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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η τελευταία ανακοίνωση Νο12/6.11.2019 της συνδικαλιστικής παράταξης των «Εν
Δράσει» έρχεται με τον πιο πανηγυρικό τρόπο να επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά όλα
όσα είχε αναφέρει ο Σύλλογός μας στις τελευταίες ανακοινώσεις του τόσο για την
απονομή σύνταξης (Νο 19/31.10.2019), όσο και για την αυθαίρετη ερμηνεία από τον
επικεφαλής της συγκεκριμένης παράταξης για το τι ακριβώς διημείφθη στη συνεδρίαση
του Γενικού Συμβουλίου της ΤτΕ την Παρασκευή 1/11/2019 (ανακοίνωση Νο 20/4.11.2019
του Σ.Σ.Τ.Ε.) σχετικά με τη δήθεν δήλωση του κ. Διοικητή ότι θα φέρει το θέμα της
απονομής προς έγκριση σε επόμενο Γενικό Συμβούλιο. Τελικά απεδείχθη ότι ήταν εικασία
του επικεφαλής των «Εν Δράσει» και συνεχίζει μάλιστα να επιμένει σε αυτήν την άποψη
μέσω της παραπάνω ανακοίνωσής του.
Σας υπενθυμίζουμε ότι με αφορμή ανακοίνωση του ΣΥΤΕ σχετικά με την καθυστέρηση
της απονομής συντάξεων στο προσωπικό της ΤτΕ που αποχωρεί επαναφέραμε
παλαιότερη ανακοίνωσή μας όπου είχαμε θίξει το ίδιο θέμα μετά την κοινοποίηση της
σχετικής γνωμοδότησης από τη Νομική Υπηρεσία της Τράπεζας προς τη Διεύθυνση
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης όπου είχαμε αναφέρει: «…Η πρωτοβουλία της Δ/νσης
Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας να αποστείλει γνωμοδότηση προς το αρμόδιο Τμήμα
Διαχείρισης Συντάξεων, η οποία ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού
των καταβλητέων συντάξεων στους ασφαλισμένους της Τράπεζας, δεν θέτει τέρμα
μόνον σε μια αδικαιολόγητη εκκρεμότητα, αλλά τερματίζει ειδικότερα την
παραπληροφόρηση και τις ανυπόστατες θεωρίες του «ειδήμονα» περί ασφαλιστικών, όταν,
όλο το προηγούμενο διάστημα εκμεταλλευόμενος την ανάγκη του κάθε συνταξιούχου,
προσπαθούσε να πείσει ότι δεν ανήκουμε σε κανένα ασφαλιστικό καθεστώς και δεν
εμπίπτουμε σε κανένα ασφαλιστικό νόμο. Χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα διατάξεις του
Ν4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) για να αποδείξει τις καινοφανείς θεωρίες του, όταν
γνωρίζουν οι πάντες και ο ίδιος διακηρύττει ότι έχουμε εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο
νόμο!!!...»
Μετά την κοινοποίηση της σχετικής ανακοίνωσης στους συναδέλφους αντέδρασε ο
συν. Κ. Ευσταθίου με ανάρτηση επιστολής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δυστυχώς «πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις» έρχεται μέσω της τελευταίας
ανακοίνωσης της παράταξής του και επαναλαμβάνει τα ίδια με τον ίδιο απροκάλυπτο
τρόπο!!! Ισχυρίζεται ότι μετά την ψήφιση του Νόμου Κατρούγκαλου (12/5/2016) οι
ασφαλισμένοι της Τράπεζας δεν ανήκουν σε κανένα ασφαλιστικό νόμο οπότε από μόνοι
μας ως Τράπεζα με βάση το Καταστατικό του πρώην Τ.Σ.Π.Τ.Ε. θα θεσπίσουμε ένα
ασφαλιστικό σύστημα που θα καλύπτει το σύνολο των συνταξιούχων (παλαιών και νέων) και
μάλιστα θα προχωρήσουμε αυθαιρέτως σε επανυπολογισμό όλων των συντάξεων ώστε
να εξαλειφθούν οι όποιες διαφορές. Ζητάει μάλιστα να συνδιαμορφώσουμε ένα κοινό
αγωνιστικό πρόγραμμα με τους εν ενεργεία συναδέλφους μας για την επίτευξη του
παραπάνω στόχου.
Μετά από αυτές τις αυθαίρετες, ανεύθυνες και επικίνδυνες απόψεις που υιοθετούν με
αφορμή την απονομή σύνταξης έχουν το θράσος να μας κατηγορούν ότι καθυστερούμε την
υλοποίηση όλων των παραπάνω ώστε να μας προλάβει η ασφαλιστική παρέμβαση της
σημερινής κυβέρνησης με σκοπό τη δική μας εμπλοκή στα νέα δεδομένα.
Εάν αυτή η πολιτική δεν υποκρύπτει κινδύνους ώστε να υπονομευθούν οι μέχρι
τώρα κατακτήσεις μας, που με τόσο κόπο έχουμε διασφαλίσει, τότε τι υποκρύπτει;;;
Δυστυχώς στο ίδιο μήκος κύματος λειτουργεί και ο συν. Ικ. Πετρόπουλος
επικεφαλής της «Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας» ο οποίος χρησιμοποιώντας βαρύγδουπους
τίτλους στις ανακοινώσεις του θεωρεί ότι δημιουργεί το ανάλογο κλίμα και ενδιαφέρον
στους συναδέλφους ώστε να τύχει της ανάλογης προσοχής. Την ίδια πρακτική εφάρμοσε
και μετά την απόφαση του Συλλόγου μας για την προσφυγή μας στα δικαστήρια.
Χρησιμοποίησε κάθε μέσο προκειμένου να αποτρέψει τους συναδέλφους ώστε να μην
προσφύγουν στα δικαστήρια και τελικά αλλάζοντας ρότα συνεχίζει ακόμα και σήμερα να
τους καλεί να καταθέσουν αγωγές. Αυτή και αν είναι συνέπεια λόγων και
πράξεων!!!
Πρόσφατα κυκλοφόρησε ανακοίνωση της παράταξής του Νο8/4.11.2019 όπου
προσπαθεί να δώσει μια ερμηνεία της απονομής σύνταξης των ασφαλισμένων της Τράπεζας
κάνοντας αναφορά στις προβλέψεις του Νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) και της
γνωμοδότησης των Νομικών Υπηρεσιών της ΤτΕ για το ίδιο θέμα. Χρησιμοποιεί απόσπασμα,
δήθεν, από την γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης, όταν γνωρίζει ότι πολλά από αυτά
που αναφέρει δεν συμπεριλαμβάνονται στην επίσημη γνωμοδότηση που κατετέθη με
υπογραφές των αρμοδίων στελεχών της Νομικής Διεύθυνσης.
Ταυτόχρονα κάνει μνεία σε Νόμους και Υπουργικές αποφάσεις της προηγούμενης
περιόδου και δεν λαμβάνει υπόψη του ότι μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ (4/10/2019) έχουν
αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα για το τι αφορά πλέον ο Νόμος Κατρούγκαλου τόσο στις
κύριες συντάξεις και στις επικουρικές όσο και στις υπουργικές αποφάσεις που
αφορούσαν ειδικότερα την εμπλοκή της ΤτΕ.
Δυστυχώς έχουν απολέσει κάθε έννοια του μέτρου και δεν εννοούν να
κατανοήσουν ότι οι καιροί είναι δύσκολοι και απαιτείται σοβαρότητα και υπευθυνότητα
για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων.
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