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΣΚΕ
Η ΠΑΣΚΕ με τη στάση και τις ενέργειές της ανέδειξε τις ευθύνες ΟΛΩΝ εκείνων που στα λόγια είναι
υπέρ των ασφαλισμένων αλλά όταν έρθει η ώρα να βάλουν την υπογραφή τους και να ψηφίσουν
«ποιούν την νήσσαν». Η ΠΑΣΚΕ αν και δεν επιχαίρει για το μέχρι τώρα αποτέλεσμα πέτυχε μέσω της
πίεσης στη Διοίκηση
α). Τη θετική γνωμοδότηση του ΝΣ.
β). Τη θετική απόφαση του ΣΑ.
γ). Την καταψήφιση μέσω του Προέδρου του ΣΥΤΕ στο ΓΣ του Μαρτίου του 2019 της αναβολής για
την λήψη απόφασης.
δ). Την υποβολή αιτήματος για εισαγωγή και πάλι του θέματος στο ΓΣ, γεγονός που δεν έχει
ιστορικό προηγούμενο από πλευράς του ΣΥΤΕ.
Η νέα πρόταση του κ. Διοικητή να αναμείνουμε την απόφαση του ΣτΕ για τη συνολική ικανοποίηση
του αιτήματός μας που θα συμπεριλαμβάνει και τα αναδρομικά, θεωρούμε ότι δίνει μία προοπτική
απεμπλοκής από το σημερινό αδιέξοδο. Θεωρούμε όμως αυτονόητο ότι η συγκεκριμένη
υπόσχεση θα πρέπει να υλοποιηθεί στο ακέραιο, χωρίς περαιτέρω αναβολές, σύμφωνα με τις
ήδη εξαγγελθείσες υποσχέσεις του κ. Διοικητή.
Η ΠΑΣΚΕ χωρίς παλινωδίες θα εμείνει στις απόψεις της προασπίζοντας δυναμικά τα συμφέροντα των
ασφαλισμένων στην ΤτΕ, όπως άλλωστε πράττει διαχρονικά.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι
Γοζαδίνος Γιάννης, Κλητοράκη Ελένη,
Χαϊδούτης Στέλιος, Αβαγιανός Θανάσης, Πέτρου Παναγιώτης
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