
 

                      

                 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.      

 

Αθήνα, 15/10/2019 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3 
 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 

 
   
Συνάδελφοι,  

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση «βόμβα» του ΣτΕ (4/10/2019) υπήρξε 
συγκεκριμένη αναφορά στην ανακοίνωση του συλλόγου μας Νο17/7.10.2019 ότι «…Οι 
αποφάσεις, στο σύνολό τους, αφορούν τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και δεν 
επεκτείνονται αντίστοιχα στους ασφαλισμένους του χώρου μας. Θεωρούμε 
όμως ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος για μια άμεση και συνολική λύση τόσο για την παύση 
των κρατήσεων όσο για τα αναδρομικά, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
ισχύουν για την Τράπεζα της Ελλάδος όπως έχει αναφέρει και ο Πρόεδρος του 
ΣΣΤΕ στον κ. Διοικητή, λύση που είναι σύμφωνη και  με την 3-10-2017 γνωμοδότηση 
του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας…». 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η συγκεκριμένη αναφορά σε όλους τους 
συναδέλφους επαναλαμβάνουμε την πρόταση του κ. Διοικητή προς τον Πρόεδρο του 
ΣΣΤΕ στη συνάντησή τους (2/9/2019). Ζήτησε να κάνουμε ένα ως ενάμιση μήνα 
υπομονή μέχρι να υπάρξει η έκδοση της σχετικής απόφασης του ΣτΕ καθότι 
θεωρούσε ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί τη συγκεκριμένη απόφαση του 
Δικαστηρίου σχετικά με τις κρατήσεις και θα την υλοποιήσει, ώστε λογικά 

θα ανοίξει ο δρόμος και για την ικανοποίηση του δικού μας αιτήματος.  

Τελικά μετά την απόφαση του ΣτΕ (4/10/2019) η άποψη όλων των αρμοδίων 
κυβερνητικών παραγόντων ήταν ταυτόσημη. Δήλωσαν ότι αναμένουν τις οριστικές 
αποφάσεις του ΣτΕ τις προσεχείς ημέρες ώστε να μπορέσουν να έχουν μια πλήρη 
εικόνα για το χρονικό διάστημα που θα καλύψουν τα αναδρομικά, το εύρος του 

κονδυλίου που θα απαιτηθεί καθώς και ο τρόπος εξόφλησης που θα επιλεγεί.  

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη 
σε συγκεκριμένο τηλεοπτικό κανάλι πως «όσοι δικαιούνται αναδρομικά θα τα 
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πάρουν» συμπληρώνοντας ταυτόχρονα ότι «θα γνωρίζουμε το ύψος των εντός 

του μηνός Οκτωβρίου» θεωρούμε ότι αποτελούν αισιόδοξη πρόβλεψη.   

Ερωτηθείς μάλιστα ο κ. Διοικητής στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο της 
11/10/2019 από δύο συμβούλους για το τι προτίθεται να πράξει σχετικά με τις 
κρατήσεις, μετά την απόφαση του ΣτΕ, απάντησε πολύ συγκεκριμένα ότι 
«Αναμένουμε την επίσημη θέση της κυβέρνησης για την υλοποίηση των 
αποφάσεων του ΣτΕ σχετικά με τις κρατήσεις ώστε να ακολουθήσουμε και 
εμείς. Δεν θα προηγηθεί για ευνόητους λόγους η ΤτΕ στη ικανοποίηση αυτού 

του αιτήματος.» 

Οι Γενικοί Σύμβουλοι στο σύνολό τους δεν εξέφρασαν καμία αντίρρηση 
στην άποψη του κ. Διοικητή. Ο μόνος που διαφοροποιήθηκε ήταν ο Πρόεδρος του 
ΣΥΤΕ, ο οποίος του ζήτησε, σε πρώτη φάση, να προχωρήσει στην ικανοποίηση της 
παύσης των κρατήσεων και εν συνεχεία να διευθετηθεί το θέμα των αναδρομικών. Η 

πρόταση του Πρόεδρου του ΣΥΤΕ δεν υποστηρίχθηκε από κανέναν.    

 

 

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ 

ΤΗΣ ΥΣΤΑΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΣΤΕ ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ 

 

Αναφέραμε παραπάνω αναλυτικά την πρόταση του κ. Διοικητή καθώς και την 
ταυτόχρονη δέσμευσή του τόσο προς το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας 
όσο και στον Πρόεδρο του ΣΣΤΕ. Επιπρόσθετα, τα χρονοδιαγράμματα που έχει 
θέσει η κυβέρνηση για την οριστική λύση του θέματος των αναδρομικών των 
κρατήσεων, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, είναι αρκετά σύντομα και 
ενδεχόμενα μέσα στο μήνα που διανύουμε. 

Δυστυχώς όμως οι σύμβουλοι της μειοψηφίας του Συλλόγου μας δεν δίνουν 
καμία σημασία σε όλα τα παραπάνω, φαίνεται ότι έχουν χάσει την υπομονή τους 
και την ψυχραιμία τους αδιαφορώντας, όπως πάντα, για τις συνέπειες που ενδεχόμενα 
μπορούν να υπάρξουν. Ζητούν με υπογραφές τους τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης, συνάντησης με τον κ. Διοικητή όλων των συμβούλων των 
παρατάξεων, επαναφορά των μηνιαίων ενημερωτικών συγκεντρώσεων και 
τέλος λήψη απόφασης για αγωνιστική δράση. Θα μπορούσαμε όλοι μαζί να 
περιμένουμε τις εξελίξεις και αν δεν συμβαδίζουν με τα αναμενόμενα βεβαίως και θα 
υπάρξει αντίδραση και τα όργανα του Συλλόγου θα συνεδριάσουν για να πάρουν τις 
ανάλογες αποφάσεις σε κοινή δράση. Δεν έχουν όμως την υπομονή να περιμένουν 
ούτε λίγες ημέρες. Είναι από ότι φαίνεται θέμα συνδικαλιστικής τους επιβίωσης και δεν 
παίρνει παράταση. Αντίθετα επέδειξαν ιώβεια υπομονή για πέντε συναπτά Γενικά 
Συμβούλια (Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου -  Ιουλίου  - Σεπτεμβρίου) αναμένοντας την 
δήθεν πρωτοβουλία της πλειοψηφίας των συμβούλων που τοποθετήθηκαν στο 
Γενικό Συμβούλιο από την προηγούμενη κυβέρνηση ώστε να λυθεί το θέμα της 
παύσης των κρατήσεων. Την ευθύνη των διαβουλεύσεων μάλιστα με τους 
συγκεκριμένους συμβούλους είχε αναλάβει ο επικεφαλής των Εν Δράσει συν. Κ. 
Ευσταθίου που τελικά κατέληξαν στο γνωστό φιάσκο, όπως είχε αναφερθεί σε 

ανακοινώσεις του Συλλόγου.  
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Η 5ΜΗΝΗ «ΕΝΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΕΜΦΑΝΩΣ 

ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ 

 

 Αυτός που πραγματικά δυσκολεύτηκε να προσαρμοσθεί στην προσπάθεια 
«ενότητας» του Συλλόγου ήταν ο επικεφαλής της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας συν. 
Ικ. Πετρόπουλος ο οποίος απεχώρησε από τη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της 9/5/2019, καθότι διέκρινε διαθέσεις συνεργασίας από το συνάδελφο 
Κ. Ευσταθίου με την πλειοψηφία του Συλλόγου. Μετά την αποχώρησή του 
κυκλοφόρησε ανακοίνωση με τίτλο «Φέραμε την ενότητα αποχωρώντας». 
Νομίζουμε ότι ο τίτλος της ανακοίνωσης μιλάει από μόνος του, δεν χρειάζεται 
ειδικότερος σχολιασμός. Το επόμενο χρονικό διάστημα ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου με ομόφωνη απόφαση είχε αναλάβει την πρωτοβουλία 

αποστολής επιστολών σε όλα τα μέλη της Διοίκησης και του Γενικού 
Συμβουλίου της Τράπεζας, ο συνάδελφος Ικ. Πετρόπουλος θεώρησε καλό να 
αποστείλει προσωπική επιστολή στον κ. Διοικητή με τίτλο «ΠΡΟΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» για να του εκθέσει τις 
προσωπικές του απόψεις σχετικά με τα θέματα που μας απασχολούν ως 
συνταξιούχους της ΤτΕ. Παρόλο ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προσπάθησε να τον 
αποτρέψει, καθότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν υπογράμμιζε την απαραίτητη εικόνα 
ενότητας που το συγκεκριμένο τουλάχιστον διάστημα θα έπρεπε να επιδεικνύει ο 
Σύλλογος. Πολύ περισσότερο όταν ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ που συμμετέχει στο Γενικό 
Συμβούλιο της ΤτΕ μας ενημέρωσε ότι ο κ. Διοικητής ανέφερε ενώπιον όλων στο Γ.Σ.  
ότι στα θέματα που προβάλλονται προς επίλυση από το Σύλλογο Συνταξιούχων 
υπάρχουν συνδικαλιστικές αντιθέσεις. Αντί λοιπόν όλα αυτά να αποτρέψουν την 
απόφασή του για την αποστολή προσωπικής επιστολής στον κ. Διοικητή, σε 
παρέμβαση του Πρόεδρου του ΣΣΤΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο απάντησε ως εξής: «Η 
ενότητα δεν είναι αυτοσκοπός!!!» «Η ενότητα μπορεί απλά να δημιουργήσει 

τις προϋποθέσεις για την επίλυση διάφορων θεμάτων!!!»  

 Μετά από όλα αυτά που έκανε και είπε είχε το θράσος να κυκλοφορήσει 
ανακοίνωση και να διερωτάται μάλιστα «Είναι ο Σύλλογος (πλειοψηφία) έτοιμος να 
απαρνηθεί το παρελθόν και να βαδίσει στο δρόμο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της 
αποτελεσματικής διεκδίκησης;». Εδώ γελάμε μόνο!!!!     

 Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά βέβαια πιο καλυμμένα με «έξυπνες» αναφορές σε 
ανακοινώσεις, συνέχιζε τη μόνιμη κριτική του στο Προεδρείο του Συλλόγου ο 
επικεφαλής των Εν Δράσει συν. Κ. Ευσταθίου, στο όνομα πάντα της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» 

χωρίς μάλιστα να υπάρχει αντίλογος καθότι είχαμε σεβαστεί απόλυτα την 
προσπάθεια σύμπνοιας του Συλλόγου μας  ώστε να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι τα 
προβλήματα και τις δυσκολίες που είχαν ανακύψει.  

 Η παράταξή μας δεν κυκλοφόρησε ούτε μία ανακοίνωση όλο το χρονικό 

διάστημα των 5  μηνών παρόλο ότι υπήρξαν τρεις εκλογικές αναμετρήσεις!!! 
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ΠΕΝΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΕΥΘΙΞΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ 

 

 Ο λόγος για την παράταξη των Εν Δράσει και ειδικότερα για τον «ειδήμονα» επί 
των ασφαλιστικών θεμάτων που, με καινοφανείς θεωρίες και αίολα επιχειρήματα, 
έπεισε δυστυχώς ένα ικανό αριθμό συναδέλφων να προσφύγει στα δικαστήρια με 
αγωγές διεκδίκησης θεμάτων που δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση να 
δικαιωθούν. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε πέντε αγωγές που 
αφορούσαν συνολικά 183 συναδέλφους συνταξιούχους. Με τις υπ αριθμ. αποφάσεις 
(6751, 6753, 6754, 6755 & 6757 του 2019) του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών  απορρίφθηκαν οι αγωγές συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος  
με αίτημα την καταβολή των περικοπών που υπέστησαν κατ' εφαρμογή των 
διατάξεων του αρθ. 38 του Ν.3863/2010 (εισφορά αλληλεγγύης), αρθ. 3 του 
Ν.3845/2010 (μείωση δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας), αρθ. 2 
του Ν.4024/2011 (περικοπές συντάξεων που δέχονται συνταξιούχοι κάτω των 55 

ετών), αρθ. 6 του Ν.4051/2012 και αρθ. 5&6 του Ν.4093/2012.  

 Η αγωγή για την ΕΑΣ (εισφορά αλληλεγγύης), που συνεχίζει με το ίδιο θράσος 
να λέει και να γράφει ότι παρανόμως παρακρατείται από την ΤτΕ, απορρίφθηκε 

πανηγυρικά. Το δικαστήριο έκρινε το αίτημα ως μη νόμιμο και αβάσιμο!!!  

 Αυτό όμως που μας έκανε πράγματι εντύπωση και αναγκαστήκαμε να 
ενημερώσουμε τους συναδέλφους για τις σχετικές αποφάσεις ήταν η 
αδιαφορία του κατά τα άλλα πολυγραφότατου επικεφαλής των Εν Δράσει που δεν 
φιλοτιμήθηκε εδώ και πέντε μήνες περίπου να γράψει δυο λόγια σε μια ανακοίνωση 
για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, καθότι οι αποφάσεις είχαν δημοσιευθεί από 
τις 20/5/2019!!! Θεώρησε καλό να υποκρύψει τις σχετικές αποφάσεις για να μην 
αποκαλυφθεί ο τυχοδιωκτικός τρόπος και η συνδικαλιστική ανευθυνότητα που 
λειτουργεί και παίρνει τις αποφάσεις, δυστυχώς όχι για τον εαυτό του αλλά για 

ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων.     

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

 

Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι 
Γοζαδίνος Γιάννης, Κλητοράκη Ελένη,  

Χαϊδούτης Στέλιος, Αβαγιανός Θανάσης, Πέτρου Παναγιώτης 
 

 

Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι των συνδικαλιστικών κινήσεων  
«Δημοκρατική Συνεργασία» και «ΔΕΚΣ», που συγκροτούν το Προεδρείο  

του Σ.Σ.Τ.Ε., σε κοινή ενημερωτική συγκέντρωση στις  
22/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ.  

στα γραφεία του Συλλόγου μας (Λέκκα 23-25 β’ όροφος).  
 


